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Jakie szeregi? 
Słowo od redaktorów 

 
 
Głównym celem tej książki jest przypomnienie Czytelnikom o tych 
poetach, którzy – zdaniem zarówno nas, redaktorów, jak i autorów 
szkiców w niej zamieszczonych – nie znaleźli dotąd należnego sobie 
eksponowanego miejsca w głównym  nurcie  najnowszej krytyki i badań 
literaturoznawczych. Zadecydowały o tym przede wszystkim 
okoliczności pozaliterackie, bo wartość artystyczna ich liryki sprawia, że 
na takie przypomnienie zasługują. Wyboru bohaterów szkiców ich 
autorzy dokonywali suwerennie, kierując się wyłącznie swoją krytyczno- 
i historycznoliteracką intuicją oraz poetyckim gustem. Nie zapropo-
nowaliśmy im, jako redaktorzy tomu, ani listy osobowości twórczych 
wartych opisu, ani charakteru bądź ram esejów, choć niektóre ze 
zgłaszanych przez autorów propozycji wywoływały żywe dyskusje na 
temat tego, w którym „szeregu” usytuować danego poetę. 

Mamy świadomość kontrowersji, które może wywoływać 
i formuła tej książki i – co za tym idzie – jej  tytuł. Pojęcie „nie-
pierwszego” szeregu poetyckiego wręcz prowokuje do stawiania nam 
zarzutów co do aprioryczności poczynionych w niej rozstrzygnięć czy 
niepotrzebnego, może krzywdzącego, „etykietowania”. Nic bardziej 
błędnego. Mówiąc o „nie-pierwszym” szeregu poetyckim nie 
podważamy wysokiej artystycznej wartości liryki przywoływanych 
w książce twórców, a wręcz przeciwnie – zajmując się nią, staramy się 
dowieść, że o jej pozostawaniu w „nie-pierwszym” szeregu wcale nie 
przesądzają względy estetyczne, a tylko – zewnątrzliterackie. 
Zaproponowana przez nas formuła jest konsekwencją splotu 
okoliczności historycznoliterackich, politycznych, społecznych, częścio-
wo także ekonomicznych, w wyniku których pewni twórcy debiutujący 
w latach 90. XX stulecia obecnie uznawani są za bardziej istotnych, inni 
natomiast – za mniej istotnych dla najnowszej literatury polskiej. 
Posługując się kategorią „szeregów” poetyckich de facto nie tworzymy 
więc żadnych arbitralnych hierarchii, ale odnosimy się do sytuacji 
literatury w latach 90. oraz (co tu ukrywać?) do sytuacji literatury 
i przyzwyczajeń krytyki hic et nunc.  

Jednym z istotnych walorów niniejszej publikacji jest w naszym 
przekonaniu to, że autorzy poszczególnych szkiców reprezentują różne 
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pokolenia literackie (od roczników 50. po 90.!) i drogi myślenia 
o literaturze, dzięki czemu debiuty poetyckie ostatniej dekady minionego 
wieku są w niej analizowane z wielu różnych, niezależnych punktów 
widzenia. Pokazuje to, w jaki sposób sytuację literatury w ostatnich 
dwudziestu pięciu latach oceniają zarówno ci, którzy od początku 
aktywnie jej sekundowali, jak i ci, których krytycznoliteracka aktywność 
przypada jedynie na wiek XXI. 

Mamy nadzieję, że książka ta okaże się zajmującą, interesującą 
i użyteczną lekturą zarówno dla historyków literatury czy krytyków 
literackich, jak i dla wszystkich miłośników poezji. 
 
 

Tomasz Cieślak 
Tomasz Dalasiński 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

 

Język ciszy. 
O wierszach Jakuba Ekiera 

 
 

1 
Minimalistyczna, postlingwistyczna poezja Jakuba Ekiera, autora zbiorów 
wierszy cały czas1, podczas ciebie2 oraz – wydanego po długim (nomen omen!) 
milczeniu – zbiorku poetyckiego krajobraz ze wszystkimi3, to jedno 
z najbardziej interesujących i oryginalnych zjawisk w literaturze ostatniej 
dekady ubiegłego stulecia. Twórczość Ekiera jako sui generis eksperyment 
na języku stanowi próbę wyjścia poza utarte w polskiej poezji metody 
generowania tekstu lirycznego (mam tu na myśli przede wszystkim 
dominację rozległej, „słowiańskiej” frazy oraz szczególną semantyzację 
puenty), a tym samym – poza przyzwyczajenia i nawyki rodzimych 
czytelników. 
 Wobec powyższego dziwić może, że urodzony w 1961 roku 
Ekier publiczności literackiej znany jest raczej jako tłumacz (przełożył 
m.in., po raz drugi w Polsce, Proces Franza Kafki, tłumaczył także 
Bertolta Brechta, Paula Celana, Ilse Aichinger, Reinera Kunzego i Dursa 
Grünbeina), ewentualnie – jako eseista. Mimo że otrzymał szereg nagród 
poetyckich (przede wszystkim im. Barbary Sadowskiej, Huberta Burdy 
i Nagrodę Czterech Kolumn), jego twórczość pozostaje w cieniu 
dokonań innych poetów debiutujących książkowo w latach 
dziewięćdziesiątych. Jak sądzę – w cieniu tym pozostaje niesłusznie. 
 

2 
 Twórczość poetycka Jakuba Ekiera jest – na przestrzeni 
wszystkich jego tomików – niezwykle konsekwentna. Konsekwencja ta 
stanowi, jak można przypuszczać, wynik przyjętej przez autora strategii 
minimalizacji środków i maksymalizacji semantycznej, która wywołuje 
wrażenie prawdziwej inności (choć nie innowacyjności) tej poezji – 
przynajmniej na naszym gruncie. Strategia minimalizacji przywodzi na 

                                                 
1 J. Ekier, cały czas, Warszawa-Kraków 1992. 
2 Tenże, podczas ciebie, Kraków 1999. 
3 Tenże, krajobraz ze wszystkimi, Poznań 2012. 
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myśl przynajmniej kilka projektów literackich, które uznać można za 
antycypacje bądź analogony koncepcji poetyckiej Ekiera. Jeśli chodzi 
o poezję polską, wystarczy tu wspomnieć chociażby dążenie do 
skondensowania wypowiedzi w niektórych wierszach Juliana Przybosia, 
obecną w poezji Ryszarda Krynickiego technikę przemilczeń, zwięzłość 
jako kategorię artystyczną w twórczości Tadeusza Różewicza, Miłoszowe 
próby ożywienia formy haiku oraz redukcjonizm językowy w wierszach 
Marcina Sendeckiego. Z poezji obcej natomiast wskazać trzeba na odartą 
z ozdobników i zbędnych metafor lirykę René Chara z okresu 
postsurrealistycznego, twórczość anglosaskich imaginistów (głównie 
wczesne wiersze Ezry Pounda, ale także oszczędną i skrótową poezję 
Amy Lowell czy Richarda Aldingtona), wreszcie – „lirykę esencji”4 Paula 
Celana (w której to perspektywie wiersze Ekiera analizował Jacek 
Gutorow5). 

Powielać interpretacji opartych na wymienionych tropach 
w niniejszym szkicu nie mam zamiaru; chciałbym natomiast wskazać na 
jeden bardzo ważny kontekst, w jakim można usytuować wiersze Ekiera. 
Kontekstem tym jest Norwidowska estetyka (prze)milczenia, której 
cechy konstytutywne poeta zaprezentował w Białych kwiatach oraz szkicu 
Milczenie. W następnej części rozważań – dla krytycznoliterackiego 
porządku – cechy te zostaną przypomniane i pokrótce omówione. 
 

3 
Na funkcjonalny aspekt kategorii przemilczenia w poezji 

Cypriana Kamila Norwida zwracali uwagę już pierwsi interpretatorzy 
jego twórczości, m.in. Kazimierz Bereżyński, który, omawiając język 
literacki Norwida, stwierdził, że „mowa ludzka nie jest jedynym 
sposobem wypowiadania się ducha ludzkiego. Pod tym względem 
»wygłos i milczenie« mają jednakową wartość, są to niejako dwie strony 
słowa”6. Późniejsi badacze analizowali Norwidowską estetykę milczenia 
nieco dokładniej. Stefan Sawicki mówił o „znakowości” poetyki 
przemilczenia (przez którą rozumieć należy jej charakter sensotwórczy)7, 
Zdzisław Łapiński uznawał zasadę „przemilczeń” i „przybliżeń” (obok 
dialogowości i rozważań na temat konwencjonalności języka) za 
podstawę Norwidowskiej teorii i praktyki twórczej8, Teresa Skubalanka 
włączała przemilczenie, niedopowiedzenie i aluzję do jednej grupy 
kategorialnej, wyróżnianej przez zjawisko formalnej i semantycznej elipsy 

                                                 
4 Zob. F. Przybylak, Paul Celan: metody i problemy „liryki esencji”, Wrocław 1992. 
5 Zob. J. Gutorow, Wychodzenie z milczenia (Jakub Ekier), [w:] tegoż, Niepodległość głosu. 
Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003, s. 127-132. 
6 K. Bereżyński, Filozofia Cypriana Norwida, Warszawa 1911, s. 19. 
7 Zob. S. Sawicki, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, s. 10. 
8 Zob. Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1971. 
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(łącząc również przemilczenie ze zjawiskiem sentencjonalności)9, 
Mieczysława Buczkówna zaś, interpretując wiersz Jak…, wskazywała na 
paralele między Norwidowską teorią przemilczeń a poezją współczesną10. 

Kluczowym dla dookreślenia estetyki milczenia pojęciem jest 
„cisza”. Norwidowska cisza to termin wieloaspektowy i wieloznaczny, 
mieszczący w sobie wiele różnych kategorii terminologicznych 
i płaszczyzn semantycznych. Poniżej postaram się skrótowo przedstawić 
najważniejsze z nich: niedopowiedzenie (aposiopesis), przemilczenie 
(praeteritio i presupozycję), eliptyczność, sentencjonalność oraz pozorny 
brak znaczenia. 

a. Niedopowiedzenie. Figura aposiopesis, jedna z często 
spotykanych w praktyce poetyckiej Norwida, dotyczy nieeliptycznego 
„zerwania” składni wypowiedzenia (porzucenie dotychczasowego wątku 
lub nagłe przerwanie toku zdaniowego), zwykle (choć nie tylko) 
mającego miejsce w puencie wiersza. Norwid pisał o tej figurze m.in. 
w Milczeniu: 

 
Śród takich to wiedz [„podrzędnej” doksy i „domnie-

mywanej” episteme – przyp. TD] i tak się znajdując postawionym, uważa 
człowieczeństwo za dobre używać częstotliwie, zamiast 
odpowiedzi, nie  wypowiedzianych odwłok zdania ,  
przemilczeń i  nie -do-głębień  wątpliwych. 

Atoli takowe właśnie że umyślnie czy przemyślnie nie  
wypowiedziane odwłoki  zd ania ,  przemilczenia  i  niedo -
głębien ia  są przecież utajoną myślą, więc są tylko koniecznie 
niedopowiedzianym ciągiem rzeczy! …11. 
 
Niedopowiedzenie, postrzegane jako „urywanie” frazy, czyli 

pozorne pozbawianie wypowiedzi ukonkretnionego i jednoznacznego 
sensu, jest w ujęciu Norwida koniecznością, warunkującą – jak można 
zakładać – aktywny udział odbiorcy w procesie komunikacji literackiej. 
Stosując metodę niedopowiedzenia, autor bowiem niejako obliguje 
czytelnika do „dopowiadania” sensu i „domawiania” niedomówień, 
w praktyce zatem – do współtworzenia semantycznej warstwy tekstu. 

Niezwykle interesującą kwestią (którą w tym miejscu tylko 
zasygnalizuję) jest stosowanie przez Norwida pytań jako figur 
niedopowiedzenia. Cel takich „aposiopetycznych” pytań w twórczości 
Norwida stanowi – zasadniczo – ukazywanie braku możliwości pełnego 
poznania rzeczywistości, a czasem nawet wskazywanie na zupełną 
niepoznawalność świata pozatekstowego. 

                                                 
9 Zob. T. Skubalanka, Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego, [w:] tejże, Mickiewicz, 
Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 151-155.  
10 Zob. M. Buczkówna, Zbudowane na milczeniu, [w:] Cypriana Norwida kształt prawdy 
i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1986, s. 79-86. 
11 C.K. Norwid, Milczenie, http://literat.ug.edu.pl/nproza/silence.htm. 

http://literat.ug.edu.pl/nproza/silence.htm
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b. Przemilczenie (pominięcie). Przeniesiony z retoryki (dokładniej 
– z technik oratorskich) chwyt przemilczenia wiąże się z intencjonalnym 
pominięciem określonych informacji w strukturze świata 
przedstawionego (sytuacji lirycznej) tekstu, które to pominięcie staje się 
okazją do zwrócenia szczególnej uwagi odbiorcy na te informacje. Teorię 
przemilczenia tak przedstawiał Norwid: 
 

Niech panowie gramatycy zechcą wytłumaczyć wszystkim 
lingwistom Europy i Ameryki, tudzież wszystkim osobom umiejętnym: 
jak s ię  to zrobiło ,  że  cała  jedna  część -mowy je s t  
opuszczoną  we wszystk ich gramatykach j ęzyków 
wszystk ich?  

Czy nie byłoby to z przyczyny, iż nie nazbyt często oneż 
gramatyki dają def inic ję -częśc i -mowy?… – 

Nic tego nie wiem… Sam zaś, o ile dane mi jest znać, głoszę, 
iż cała jedna mowy-część  jest z dotychczasowych gramatyk 
wypuszczoną. I to ta, na której buduje się i osklepia frazes – a nie tylko 
nawet jeden frazes, lecz i następnego logiczne zagajenie, i trzeciego, i 
czwartego wątek etc. … 

Częścią tą mowy jest: przemilczenie ... Montesquieu nie 
powiada nic nieznanego, skoro mówi, iż daleko więcej od mówienia 
wyrazić może i wyraża nieraz mi lczen ie . Lecz otóż to jedno tylko 
gdyby jego było atrybutem i świadectwem, jużci że to, co  od  
mówienia  więce j  wyrazić  może , musiałoby być mówienia -
częśc ią . Pretensja zdaje się być dosyć usłusznioną!… 

Milczenie więc, a mówiąc w zastosowaniu 
praktycznym: przemi lczenie , jest niezawodnie częścią nowy. Prawda 
nazbyt duża, ażeby jej nie przeczuwali pp. gramatycy, i ażeby nie 
podejrzewali, że jest jeszcze coś semi -psychologicznego  do 
objęcia […]12. 
 
Zwrócenie przez poetę uwagi na analogiczność wyrażania 

znaczeń poprzez przemilczenie i poprzez język, a także uwydatnienie 
psychologicznego aspektu przemilczenia wskazują na to, że 
przemilczenie Norwid w pierwszej kolejności traktował jako retoryczną 
figurę praeteritio. 

c. Przemilczenie (presupozycja). Norwidowskie rozumienie 
kategorii przemilczenia nie ogranicza się jednak tylko do identyfikacji 
tego chwytu z figurą pominięcia. O tym fakcie świadczy choćby taki 
fragment Milczenia: „Inaczej jest zupełnie z przemilczeniem , które 
(według mojego twierdzenia), będąc żywotną częścią mowy, daje się 
naprzód w każdym zdaniu wyczytać, a potem jest logicznym następnego 
zdania powodem i wątkiem”13. Jak się wydaje, Norwid oprócz praeteritio 
dostrzegał w przemilczeniu spetryfikowaną informację znaczeniową 
nieprzekazaną w wypowiedzi explicite, jednak założoną w niej jako 

                                                 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
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warunek jej dalszego ciągu, tym samym: jako warunek aktu komunikacji 
zewnątrztekstowej (komunikacji na linii twórca-odbiorca). 

d. Eliptyczność. Norwidowskie „milczenie poprzez elipsę”, czyli 
poprzez eliminację z syntaktycznego toku wypowiedzi składnika 
możliwego do zrekonstruowania na podstawie kontekstu (lub 
konsytuacji), służy uwydatnieniu opozycji między niekompletnością 
gramatyczną a kompletnością semantyczną tekstu. Eliptyczność 
w twórczości Norwida często ma na celu zagęszczanie znaczeń 
i wywoływanie wrażenia polisemantyczności, a ponadto – wspomaganie 
efektu przemilczenia. 

e. Sentencjonalność. Sentencjonalność poezji Norwida 
analizować należy w perspektywie lapidarności (epigramatyczności) 
tekstów, budowanych na dwóch autonomicznych poziomach 
strukturalnych (na poziomie struktury powierzchniowej i na poziomie 
struktury głębokiej)14. Trzeba łączyć ją również ze zjawiskiem 
paraboliczności. Sentencjonalność prowadzi do maksymalizacji 
semantycznej (włączając w to znaczenia naddane), jest także – do 
pewnego stopnia – realizacją zasady przemilczenia. 

f. Pozorny brak znaczenia. Ostatni sposób rozumienia pojęcia 
ciszy Norwid zaprezentował w Białych kwiatach: 

 
Jeżeli mówię: c i sze  różne ,  to i  wyrazy one  białe, 

bezmyślne, nie opowiadające nic, a których kilka tu i owdzie słyszałem, 
albo których raczej świadkiem byłem, bo od tła, na którym miejsca swe 
znajdowały, nieodłącznymi są15. 

 
Ten sposób postrzegania ciszy wiąże się z opozycją signifiant 

i signifié. Norwid zdaje się twierdzić, że istnieją takie składniki wypowiedzi 
literackiej – takie signifiant – które nie mają swoich znaczeń (treści 
w postaci signifié). Innymi słowy: zdaniem Norwida, istnieją wypowiedzi 
literackie (lub ich fragmenty), będące „semantycznym milczeniem”, 
swego rodzaju teksty „puste” treściowo. Tę quasi-lingwistyczną teorię 
w wypadku Norwida należy jednak interpretować metaforycznie, tzn. nie 
tyle jako rzeczywisty brak znaczenia (pojęcia czy planu treści w ujęciu 
Ferdynanda de Saussure’a), ale, z jednej strony, jako brak istotnego 
(dookreślanego aksjologicznie) sensu wypowiedzi (z czego zresztą 
wynika założenie, że, według Norwida, nie każde znaczenie niesie ze 
sobą sens), z drugiej zaś strony – jako świadectwo niemożliwości 
wypowiedzenia całokształtu ludzkiego doświadczenia za pomocą 
konwencjonalnych znaków językowych. Przedstawiony przez Norwida 

                                                 
14 Zob. T. Skubalanka, dz. cyt., s. 154. 
15 C. K. Norwid, Białe kwiaty, cyt. za: A. Kuik-Kalinowska, Cyprian Norwid: Czarne 
kwiaty i Białe kwiaty (wydanie krytyczne), Słupsk 2002, s. 61-62. 
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hipotetyczny brak znaczenia jest więc tak naprawdę jego brakiem 
pozornym. 

 
4 

Dążącą do maksymalnej prostoty formalnej poezję Jakuba Ekiera 
można rozpatrywać w odniesieniu do Norwidowskiej estetyki milczenia, 
za punkt wyjścia przyjmując dostrzegalne w tej liryce próby 
przekraczania linearności tekstu literackiego, także na (niezwykle istotnej 
dla koncepcji twórczej Norwida) płaszczyźnie aktu lektury. Wiersze 
Ekiera, realizujące model „poetyki zerwania”, wymagają interpretacji już 
w obrębie warstwy językowej, przez co semantyzacja tekstu dotyczy 
również jego poziomu strukturalnego. Akt lektury (rozumiany jako 
poszukiwanie sensu) jest zatem prymarnie namysłem nad problemem 
samego języka poetyckiego. Nie ma on jednak, rzecz jasna, charakteru 
czysto abstrakcyjnego, w dalszej kolejności wskazuje bowiem na kwestię 
znaczeń tekstu, a konkretnie – na zagadnienie ich jakości. 

Obecne w warstwie językowej elipsy16, niedopowiedzenia, 
zerwania itp. ukazują chybotliwość, chwiejność i „niepewność” sensów. 
Wyeksplikowane z poezji Ekiera znaczenia zdają się być nietrwałe, 
zachodzić na siebie, duplikować się lub unieważniać, co powoduje 
wrażenie braku skonkretyzowanego sensu bądź świadomość 
polisemiczności. Tak dzieje się np. w wierszu pt. lecąc patrzę: 

 
ziemia wieczorowo 
w czerni 
brylantowe miasto boa z chmur 

 
przyjęcie17 
 
Wieloznaczność tych wysoce (choć nie radykalnie18) 

skondensowanych tekstów przejawia się w perspektywie pojedynczych 
słów, fraz i sformułowań. Znaczenia powstają poprzez dialektykę 
pomijania i ujawniania informacji, wywołującą powstawanie 
nieintencjonalnych (i nieoczekiwanych) metafor. 

Osiągana za pomocą techniki minimalizmu językowego 
polisemiczność momentami wywołuje maksymalne rozproszenie 
semantyczne. Trudność „uchwycenia” znaczenia wiąże się z niemożli-
wością zdefiniowania momentu, od którego można rozpocząć akt 

                                                 
16 O eliptyczności i posługiwaniu się równoważnikami zdań jako dystynktywnych 
cechach wierszy Ekiera pisał Gutorow – zob. J. Gutorow, dz. cyt., s. 130. 
17 J. Ekier, lecąc patrzę, [w:] tegoż, podczas ciebie, Kraków 1999, s. 9. 
18 O tym, że kondensacja wierszy Ekiera nie jest radykalna, świadczy fakt, iż wiersze te 
nie są skrajnie hermetyczne (dekompozycja języka nie jest posunięta do ostateczności), 
a tym samym językowo i znaczeniowo niekomunikatywne. 
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semantyzacji tekstu. Konstruowanie sensu jest w takich sytuacjach 
czynnością przede wszystkim intuicyjną: 

 
szczęk słów 
twarze rozdarte 
 
boli mnie ziemia 
ale zaczynam19 
 
Mimo tego znaczenia w poezji Ekiera nigdy nie są całkowicie 

destruowane; intuicyjność pozwala bowiem na dopełnianie 
sygnalizowanych bądź tylko sugerowanych sensów tych wierszy. Wolno 
więc stwierdzić, że minimalizm tekstów Ekiera to minimalizm „otwarty” 
(cisza, przemilczenie, niedopowiedzenie i dyskrecja są jakościami senso- 
i znaczeniotwórczymi), a cała jego twórczość to rodzaj „gry” znaczenia 
i braku znaczenia, konstrukcji, de(kon)strukcji i rekonstrukcji sensów. 

Owa „gra” – czy może lepiej: dialektyka – jest rezultatem uznania 
ciszy za jakość równoprawną względem głosu. Cisza w wierszach Ekiera 
poszerza rozumienie słowa „język” o takie zjawiska, które nie mieszczą 
się w pojęciu „głosu”; jest ona językiem o takim samym statusie, jaki 
przypisuje się „językowi głosu”. Tak jak można mówić głosem, tak samo 
można mówić ciszą – milczenie ma charakter semantyczny, może ono, 
jak głos, oznaczać i znaczyć; dzieje się tak zwłaszcza tam, gdzie 
wyrażenie rzeczywistości przy pomocy głosu jest niemożliwe lub 
przynajmniej ułomne: 

 
skulona schylony 
po ojcu po matce 
po ich bagażu w którym 
najwidoczniej krzyk 
na pewno gruz martwa 
cisza 
 
po tym i 
w przededniu w dniu 
na szczęście albo nie 
na zmianę20 
 
Okazuje się zatem, że u Ekiera – tak jak u Norwida – milczenie 

nie oddala czytelnika od generowania znaczeń i sensów tekstu; to właśnie 
ono jest tych sensów i znaczeń nośnikiem. Milczenie, oczywiście, ukazuje 
horyzonty języka, ale nie określa tym samym granic rozumienia poezji, 
przeciwnie – granice te nieustannie odsuwa, czyniąc je płynnymi. 

                                                 
19 J. Ekier, data, cyt. za: J. Gutorow, dz. cyt., s. 129. 
20 J. Ekier, krewni zstępni, [w:] tegoż, krajobraz ze wszystkimi, Poznań 2012, s. 9. 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

17 
 

Ekierowska cisza jest bowiem – jak powiedziałby Jean-Paul Sartre’a – 
momentem języka; takim momentem, który nie tylko nie jest sytuowany 
w sferze pozajęzykowej, ale który lokalizuje się bezpośrednio w języku 
jako integralna część poetyckiej mowy, jako jakość najbardziej 
zindywidualizowana, a przez to pozwalająca (w przeciwieństwie do 
bardziej zrytualizowanego czy zdyskursywizowanego „języka głosu”) na 
powiedzenie tego, czego nie da się powiedzieć za pomocą głosu, 
ponieważ ten, jak twierdzi Ewa Wąchocka, 

 
determinuje mechanizmy manipulacji, podczas gdy milczenie, 
nieograniczone ani niedzielone na fragmenty przez czas, jest 
dwuznaczne i niejasne. Pojęciowa z natury mowa jest schematyczna 
i zbyt ogólna, by pomóc wyrazić indywidualne doświadczenie; 
[…] utrwalona w bezosobowych, sztywnych kliszach dowodzi swojej 
niedokładności, okazuje się więc raczej przeszkodą niż pomocą 
w prawdziwej komunikacji, bardziej zniekształceniem niż objawieniem 
złożoności naszej osobowości. Zamiast przełamywać mury izolacji, 
zamiast łączyć człowieka w powszechnym rozumieniu, język często 
służy do utrwalania i pogłębiania barier niezrozumienia, ponieważ 
nasze najgłębsze emocje – obawy, niepokoje, samotność, 
rozczarowania – giną zakopane pod warstwami powtarzalnych, 
pospolitych, zrutynizowanych i w istocie pustych frazesów21. 

 
Warto wspomnieć jeszcze o tym, że Ekierowska dialektyka 

„głosu” i „braku głosu” jest wyrazem napięcia między pewnością 
a niepewnością, między możliwością zasugerowania a niemożliwością 
pełnego wypowiedzenia i dopowiedzenia znaczeń. Widać to zwłaszcza 
na płaszczyźnie podmiotowości – „ja” liryczne w wierszach Ekiera 
częstokroć podlega dysocjacji, postrzeganej jednak nie w perspektywie 
rozpadu, a w perspektywie rozproszenia: 
 

wytrząśnięci z rękawa 
samolotu ja i inni z krajów 
mętnych albo przejrzystych ciągnąc bagaż wypatrując 
przeznaczeń krążą przepraszam krążymy krążymy 
przelotni złączeni powietrzem22 

 
 Ontologiczna niejednoznaczność podmiotu podkreśla trudności 
z wypowiedzeniem siebie, tym samym zakłócając (choć nie negując) 
referencję i wywołując znany chociażby z koncepcji teoretycznych Julii 
Kristevej czy Rolanda Barthesa kryzys zjawiska reprezentacji. 
Niejednoznaczność ta stanowi więc wyraz „bezsilności” podmiotu, braku 
metody, dzięki której można wypowiedzieć prawdę o rzeczywistości, 
a nawet braku usprawiedliwienia języka, jakim mówi się o „tu i teraz”, co 

                                                 
21 E. Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków 2005, s. 27.  
22 J. Ekier, destination airport, [w:] tegoż, podczas ciebie, s. 10. 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

18 
 

doprowadza do swoistego paradoksu, jakim jest mówienie 
o niemożliwości mówienia, czyli o konieczności zamknięcia się 
w milczeniu: 
 

mimo dębów jak świeczniki jesieni 
mimo lasu żyjącego mrówczą śmiercią 
szedł zamknięty w sobie 
mimo nieba23 

 
Ekierowskie milczenie łączy się w tej perspektywie 

z Norwidowskim rozumieniem ciszy jako nieobecności aksjologicznie 
określanego sensu. Nie jest to zabieg tylko „teoretyczny”; Ekier bowiem, 
jak już powiedzieliśmy, postrzega ciszę jako element znaczący, jako 
swoisty „dyskretny język”, współwystępujący z „językiem głosu”, ale – 
odmiennie od niego – jednoznaczny i pewny, zdolny do niesienia 
niezmiennych sensów. Milczenie jest zatem dla głosu zarówno 
„kooperantem”, jak i „przeciwwagą” – i ten jego ambiwalentny charakter 
wiersze Ekiera udowadniają (a często nawet tematyzują): 

 
w tym ciele 
ciernie od nich cienie 
czernie wszechświaty a w nich 
ziemie 
gdzie dolatuje śmiech mew nad morzami 
i niedosłyszalnie zza ścian 
płacze nasienie24 

 
Dychotomiczny charakter Ekierowskiego „prostego na próżno 

łamanego / języka który / jest”25 wydaje się być jedynym gwarantem, 
mówiąc po Norwidowsku, „odpowiedniego dania rzeczy – słowa”. To, 
czego nie można wypowiedzieć w „języku głosu”, Ekier usiłuje 
„wymilczeć”, czyli wypowiedzieć za pomocą „języka ciszy”. Ciszy, która 
na równi ze słowami „znaczy ludzi”26 – co autor całego czasu nieustannie 
usiłuje, jak sądzę, uświadomić (przypomnieć?) polszczyźnie. 

                                                 
23 Tenże, *** (mimo dębów jak świeczniki jesieni…), [w:] tegoż, podczas ciebie, s. 27. 
24 Tenże, ołtarz z Isenheim, [w:] tegoż, krajobraz ze wszystkimi, s. 29. 
25 Zob. J. Gutorow, dz. cyt., s. 132. 
26 J. Ekier, pod słońcem, [w:] tegoż, podczas ciebie, s. 26. 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

19 
 

 
 
 
 
 
DAWID KUJAWA 

 
 

„Powiedzmy kolokwialnie, że ja z innej beczki”. 
Marek Krystian Emanuel Baczewski 

jako poeta przemilczany1
 

 
 
W polskiej poezji ostatniego ćwierćwiecza bez trudu znajdziemy wielu 
autorów, którzy mimo wielkiego szacunku, jakim cieszą się w środowisku 
literackim, pozostają niemal zupełnie nieobecni w dyskursie krytycznym. 
Twórcy tacy jak Adam Kaczanowski, Tadeusz Pióro, czy – szczególnie 
interesujący mnie w niniejszym artykule – Marek Krystian Emanuel 
Baczewski, choć w powszechnym obiegu funkcjonują jako poeci wybitni, 
ciężko pracujący na własny, niepodrabialny idiom, od lat pozostają 
w cieniu nazwisk „pierwszoplanowych”. W moim przekonaniu 
mechanizmy, które wykluczyły wspomnianych autorów z mainstreamu, 
są znacznie prostsze do rozpoznania niż moglibyśmy przypuszczać. 

W latach 90. dyskusja o poezji została właściwie w całości 
„ustawiona” przez szereg tekstów odnoszących się bardziej lub mniej 
bezpośrednio do szkicu Bohdana Zadury Daj mu tam, gdzie go nie ma2. 
Pojawiające się kolejno głosy Jacka Podsiadły, Jacka Gutorowa, Marcina 
Sendeckiego (który Podsiadle odpowiedział wierszem) czy Andrzeja 
Niewiadomskiego podzieliły – głęboko wierzę, że poza intencją samych 
zabierających głos – twórczość poetycką na dwie dykcje: pierwsza z nich 
miała iść śladem poszukiwań językowych aporii, semantycznych 
niestabilności i ironicznych właściwości każdego aktu komunikacji (to 
oczywiście „linia Sosnowskiego”); druga z dykcji zakładać miała swoistą 
transparentność języka – silnie eksponowany podmiot takich wierszy 
koncentrował się na własnych doświadczeniach egzystencjalnych, 
których reprezentacja nie byłaby zakłócana jakąkolwiek podejrzliwością 
w stosunku do samego gestu przedstawienia (tutaj naturalnie sytuuje się 

                                                 
1 Cytat zamieszczony w tytule pochodzi z wiersza Marka Krystiana Emanuela 
Baczewskiego Coś nie gra, zamieszczonego w tomie Fortepian i jego cień, Poznań 2010, 
s. 225. Wszystkie przytaczane przeze mnie w niniejszym tekście utwory poety pochodzą 
z tego właśnie wydania – poszczególne cytaty opatrywał będę zatem jedynie numerem 
strony. 
2 Zob. B. Zadura, Daj mu tam, gdzie go nie ma. Szkice o poezji, Lublin 1996. 
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twórczość Marcina Świetlickiego). Właśnie ten arbitralny, uproszczony 
podział na lata stał się podziałem paradygmatycznym i w znaczący 
sposób przyczynił się do wykluczenia z wiodących dyskusji poetów, 
którzy dychotomię język-doświadczenie przełamują lub unieważniają; 
a wśród nich swoje miejsce ma i Baczewski. 

Dziś dawne błędy krytyki stają się szczególnie widoczne: model 
zaproponowany w latach 90. nie pozwala na umiejscowienie twórczości 
Konrada Góry w bezpośrednim związku z poezją Sosnowskiego, choć 
dla autora Pokoju widzeń wiersze Sosnowskiego są znakomitym 
kontekstem (takie spojrzenie proponuje dziś Marta Koronkiewicz). 
Darek Foks wciąż uchodzi przede wszystkim za „brulionowego” poetę-
ironistę czerpiącego pełnymi garściami z popkultury, choć u podstaw 
jego tekstów leżą idee z gruntu sytuacjonistyczne, itd. 

Autor Morza i innych mórz (warto przypomnieć, że tom ten najpierw 
odrzucony został przez Biuro Literackie, a następnie wydany przez 
Instytut Mikołowski i nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia) nie 
znajduje swojego miejsca w kanonie, bo jest postmodernistą 
szczególnego rodzaju: prawdopodobnie Baczewski to największy erudyta 
spośród aktywnych dziś polskich poetów, permanentnie wpuszcza on 
czytelnika w Borgesowskie niemal przestrzenie utkane z cytatów, 
kryptocytatów, kunsztownych aluzji i pastiszy – jednocześnie jednak jego 
twórczość nie ma nic wspólnego z takim rodzajem hermetyzmu, który 
„ashberiańskiej” poezji zarzucał kiedyś Podsiadło.  

Zawierciański autor jako sprawę absolutnie priorytetową traktuje 
bowiem spotkanie, do którego dochodzi w przestrzeni tekstu3 (nawet 
jeśli tekst ten nieraz zdaje się z czytelnika szydzić lub po prostu stawiać 
mu zbyt wysokie wymagania), wciąż traktuje odbiorcę jak partnera 
w procesie doświadczenia lekturowego. Nie jest to koncept, który 
ewoluowałby w tej twórczości, stanowi on bowiem absolutną podstawę 
projektu Baczewskiego i konsekwentnie przewija się na przestrzeni 
całego dorobku poety. Już w debiutanckiej książce autora z roku 1994 
znajdziemy wyrazisty ślad tak właśnie zorganizowanej relacji nadawcy 
i odbiorcy – utwór Akme otwierają dwa motta oraz specyficzna 
dedykacja: „No, Tobie, a komu?” (s. 14). 

Twórca Wierszy żebranych z uwagą, jakiej wielu poetom brakuje, 
przyswoił sobie lekcję dekonstrukcji („Dosłowność. Trudno to sobie 
wyobrazić. Ale / żyjemy w czasach trudnej wyobraźni”, Ars Poetica XVII: 
Dosłowność, s. 20) – derridiański sposób lektury  postrzega nawet jako coś, 

                                                 
3 Nie mam oczywiście na myśli tego, że u Sosnowskiego, Sendeckiego czy późnego 
Siwczyka status czytelnika jest mniej istotny – chodzi raczej o to, że taki zarzut 
postawiony wymienionym poetom nie może zostać odparty na podstawie samych ich 
tekstów. Nie zmienia to jednak faktu, że lekceważenie czytelnika jest wielu piszącym 
dziś autorom imputowane zupełnie bezpodstawnie. 
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co musiało się ostatecznie pojawić na horyzoncie myśli, coś, czego 
kultura zachodnia, ze wszystkimi jej sztywnymi regułami, w gruncie 
rzeczy doigrała się sama („Jak widać, nasz język jest opłakany u źródeł, / 
nie trzeba mu skalpela dekonstrukcji”, Ars Poetica XXIII: Distilled from 
pure grain, s. 157). W żadnym wypadku nie czyni jednak z tego bariery 
w kontakcie z czytelnikiem, który na próżno miałby szukać w wierszu 
godnego zaufania podmiotu-przewodnika. Jest wręcz odwrotnie: właśnie 
znaczeniowa labilność, ciągła niepewność „bycia zrozumianym” 
wzbudza obsesyjną potrzebę komunikacji. Inna sprawa, że instancja 
„osoby mówiącej” u Baczewskiego jest ciągle silna, inaczej niż 
w przypadku sporej części poetów inspirowanych pismami Derridy 
czy de Mana. Kontekst dekonstrukcji nie służy bowiem autorowi 
5 poematów do całkowitej decentracji podmiotu, ale umożliwia 
ekstremalny eksperyment autokreacyjny, na co wskazuje już sam 
pseudonim Marka Kowalika. 

Charakterystyczną relację „Baczewskiego” i odbiorcy doskonale 
przedstawia utwór Ars Poetica XXXI: Do czytelnika z tomu Wybór wierszy: 

 
nie mów że nie zostaliśmy stworzeni dla siebie 
Ty jesteś dla mnie a ja dla Ciebie 
dwaj nieistotni ludzie odnajdują istotę w spotkaniu ze sobą 
 
[…] 
 
ułożę ten wiersz w takt mojego oddechu 
wdech – i to co banalne 
wydech – i sens bez skazy 
 
sto lat temu pozwoliłbym sobie na inny wiersz w tej sprawie 
dziś usilnie pragnę pozostać przy tym co mamy 
 
dziś wszyscy wszystko wiedzą 
wiersze są tylko po to by się spotkać 
 
[…] 
 
Ty i ja 
dopasowani do siebie jak klucz do zamka 
jedyna właściwa z miliardów kombinacji 
cała ta wredna matematyka która była przeciwko nam 
teraz wyraźnie zaczyna nas prowadzić za rączkę 
 

[s. 85-86] 
 
Strategia poety, jak widać, interesująca jest przede wszystkim 

z jednego powodu: otóż jej podstawy kwestionują funkcjonujące w pow-
szechnej opinii założenie, że literatura, która pozostaje „kompatybilna” 
z ponowoczesnym obrazem świata, staje się ostatecznie hermetyczna 
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i odwraca się plecami do czytelnika. Okoliczności, w jakich powstaje dziś 
poezja, skłaniają podmiot liryczny do całkowicie odmiennych działań: 
„dziś usilnie pragnę pozostać przy tym co mamy” – pisze autor 
Kasandry… i wykorzystuje współczesne położenie poezji w świecie do 
tego, aby nawiązać dialog z czytelnikiem („Odejmuję od ust, waszych ust, 
mowę / […] by uczynić język / wiotkim narzędziem satysfakcji, / waszej 
satysfakcji, nie mojej, // nie środkiem, lecz przedmieściem kontaktu / 
ciała z ciałem”, Ars Poetica XXIX: Głos, s. 88). To naturalnie element gry: 
każde zdanie, jakie wychodzi spod pióra Baczewskiego, czytać możemy 
jako komunikat, który już został wykrzywiony przez „permanentną 
parabazę alegorii tropów”, a poziomów, na których dochodzi tu do 
interakcji z odbiorcą, nie sposób policzyć. Czytelnik serdecznym gestem 
jest zapraszany do rozmowy, ale jednocześnie nieustannie testuje się 
przecież jego erudycję i zastawia się na niego kolejne pułapki, 
przyjmujące na przykład postać przekręconych cytatów czy 
zaskakujących parafraz, jak choćby ma to miejsce w puencie szóstej 
części poematu Ikonopisanie: „Na dnie każdego, kto zwątpił, jest bowiem 
/ jeden taki rozżarzony do białości sopel / lód, co płonie ponad wszelkie 
zwątpienie // choćby w nas było prawo niemoralne, / niebo nad nami 
było pochmurne, / a na tym niebie – sierp i młot księżyca” (s. 68). 

Problematyzowanie aktu komunikacji nie jest jedną 
metadyskursywną praktyką obecną w poezji Baczewskiego – równie 
istotna, ale i traktowana przez autora z podobnym dystansem, jest tu 
kwestia ontologicznego statusu wiersza. Najlepiej widać to chyba 
w kolejnym utworze z cyklu Ars Poetica. W części XXVII, oparzonej 
prostym podtytułem Wiersz, czytamy: 

 
ten wiersz nie wypowiada słów 
lecz raczej wypowiada wojnę słowom 
 
[…] 
wydaje się że wiersz ma tylko początek 
a więc nie jest kijem 
który ma dwa końce 
nie jest również prawdą 
która ma początek i koniec 
ani światem 
który ma tylko koniec 
zły koniec 
 
bo świat jest tym czym jest 
prawda jest tym czym nie jest 
a wiersz jest w równym stopniu 
tym czym jest 
i tym czym nie jest 
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Tekst ten nie tylko przywodzi na myśl słynny wiersz Czym mógłby 
być4 Piotra Sommera, ale – być może przede wszystkim – stanowi kolejny 
element, który w sugestywny sposób kwestionuje podstawy dychotomii, 
o jakiej wspominałem we wstępie: podział na twórczość wyrastającą ze 
świata i świat reprezentującą oraz twórczość, która jest wsobna 
i z rzeczywistością wcale się nie kontaktuje, nie jest po prostu możliwy 
do obronienia. Baczewski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 
szeroko pojęty sens przekazu językowego jest tworem widmowym, ma 
niejasny status i przypomina raczej proces niż byt – to rzecz jasna proces 
permanentnego odwlekania tego, co „naprawdę” chce się powiedzieć. 
Język ubierać ma w jasno określone struktury to, co wymyka się 
wszelkim próbom systematyzacji i stratyfikacji, dlatego nigdy nie 
artykułujemy tego, co chcemy wyrazić, komunikat zawsze jest już „gdzie 
indziej” niż intencja. Jednocześnie język jest przestrzenią, w której sens 
jest pierwiastkiem podlegającym nieprzerwanym negocjacjom, odbiorca 
i nadawca muszą nawiązać porozumienie – nawet jeśli używają medium 
dokonującego licznych przekłamań – bo to oni wspólnie pracują na 
znaczenie. 

Tym, co wydaje mi się szczególnie fascynujące u autora Wyboru 
wierszy, jest fakt, że nigdy nie podejmuje się on tego rodzaju negocjacji, 
występując z jednej tylko pozycji: Baczewskiego-erudytę w każdej chwili 
wyprzeć może Baczewski-banalista, „św. Baczewski” niespodziewanie 
zmienia się w jednego z największych wulgaryzatorów polskiej poezji 
ostatnich lat („Wszystkie najwyższe szczyty zostały już dawno zdobyte. / 
Teraz trzeba się wspinać coraz niżej i niżej”, Ars Poetica XXXII: Manifest 
poetycki, s. 121), a Baczewskiego-klasycystę częstokroć zdaje się nudzić 
jego własna wzorcowość, przez co już po kilku wersach do głosu 
dopuszcza czekającego w kolejce Baczewskiego-awangardystę. Sama 
pozycja „autora” w tej poezji została, ma się rozumieć, w odpowiedni 
sposób zredefiniowana – doskonale widać to w przewrotnym wierszu 
Ars Poetica XXXVII: Spotkanie z czytelnikiem (s. 141), gdzie to odbiorca 
tekstu poetyckiego staje się osobą publiczną i prawdziwym obiektem 
zainteresowania środowiska literackiego złożonego z licznych pisarzy 
zafascynowanych wysiłkiem lektury. 

Dzieje się tak, bo Baczewski jest poetą po nietzscheańsku 
odrzucającym przekonanie o istnieniu jakiegoś podstawowego, 
„zerowego” poziomu ontologicznego, który nie były skażony estetyką 
czy ideologią – do prawdy nie można dotrzeć, można ją tylko wykreować 
i uczynić prawdą powszechną, tym samym ukrywając jej konstrukcyjną 
specyfikę i nadając jej status bytu „esencjalistycznego”. Poecie jednak nie 
zależy na zakamuflowaniu pozorności lekturowego doświadczenia. 
Często puszcza on oko do czytelnika, ale nie próbuje go okantować, 

                                                 
4 Zob. P. Sommer, Czym mógłby być, [w:] tegoż, Po ciemku też, Poznań 2013, s. 44. 
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powołując się na zamykające wszelką dyskusję kategorie szczerości czy 
autentyczności: „Z wnętrza płomienia lepiej widać świat, / który 
zbudowany jest bardziej z zasłony / niż z tego, co za nią” (Wnętrze 
płomienia, s. 133); „Prawda to zmyślenie, nieco bardziej skuteczne / od 
innych i jako taka, musi być trzymana pod / specjalnym nadzorem, 
w domu wariatów i wariantów” (62, s. 160). 

Właściwie o każdym wartym uwagi poecie ostatniego ćwierćwiecza 
mawia się, że jest twórcą „osobnym” – nic w tym złego, warto jednak 
zwrócić uwagę, że o owej „osobności” nie decydują ostatecznie sami 
twórcy, a krytycy; Baczewski, choć sam sprawnie wymyka się definicjom, 
bez wątpienia jest autorem, o którego peryferyjności przesądziły 
działania krytyków – krytyków projektujących zbyt wąskie ramy dla 
dyskusji o poezji. 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 

 
 

Z lektur Pana P.: 
Dariusz Sośnicki 

 
 
Piotr Kępiński napisał przed laty w jednej ze swoich recenzji dotyczącej 
tomiku Dariusza Sośnickiego: 

 
Cztery lata temu Marlewo zyskało dobre opinie krytyków, 

Ikarus zaś, wydany w tym roku, potwierdził tylko zdanie recenzentów 
o niebanalnym talencie poety. Nie jestem pewien, czy określenie 
„uznany” ma jakieś szczególne znaczenie, zatem dopowiem tylko, że 
Sośnicki jest przede wszystkim poetą intrygującym1. 

 
Nie będę ukrywał, że ten krótki fragment stał się wyraźną 

inspiracją dla niniejszego szkicu. W jakim sensie? Zanim przejdę 
do stosownych wyjaśnień, pozwolę sobie zasygnalizować kilka wątków 
pobocznych, które jednak miały wpływ na powstanie tego artykułu. 
Przede wszystkim należało się poważnie zastanowić, dla których nazwisk 
polskiej poezji – pomimo obiecujących, czasami nawet niezwykle 
obiecujących debiutów w latach 90. – zabrakło, posługując się tu niezbyt 
fortunnym określeniem, miejsca w pierwszym szeregu. Od razu bowiem 
powstaje pytanie o warunki zaistnienia specyficznej dla siebie hierarchii, 
którą na potrzeby tego artykułu (oraz całej książki) roboczo nazwano 
pierwszym szeregiem właśnie.  

Na kogoś jednak należało postawić. Padło na Sośnickiego. 
Wspomniany już wcześniej Piotr Kępiński zasygnalizował bowiem 
w swoim artykule bardzo ważną rzecz: czy jakąkolwiek wartość niosą ze 
sobą podobnej maści nominację (Sośnicki jako poeta „uznany” od 
momentu debiutu), czy też pozostają jedynie retorycznym wytrychem. 
Rozpieszczany przez krytyków autor Marlewa wydawał się jednak 
idealnym kandydatem do zajęcia całkiem poczesnego miejsca w historii 
literatury, może niekoniecznie w jednym szeregu tuż obok Herberta, 
Różewicza czy Miłosza, ale miał niewątpliwą szansę na zaistnienie  

                                                 
1 D. Sośnicki, Ikarus, Wrocław 1998. Rec.: P. Kępiński, W oku ptaka, „Czas Kultury” 
1998, nr 5, s. 104. 
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w szerszej świadomości czytelniczej, a nawet na przedostanie się do 
literackiego mainstreamu, podobnie jak Świetlicki czy Podsiadło. 
Predyspozycje posiadał doskonałe. Joanna Orska w swoim tekście 
poświęconym debiutanckiemu tomikowi Sośnickiego nie zawahała się 
zestawić jego wierszy z „lirykami Białoszewskiego”2. Karol Maliszewski 
referował zaś: „Sośnicki terminował u Wojaczka: udało mu się przetworzyć 
ową fascynację w swoistą, już własną, muzyczność”3. Nie boję się jednak 
zaryzykować stwierdzenia, że swego czasu „uznany” autor naprawdę 
interesujących (intrygujących?) tomików poetyckich w pewnym momencie 
swojej kariery literackiej – zakładając, że bardzo szybko do niego wskoczył – 
z pierwszego szeregu polskich poetów został jednak wyłączony. 

Należałoby się więc poważnie zastanowić nad powodami owego 
wykluczenia i na czym w zasadzie miałoby ono polegać. W tym celu pozwolę 
sobie powrócić na chwilę do cytowanego wcześniej tekstu Maliszewskiego: 

 
Teraz nie widzę, prawdę mówiąc, istotnych podobieństw 

między poszczególnymi poetykami autorów spod znaku „bruLionu” 
(np. Baran, Sendecki, Świetlicki, Koehler, Podsiadło) a propozycją 
Sośnickiego. Wskazywanie na próbę mediacji między skrzydłem 
Świetlickiego (opcja barbaryzująca) a skrzydłem Koehlera (opcja 
klasycyzująca) byłoby zbyt prostackie, zaś wniosek, że Sośnicki jako 
pierwszy podsumował po swojemu spór w łonie „bruLionu” byłby, jak 
na mój gust, zbyt oczywisty4. 

 
Rzeczywiście, od samego początku twórczość Sośnickiego 

(rocznik ’69) była lokowana w okolicach poetów nieco starszych od 
siebie, związanych pokoleniowo z czasopismem „brulion”. Autor Państwa 
P. wymykał się jednak jednoznacznym próbom zaszufladkowania ze 
względu na swego rodzaju „elastyczność” swoich wierszy. Rzecz ta nie 
dotyczyła wyłącznie zabiegów kompozycyjnych, dokonywanych przez 
poetę stylizacji gatunkowych, posługiwania się określonym 
rekwizytorium, niejednokrotnie szczególnie wysublimowanym. 
„Giętkość” języka wierszy Sośnickiego zaskakiwała przede wszystkim na 
poziomie transpozycji podglądanej przez siebie rzeczywistości: 

 
Kamień porastający ścianki czajnika, 
żółty osad na zębach, kurz w ustach, 
kurz w gardle i na ubraniu –  
 
nasze życie wierszu5. 
 

                                                 
2 J. Orska, Nic porozumienia, „Odra” 1999, nr 5, s. 119. 
3 K. Maliszewski, Dariusz Sośnicki. 55 wierszy, „Pro Arte” 1998, nr 9, s. 7. 
4 Tamże, s. 8.  
5 D. Sośnicki, Osad, [w:] tegoż, O rzeczach i ludziach (1991-2010), Wrocław 2011, s. 7. 
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W rzeczy samej – to cytat z Sośnickiego, choć równie dobrze pod 
tym wierszem mógłby podpisać się choćby i sam Świetlicki. Kolejny 
z takich mylnych tropów dostarcza następujący fragment: 

 
To, co się tutaj dzieje 
i nad czym nie umiem ciągle zapanować 
(cieknący kran, jakiś pies idiota pod oknem, 
to przez pieniądze. 
 
Nie starczyło ich, abym mógł do  
ciebie pojechać6.  
 
I tym razem Sośnicki, ale w wierszu, który równie dobrze mógłby 

popełnić Jacek Podsiadło. Nie ma jednak mowy u autora Ikarusa 
o artystycznym „zrzynaniu” z kolegów po piórze. Pozostaje przecież 
i druga strona medalu, ten Sośnicki, który grawituje w stronę opcji 
klasycyzującej, a jednak, jak mi się wydaję, odległej od poetyki, którą 
Piotr Śliwiński nazwał – chcąc zdefiniować artystyczną twórczość 
„klasycyzującego” Barana – „konserwatywnym wyrafinowaniem”7: 

 
Mężczyzno łysiejący, kochanku łupieżu, 
ty poradzisz sobie kilkoma zębami –  
wystarczy ci tych po mnie, resztek zupy z brzegów 
talerza, nad którym swój profil zwieszamy8. 

 
I tutaj, jak mniemam, pojawia się największy dysonans 

w rozpoznaniu twórczości Dariusza Sośnickiego. Poeta intrygujący, jak 
widział to Kępiński, u Maliszewskiego wyrasta na poetę o wyraźnie 
autonomicznej, oryginalnej dykcji poetyckiej. Ni to „brulionowiec”, ni to 
mediator pomiędzy głosem „barbarzyńców” a „klasycystów”. A zatem 
niezależność artystycznej drogi Sośnickiego powinna skłaniać do 
myślenia o nim jako twórcy osobnym, który powinien stanowić 
zapowiedź – w pewnym stopniu – „zmiany warty”; gotowym na 
zapoczątkowanie pewnej nowej linii poetyckiej kolejnych debiutantów. 
Ale czy tak się dzieje w rzeczywistości? W moim przekonaniu próżno 
szukać autorów, którzy zdecydowali się na podjęcie poetyckiego res gestae 
Sośnickiego. Może też brakuje tutaj należytego rozpoznania 
krytycznoliterackiego, ale nie widać ani epigonów, ani kontynuatorów, 
ani demaskatorów poezji autora Spóźnionego owocu radiofonizacji. W moim 
odczuciu to jeden z tych czynników, który zaważył na tym, że poznański 
poeta, choć teoretycznie pierwszego sortu literackiego, został nieco 

                                                 
6 Tenże, Wiersz przeciw pieniądzom, [w:] dz. cyt., s. 23. 
7 P. Śliwiński, Miron, mistrz zza kulisy, [w:] tegoż, Horror poeticus, Wrocław 2012, s. 109. 
8 D. Sośnicki, Mężczyzno łysiejący, chłopcze malowany, [w:] tegoż, Folia na wietrze. Wiersze 
z tomów Marlewo i Ikarus, Wrocław 2007, s. 8. 
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wypchnięty poza pierwszy szereg. Trudno dokładnie wytłumaczyć, skąd 
taki a nie inny stan rzeczy: dlaczego tak doskonale przyjęty przez krytykę9 
poeta, w prawie zupełnie niezauważalny sposób nie przedarł się do 
świadomości innych autorów, debiutujących chociażby po roku 2000? 
Odpowiedzi na to pytanie w jakimś stopniu udzielił Karol Maliszewski, 
który w swojej rozprawie na temat funkcjonowania „roczników 70.”  
(z których wielu autorów debiutowało nieomal w tym samym czasie, co 
Sośnicki) na scenie poetyckiej, pisał w taki sposób: 

Jeżeli twórczość poetów urodzonych pod koniec lat 
sześćdziesiątych (takich jak np. Dariusz Sośnicki, Mariusz Grzebalski, 
Wojciech Bonowicz i Maciej Melecki) można nazwać sygnalizatorem 
zmian możliwych do zaistnienia w obrębie poetyckiej dykcji, to nazwisko 
Honeta pojawia się niemal jako symbol zmiany podjętej 
 i dokonanej10. 

„Sygnalizator zmian możliwych do zaistnienia”. Czy jednak 
kiedykolwiek zaistniałych? 

 
* 

W pierwszych partiach swojego tekstu wspominałem o czymś, co 
na potrzeby niniejszego artykułu określiłem strategią wartościowania. 
W tym kontekście chciałbym się jeszcze przyjrzeć warunkom 
funkcjonowania twórczości Sośnickiego w szerokim obiegu nagród 
literackich. Zdaję sobie sprawę, że ze względu na toczącą się w Polsce 
dyskusję na temat roli i oddziaływania konkursów literackich w naszym 
kraju11 jest to dość problematyczny wybór. Nie można jednak całkowicie 

                                                 
9 Poza wymienionymi wcześniej pochlebnymi recenzjami Orskiej, Maliszewskiego 
i Kępińskiego, które dotyczyły dwóch pierwszych tomików poety (Marlewo i Ikarus), 
należałoby także wspomnieć o głosach zachwytu ze strony takich nazwisk jak Stanisław 
Dłuski, Jarosław Klejnocki czy Jakub Winiarski; por. St. Dłuski, Poeta kurzu, pleśni 
i małych przestrzeni, „Akcent” 1995, nr 3/4, s. 182-183; J. Klejnocki, Po barbarzyńcach, 
„Ex Libris” 1995,  nr 83, s. 8; J. Winiarski, Dariusz Sośnicki: Ikarus, „Pro Arte” 1998,  
nr 9, s. 5-13. 
10 K. Maliszewski, Dwadzieścia lat później. „Roczniki 70.” na współczesnej scenie poetyckiej, [w:] 
Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, 
A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 20. 
11 Kilka lat temu sam zdecydowałem się na przeprowadzenie ankiety, w której 
postawiłem swoim respondentom pytanie: „Która z obecnie przyznawanych nagród 
literackich w Polsce – Pana zdaniem – najlepiej promuje polską literaturę najnowszą? 
Dlaczego?”. Udział wzięli w niej m.in. Roman Honet, Justyna Sobolewska, Szymon 
Kloska, Piotr Macierzyński czy Eliza Kącka. Nie sposób przytoczyć wszystkich 
odpowiedzi, więc pozwolę sobie jedynie na wybiórcze przedstawienie kilku z nich, 
zachowując przy tym oryginalną pisownie: „Nie ma takiej. Sprawdzałem kilku autorów. 
Po nominacjach na allegro nikt nie kupił ich książek,a mówię tu o wielu internetowych 
księgarniach oferujących nominowane tytuły. Jedynie Literacka Nagroda NIKE 
powoduje jakieś zainteresowanie, reszta to lokalne, środowiskowe głaskanie literatów” 
(Piotr Macierzyński); „Ostatnio wszystkie nagrody bardzo tak sobie. Świadczy o tym 
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wykluczyć, że medialność i komercyjność niektórych spośród wyróżnień 
w dziedzinie literatury wywiera istotny wpływ na porządek literatury tu 
i teraz. 

Sośnickiemu udaje się wejść mocnym akcentem na scenę 
poetycką lat 90. Debiutancki tom Marlewo zdobywa Nagrodę „Czasu 
Kultury” za najlepszy debiut poetycki. Wyróżnienie to otrzymuje 
dokładnie w roku 1994, w tym samym, w którym Nagrodę Literacką im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny (za tom Negatyw) otrzymuje bardzo często 
zestawiany z autorem Symetrii Mariusz Grzebalski. W tym samym czasie 
Maciej Melecki zostaje Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana 
Śpiewaka, a zaledwie rok później kapituła Konkursu im. Jacka Bierezina 
ogłasza zwycięzcę pierwszej edycji – Krzysztofa Siwczyka, zaś Wojciech 
Bonowicz zgarnia główną nagrodę w Konkursie Poetyckim „Nowego 
Nurtu”.Udaje się więc autorowi Skandynawskiego lata zaistnieć w sposób 
podwójny, przez co szczególny: licząca się w ówczesnym środowisku 
literackim nagroda pozwala na włączenie swoich książek  
do obiegu recenzenckiego, z którego płyną głosy przychylne 
debiutantowi.  

Ostatni tomik autora, Spóźniony owoc radiofonizacji, miał swoją 
premierę w roku 2014. Mija więc druga dekada od momentu wydania 
debiutanckiego Marlewa. Trzeba przyznać, że przez te dwadzieścia lat 
scena nagród poetyckich została prawie całkowicie zdominowana przez 
autorów startujących w ostatniej dekadzie XX wieku. Bonowicz zostaje 
laureatem Nagrody Literackiej Gdynia za rok 2007, a w kolejnej edycji 
triumfuje dobrze już rozpoznany wtedy Adam Wiedemann. Nieco 
wcześniej debiutujący od Sośnickiego Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki staje 
się wręcz ulubieńcem kapituł przeróżnych konkursów, jeśli chodzi 
o nominacje, ale przy tym udaje mu się również zdobyć Nagrodę 
Literacką Nike oraz dwukrotnie Nagrodę Literacką Gdynia (za rok 2006 
i 2009). Marzanna Bogumiła Kielar otrzymuje Paszport „Polityki” 
w roku 2000, a Krzysztof Siwczyk zostaje uhonorowany Nagrodą 
Fundacji im. Kościelskich za poemat Dokąd bądź (2014).  

Co z wyróżnieniami dla Sośnickiego? Mówiąc bardzo delikatnie, 
w tej materii zapanowała kompletna próżnia. W roku 2002 jury 
Paszportów „Polityki” doceniła jedynie nominacją wydany wtedy tomik 
Symetria. Skądinąd w kategorii „literatura” triumfował wtedy zupełny 
literacki żółtodziób, jak się wtedy mogło wydawać, który chyba już na 

                                                                                                                   
malejący wpływ na sprzedaż. Ma to pewnie związek z rosnącą liczbą nagród, ale nie 
tylko. Wszystkie nagrody w Polsce, łączy jedno – żenujące pomysły na ceremonie 
wręczenia, które są artystycznie nijakie (w najlepszym wypadku), a przy tym 
stosunkowo kosztowne” (Szymon Kloska); „Wydaje mi się, że żadna nagroda nie 
promuje literatury najnowszej, ale głównie siebie i instytucje/pieniądze za nimi stojące. 
Dla miast jest to promocja regionu, a nie pisarza. Podobnie dla gazet itd. Po co 
promować pisarzy? Nikt za bardzo nie ma z tego żadnej korzyści” (Jaś Kapela). 
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stałe zapisał się na kartach historii literatury polskiej. Mowa oczywiście 
o Dorocie Masłowskiej.  

Po Symetrii, a jeszcze wcześniej opublikowanej książce Mężczyzna 
w dominie (1999), Sośnicki wyda jeszcze odpowiednio: Skandynawskie lato 
(2005), Państwo P. (2009), O rzeczach i ludziach (1991-2010) (2011), będący 
wyborem wierszy podobnie jak Wysokie ogniska (2014), które ukazały się 
niemal równocześnie z tomikiem Spóźniony owoc radiofonizacji, za który 
Sośnicki otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2015  
w kategorii „poezja”. 

Podsumowując: dziesięć lat w obiegu twórczym poety, który od 
początku swojej drogi artystycznej został nobilitowany do rangi 
„uznanego”; autora – dla pewnej części krytyki – któremu udało się 
znaleźć „złoty środek poezji”, stanowiący pomost literacki pomiędzy 
dwoma najważniejszymi „bruLionowymi” obozami, dla innych zaś 
spadkobierca „muzycznej” tradycji wierszy Wojaczka i epistemologicznej 
intuicji Białoszewskiego. I w tym całym ferworze zachwytów, łaskawego 
poklepywania po plecach przez krytykę, zaledwie jedna nagroda poetycka 
i dwie nominację w konkursach różniących się przecież swoim 
poziomem skomercjalizowania i zasięgu czytelniczego12.  

Oczywiście wyjaśnienie dokładnych przyczyn takiego stanu 
rzeczy wymagałoby o wiele większego objętościowo szkicu, a w zasadzie: 
generalnego przekroju. W mojej intencji było jedynie wskazanie na 
pewien dziejący się proceder, zasygnalizowanie zjawiska, które może 
mieć realny wpływ na to, że Sośnicki – choć może nader dobrze 
rozpoznany – nie jest aż tak szeroko rozpoznawalnym poetą. Z drugiej 
strony można postawić pytanie, czy – przyjmując czysto teoretycznie – 
tegoroczny sukces Sośnickiego w Gdyni mógłby coś szczególnego 
wnieść do recepcji wierszy autora Marlewa. Prawdopodobnie niewiele, 
jeżeli nic, ale bardzo chciałbym się w tym wypadku mylić. 
 

* 
W swoim artykule pozwoliłem sobie nie silić się na szczególne 

popisy erudycji, naukową skrupulatność, eksplorowanie języka różnych 
dziedzin literaturoznawstwa. Przeciwnie, poproszono mnie, żeby 

                                                 
12 Symptomatyczne w ostatnim czasie wydaje się również zjawisko odmawiania przez 
uznanych pisarzy przyjęcia przyznanych im nagród literackich (jak np. Jarosław Marek 
Rymkiewicz, który odmówił przyjęcia Nagrody Literackiej Miasta St. Warszawy) lub też 
kierowania w stronę konkursowych kapituł prośby o wycofanie swojej nominacji (co 
uczynił swego czasu Marcin Świetlicki, gdy dowiedział się o wysunięciu jego 
kandydatury do Nagrody Literackiej Nike, czy też Olga Tokarczuk, która poprosiła 
o zdjęcie jej nazwiska z listy nominowanych autorek do Nagrody Literackiej Gryfia). 
Poza przedstawianymi przez autorów powodami swoich rezygnacji można również 
dopatrywać się tutaj zgrabnych zabiegów marketingowych, polegających na uzyskaniu 
chwilowego rozgłosu poprzez w mediach i nie tylko. 
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w pewnym stopniu postarać się nie uciekać świat teoretycznoliterackich 
mrzonek, a jedynie poddać się żywiołowi czytelniczej pasji  
i krytycznoliterackiej intuicji. Nie jestem pewien, czy udało mi się od 
początku do końca utrzymać obrany przez siebie kurs. Jestem jedynie 
przekonany co do wyboru poety, o którym traktuje ów artykuł. Poety, 
który najprawdopodobniej wskoczył niemal natychmiast do pierwszego 
kręgu autorów debiutujących w latach 90., ale który pomimo różnych 
procederów, koniunkcji, przyczyn czysto artystycznych z tego szeregu 
został wyłączony. I być może jest tak, że Sośnicki nie chciałby mówić 
o jakimkolwiek odczytywaniu jego osoby w kontekście współtworzenia 
„pierwszego garnituru” polskiej poezji. Absolutnie. Lecz nie można 
również powiedzieć, jakoby on sam – z tytułowego dla tej książki 
pierwszego szeregu – wystąpił na własne życzenie.  
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MICHAŁ LAREK 
 
 

Smutek. 
O debiutanckim tomie Tadeusza Pióry pt. Okęcie 

 
 

1. Na marginesach 
Okęcie Tadeusza Pióry, wydane w 1993 roku w legendarnej Bibliotece 
Poetyckiej „Przedświtu” jako tom siódmy1, nie zwróciło większej uwagi 
rodzimej krytyki2. Polska Bibliografia Literacka notuje zaledwie dwie 
recenzje, które stanowią wstępne rozpoznania nowego głosu 
poetyckiego3. Kolejne tomiki są już obficiej komentowane, ale w gruncie 
rzeczy o ascetycznej recepcji dorobku warszawskiego poety można 
mówić do dzisiaj. Co więcej, Pióro rzadko bywa wzmiankowany również 
przez historyków literatury, a jeśli już, to zazwyczaj gdzieś na 
marginesach, w przypisach, w rozlicznych enumeracjach nazwisk, jako 
mało charakterystyczny trybik dynamicznej maszynerii nazywanej „nową 
poezją”. Krzysztof Karasek na ostatniej stronie okładki pisał, że 
przedmiotem tekstów zgromadzonych w tej cieniutkiej, zielonej 
książeczce „są ulotne, trudne do zdefiniowania stany, wspomnienia 
niezrealizowanych, drobnych, niemal niezauważonych zdarzeń, wzięte 
pod mikroskop języka, gdzie odzyskują one nagle swój raz liryczny, 
innym razem dramatyczny wymiar”. Dalej mowa jest o egzaltacji 
i goryczy. Ta redaktorska pieczęć nikogo chyba nie obeszła. Autor Okęcia 
szybko został uznany za poetę, który „uprawia »literaturę z literatury«, 
erudycyjną i chłodną emocjonalnie”4, i który „stanowi dla krytyków 
twardy orzech do zgryzienia – cenią go, lecz nie potrafią analizować”5. 

                                                 
1 T. Pióro, Okęcie, Warszawa 1993. 
2 Anonimowy autor biogramu opublikowanego na portalu Culture.pl twierdzi, że Okęcie 
„narobiło sporo szumu, stanowiąc – obok Życia na Korei Sosnowskiego – istotną 
kontrpropozycję wobec panującego podówczas o’haryzmu”, ale ta konstatacja nie 
znajduje potwierdzenia w źródłach pisanych – http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-
pioro, dostęp: 05.08.2014. 
3 M. Siwecki, Okęcie, chetosemia, Pióro, „Twórczość” 1993, nr 6, s. 116-117; 
Z. Łączkowski, Ognisko z kiełbaskami to już jesienny krajobraz…, „Słowo. Dziennik 
Katolicki” 1995, nr 204, s. 7. 
4 Http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-pioro, dostęp: 05.08.2014. 
5 Tamże. 

http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-pioro
http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-pioro
http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-pioro
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2. Relacja Pasewicza 
Siedem lat później, 30. listopada 2000 roku, w poznańskim klubie 

„Kafka” położonym w Collegium Novum, odbyło się spotkanie 
autorskie Pióry, który miał wówczas na koncie już cztery tomiki. 
Zapewne przepadłoby ono bez śladu w powszechnej niepamięci, gdyby 
nie to, że Edward Pasewicz poświęcił mu publikację w „Czasie Kultury” 
składającą się z wiersza i krótkiej prozy6. Z lekka melancholijne frazy 
Pasewicza zamieniły ów wieczór w „alegorię czytania”, którą można 
uznać za ważny punkt odniesienia zarówno dla czytelników, jak 
i badaczy; szczególnie wymowny jest następujący fragment: 

 
W „Kafce” rozejrzałem się po sali, po twarzach i dłoniach  

[splątanych pod krzesłami 
Twarz widziałem jak cytat skandowany 
przez aktora na zbyt małej scenie 
i usłyszałem tych co stąpają nad ranem boso po trawie 
odzierając do krwi nadgarstki o korę drzew 

[szeptali przez dym: 
 - świetny człowiek – lecz co znaczy wiersz??? 
- słuch jest świetny, lecz głos jest jego?? 
- można by powiedzieć, że już powiedziano to co chce się powiedzieć, 

[czyż nie tak???”7. 
 

Bohater Pasewicza, który bardzo intensywnie subiektywizuje 
literackie wydarzenie, nadając mu niemal odświętny wymiar, przedstawia 
poetę jako ambiwalentną figurę. Z jednej strony, to ktoś całkiem 
naturalny, autentyczny (śmieje się, żartuje, pije piwo, najwyraźniej lubi 
tego rodzaju niszowe imprezy), z drugiej zaś, to ktoś, kto postrzegany 
jest jako mglista, niejednoznaczna, a może nawet nierealna postać. 
Przypomina się fragment z O dwa kroki stąd: „Obawiam się, że 
skończymy / potulni jak brygady duchów u wrót / każdego 
z dyskursów”8. Pióro jako duch, duch dyskursu? Jego teksty jako efekty 
lektur innych tekstów? Najwyraźniej zebrana publiczność, która, jak 
podpowiada Pasewicz, nie rozumie, nie dowierza i oczekuje innego 
przekazu, tak właśnie myśli i w konsekwencji stawia opór. 
Wyodrębnienie w finale wiersza czytelniczych pytań na temat znaczenia, 
oryginalności i postmodernistycznej idei wyczerpania powoduje, że 
przywoływany tu wieczór autorski można uznać za awarię 
komunikacyjną. Wiersze w jakiejś mierze nie spełniły wszakże oczekiwań 
odbiorców; zamiast zaangażować, zdezorientowały, poszły w zupełnie 
innym kierunku. Być może głównym problemem była niemożność 

                                                 
6 E. Pasewicz, Godzina Pióry, „Czas Kultury” 2000, nr 6, s. 134-135. 
7 Tamże, s. 134. 
8 T. Pióro, O dwa kroki stąd, [w:] tegoż, O dwa kroki stąd. 1992-2011, Wrocław 2011, 
s. 81. 
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ustalenia, kto jest nadawcą komunikatów zawartych w wierszach, kto je 
legitymizuje, kto za nie odpowiada. Wielu czytelnikom Pióry jego 
twórczość jawi się przecież jako groźne pole minowe, gdzie w każdej 
chwili może wybuchnąć jakiś ukryty cytat i zniweczyć aurę osobistej, 
szczerej rozmowy. 

W pewnym momencie „brzęk szklanki trącanej przez Mariusza 
Grzebalskiego staje się kontrapunktem do wierszy z Woli i ochoty”9. 
Dlaczego kontrapunktem? Może Pióro czytał akurat tekst, w którym do 
głosu doszło silne przeświadczenie, że rzeczywistość jest zaledwie 
refleksem mediów, iluzją, fikcją? Tak czy owak nieostrożny ruch ręki 
Grzebalskiego ma swoje konsekwencje: „Tenże Mariusz Grzebalski 
podczas dyskusji zapytał Tadeusza Pióro, czy jego poezja to tylko ciąg 
pięknych zdań, które same siebie napędzają, czy też istnieje jednak coś na 
kształt programu estetycznego tej poezji”10. Jak była odpowiedź? „Pióro 
– czytamy dalej – jak na poetę przystało, zaprzeczył jednemu i drugiemu, 
powiedział, że poezja nikomu nie pomaga, nikogo nie ratuje, jest po 
prostu sposobem istnienia języka i tyle”11. Z narracji Pasewicza wynika, 
że to bezceremonialne dictum zamknęło dyskusję: „ja chrząknąłem, ktoś 
tam chrząknął, wywiązał się dialog chrząknięć, szurań nogami 
i przekładania rąk na nogę, pocierania spodni i nerwowych spojrzeń, 
z tym palącym w gardle pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania”12. 

Owa niemożność zagadnięcia poety o cokolwiek, którą Pasewicz 
zabawnie podkreśla, sprawnie koresponduje z główną myślą tekstu 
Siweckiego. Przypomnijmy, że recenzent twierdził, iż Pióro w swoim 
dążeniu do uniknięcia konstatacji jest bardziej radykalny niż Darek Foks, 
Kuba Kozioł czy Andrzej Sosnowski13. „Widzimy rzeczy, zdarzenia, 
anegdoty, aluzje, ale tylko przelotnie, pod zagęszczoną powierzchnią 
słów, która bezustannie wciąga nas coraz głębiej w nurt i głębię języka” – 
dowodził14. „A zatem Pióro w sposób istotny stawia kwestię języka 
w ogóle, co jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem w powojennej poezji 
polskiej” – uogólniał15. Warto podkreślić, że w swoje rozsądne 
obserwacje Siwecki wplótł pewien fragment zabarwiony metaforyką 
meteorologiczną i tym samym antycypował zarzuty czytelników, którzy 
pojawili się na spotkaniu opisanym przez Pasewicza: „Robi się coraz 
chłodniej, mimo swawolnej gimnastyki słów. Wiersz jest bukietem 
z lodu”16. Najprawdopodobniej mowa tu o wierszu wysterylizowanym 

                                                 
9 E. Pasewicz, dz. cyt., s. 135. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 M. Siwecki, dz. cyt., s. 116. 
14 Tamże, s. 117. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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z podmiotowej wrażliwości. Jesteśmy zatem świadkami fabrykacji 
wpływowego odczytania: Pióro to pozbawiony uczuć poeta doctus, który 
oddzielił swoje poezjowanie od własnej biografii17, i w konsekwencji stał 
się mistrzem gier lingwistycznych, autorem radykalnie abstrakcyjnym, 
samozwrotnym, produkującym przede wszystkim bezosobowe kolaże; 
oschłym sofistą. 

Tymczasem bardzo egzystencjalny wiersz Pasewicza sugeruje 
zupełnie inny trop lekturowy. Inny, bo odsyłający nas w regiony nader 
emocjonalne, posępne wręcz: 

 
Śmiał się i żartował raz po raz 
i wydawało się że wnet pękną akwaria i zostaniemy 
topielcami, wszyscy jak jeden mąż 
Fenicjanami na brunatnym morzu 
a ryby będą nas pilnować pyszczkami popychając ku głębinom  

[w ciszę bez dna  
I nie umkniemy życiu ani śmierci18.  

 
Czas przeszły, cokolwiek podniosły styl, fatalistyczny klimat 

sprawiają, że Pióro staje się uczestnikiem jakiejś ostatecznej prawie 
narracji. Efekt wciągania czy wsysania jest tu powiązany z głębinami 
poważniejszymi niż te językowe, o których pisał Siwecki. „I nie 
umkniemy życiu ani śmierci” – to brzmi jak zaklęcie, które ustanawia 
jakiś niepokojący kontekst tej twórczości. „Było coś dostojnego w tym, 
co czytał – dodawał Pasewicz w prozatorskim tekście. – Powtarzając 
jakąś banalną frazę, nadaje jej sposobem mówienia ciężar 
i niepowtarzalność. Owo przedłużanie niektórych głosek, zawieszone 
kadencje między zdaniami, to świadome wykorzystywanie muzycznych 
rytmów podczas mówienia, oto co nazywam »byciem« tej poezji. To też 
jest teatr”19. Krótko mówiąc, Pasewicz podpowiada nam, że foniczny 
wymiar wierszy, czasami stojący w opozycji do semantycznego, stanowi 
medium ważkich, choć niejasnych treści. Dźwięk jest tropem. 
Powinniśmy za nim podążać, nie ograniczając się do analizy konkretnych 
fraz. „Słuchałem tego – to jeszcze Pasewicz – nie dlatego, żebym się 
zgadzał ze wszystkim, co mówił, co mówił na temat poezji, ale dlatego, 
że poeta musi słyszeć język, musi znać swój rytm i musi umieć to 
pokazać, wtedy, tak naprawdę, niezależnie od tego, co mówi, jest 
przekonujący. Dlatego myślę, że dobrze by nam się żyło w diecezji, gdzie 
Pióro byłby biskupem, oczywiście wymyślono by przedtem jakiś 
specyficzny kult, religię albo światopogląd”. Wbrew pozorom ten 

                                                 
17 Culture.pl: „Jego twórczość określana jest mianem »antybiograficznej«, wszelkie 
bowiem aluzje do życia osobistego są w niej głęboko ukryte i trudno czytelne”. 
18 E. Pasewicz, s. 134. 
19 Tamże, s. 135. 
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żartobliwy komplement może być pożyteczną wskazówką. Ja werbalizuję 
ją sobie tak: Pióro to poeta sugestii, którą czytelnik, mocą swojej 
wrażliwości i wyobraźni, może dookreślić w akcie lektury. Nie chodzi 
zatem do końca o to, co znaczą wypowiedziane słowa, do jakich źródeł 
(często tekstowych) odsyłają, ale jaką atmosferę kreują, ku jakim stanom 
emocjonalnym ciążą. Krótko mówiąc: znaczeniem jest aura. 
 

3. Poetyka smutku 
„Więc nic się nie liczy, tylko jakoś uczucia?”20. Tym właśnie 

pytaniem, nabuzowanym energią, ewokującym sensualne realia, zaczyna 
się Okęcie. Owszem, można La Pauvre Con przeczytać w trybie 
filologicznym, zaczynając na przykład od zwrócenia uwagi na rozdźwięk 
między egzotycznym brzmieniem tytułu a jego znaczeniem („dupek”), 
potem przypominając, że zacytowany przed chwilą wers to nawiązanie 
do Pounda21, i tak dalej. Ale można też inaczej. Można, czytając ten 
krótki liryk, dostrzec w nim przede wszystkim bardzo sugestywne obrazy 
natury miłosnej czy erotycznej, utrzymane w melancholijnej tonacji. 
I nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku ktoś kiedyś dowiedzie, że cały 
ten tekst składa się z cytatów, faktem pozostanie, iż mamy tu do 
czynienia ze zbiorem całkiem zmysłowych sentencji. Afektywny motyw 
bardzo wyraźnie przebija z owej retorycznej konstrukcji. Szczególnie 
„głośny” moment następuje wtedy, gdy na scenę wchodzi, nader 
sensacyjnie, jakieś tajemnicze ja: „otwieram serce jak gwiazdkowy 
prezent: tracę oddech i czekam na brawa”. Rozczarowanie, niepewność, 
strach, poczucie dyskomfortu, seksualne rozmarzenie, tęsknota za czymś 
spektakularnym – listę stanów emotywnych, które da się tu dostrzec, 
można pewnie rozbudować, ale już ta jej skromna wersja uprzytamnia, że 
początek tomu jest wyrazistym komunikatem na temat aury całości. 
Wcale nie tak chłodnej, jak się zazwyczaj powiada. 

Kolejne wiersze nie zakłócą tego wrażenia, natomiast finałowy 
utwór, Cicho, wiem, który już w samym tytule zawiera wyrazisty stymulator 
nastroju, a w kolejnych fragmentach bardzo dźwięcznie krąży pomiędzy 
najrozmaitszymi obrazami afektów – „imię twe wabi jak nieznana 
pieszczota / zachęca kształtem jak zimny sierp cyngla / lub woń prochu 
w lufie niosącej zbawienie: / Rastegar, daktyl krągły jak szlif malachitu”22 
– potwierdza nieśmiałe przeczucia, że oto przeczytaliśmy właśnie 
opowieść szyfrującą czyjąś osobistą historię. Końcówka tomiku jest 
szczególnie żywa, liryczna i angażująca ze względu na intensywne 
wykorzystanie pytań i apostrof, które dotyczą bardzo poważnych kwestii: 
„Czy żyć beznamiętnie, oszczędzać pieniądze / i marzyć o kraju 

                                                 
20 T. Pióro, Le Pauvre Con, [w:] tegoż, Okęcie, s. 5. 
21 Odniesienie do Pounda zauważył już Siwecki w cytowanej powyżej recenzji. 
22 T. Pióro, Cicho, wiem, [w:] tegoż, Okęcie, s. 44. 
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skradzionym przez Boga? / Skoro przyszłość smakuje jak wyrzut 
sumienia / rachuj pocałunki i pisz swój testament. / Daj mi dość czasu, 
bym mógł cię pamiętać / gdy świat spochmurnieje lub rzuci mu 
uśmiech”23. Tego rodzaju manewry, wzmocnione wystylizowaną frazą 
i odsyłające nas do swoistych archetypów biograficznych, pozwalają 
skuteczniej pozyskać uwagę odbiorcy i dobitniej przemówić do jego 
wrażliwości. „Daj sen o dzieciństwie, bym kochał gorąco / i na przekór 
estetom nie liczył łez. / Daj funt nieważkości, bym potrafił się śmiać / 
jeśli Bóg zechce ukraść mój kraj”. Trzykrotnie powtórzona struktura 
„daj, bym”, podnosząca znacznie temperaturę prowadzonego tu 
monologu i uruchomiająca obsesyjną niemal dynamikę, zostaje 
zwieńczona bardzo uczuciowym dwuwersem, który szkicuje jakąś 
krańcową, w pewnym sensie apokaliptyczną, sytuację: „Posyłam ci 
opium, o które prosiłaś. / Teraz milcz, bo kończy się świat”24. Dodajmy, 
że głośna lektura tego konsekwentnie eufonicznego wiersza pomoże 
wydobyć charakterystyczną dlań intymną muzyczność. „Teksty zawierają 
bez wątpienia momenty stymulujące, które niepokoją i tym samym 
wywołują owa nerwowość, którą Susan Sontag pragnęłaby określić jako 
erotykę sztuki”25 – to zdanie Wolfganga Isera kapitalnie pasuje do 
strategii poetyckiej Pióry, która ewidentnie obliczona jest na aktywność 
odbiorcy. 

Ów bodaj najsmutniejszy w całej książce fragment, będący 
zwrotem do kogoś bliżej nieokreślonego, może nas uwrażliwić na figury 
adresatów, których obecność autor intrygująco często podkreśla. Dzięki 
tym permanentnym apostrofom Okęcie staje się opowieścią, która 
regularnie angażuje czytelnika i w ten przemyślany sposób stara się 
nawiązać z nim trwalszy kontakt; apostrofa działa przecież jak punctum 
zdefiniowane przez Rolanda Barthesa: „uderza mnie, uciska mnie”26, 
dotyka, przyciąga. Świetnym przykładem jest Cyganeria, następująca zaraz 
po La Pauvre Con. To coś w rodzaju poematu, utrzymanego w formie 
monologu, którego ważną funkcją jest projektowanie działań Ty, 
występującego, jak się zdaje, w liczbie mnogiej: „Pociągnięcie pędzla 
zimowy / wieczór zamieniasz w beczkę wina, a ty / chowasz śpiącym 
guziki i buty / by czyjś sen / nie zamienił się w przepustkę miękką jak / 
trzepot kartek książeczki wojskowej, a ty / korkociąg nazywasz klepsydrą 
i skręcasz / co łaska w imię lepszej przyszłości / którą dzielimy na tu 
i teraz”27. Apelatywność tekstu jest tak gruntowna, że rola Ja sprowadza 

                                                 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 W. Iser, Apelatywna struktura tekstu, przeł. M. Kłańska, [w:] Współczesna teoria badań 
literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. I, red. H. Markiewicz, Kraków 1992, s. 98. 
26 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 47. 
27 T. Pióro, Cyganeria, [w:] tegoż, Okęcie, s. 6. 
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się tutaj w dużej mierze do podpowiadania (czy przepowiadania) 
przyszłości enigmatycznemu Ty: „Czy / nie chciałbyś dzisiaj spać 
kamieniem, Orlą Perć pieścić językiem obłoków i zbudzić się / nagle na 
własnej stypie i pić z żywymi aż do / upadłego? / Tylko komu złożysz 
raport ze śmierci? / Na dalekim Zachodzie twój sen jak video / jarzy się 
w mroku przestronnych pokoi”28. Takich fragmentów biograficznych, 
będących tworem nader kreatywnego narratora, który ma w sobie coś 
z narratora wszechwiedzącego, jest bardzo dużo, w efekcie może pojawić 
się poczucie, że mamy tutaj do czynienia z dyskursem fatalistycznym. 
Fatalistycznym, bo relacjonującym to, co najprawdopodobniej, prędzej 
czy później, się wydarzy, to, od czego nie ma odwrotu. W pewnym sensie 
Ty poddawane jest tu presji: nie unikniesz tego, o czym mówię, te właśnie sceny 
są ci pisane, tak będzie. Kolejne wiersze przypominają aparaturę, która 
wyświetla najrozmaitsze odcinki nadciągającej przyszłości, a odniesienia 
do Hollywood, reklam, video, kliszy filmowej, ekranów, radia 
uprzytamniają, że owa przyszłość to kolaż utkany z cytatów z kultury 
masowej. Co więcej, ową sztuczność projektowanych losów Ty wskazują 
również nawiązania do kultury rustykalnej. Anna Kałuża, analizując 
Wiersze okolicznościowe, tom, który Pióro wydał w 1997 roku, stwierdziła: 
„ten nowoczesny, korzystający z dorobku awangardy poeta, inspirujący 
się autorami anglojęzycznymi – i w ogóle światowiec, kosmopolita – 
doprowadza do spotkania ludowości, jakiejś pierwotnej słowiańskości, 
z elementami świata technologicznego. Słowem, industrialne sceny, 
rozlegle miejskie terytoria, anonimowe kontakty, automatyczne 
sekretarki, komputery – wszystko to pokazywane jest równolegle do 
skansenów, legendarnej Wandy, co nie chciała Niemca, Biskupina, 
jutrzenki, rytualnego palenia ognisk, topienia Marzanny etc.”29. 
Symulakryczny fatalizm, przepowiadający nieuchronne popadanie 
w fikcję, i tym samym wyostrzający melancholijną aurę, znajdzie swój 
dobitny wyraz w wierszu Zamiast ogniska w Z.: „Zapach opium przenika 
powietrze / obezwładnia marzenia o zdrowym duchu / w chędogim 
domku z ogródkiem / i puszystymi kociakami trąci myszką / do 
późnego popołudnia gdy wiatr / orzeźwia gęstwę snów obietnicą / 
kaszanki lub kapusty z grzybami a ty / na suficie szukasz dziury w całym 
/ z gabinetu cieni dyktujesz potrzeby / ciała automatycznej sekretarce. 
Wybacz / mi swawolę do wybaczenia nie ma już / nic posyłam ci bukiet 
z lodu / zastygły wokół larwy / marzeń”30. Jak pamiętamy, Siwecki 
dowodził, że ostatnie linijki są oznaką ochładzania się temperatury 
wierszy zebranych w Okęciu. Uważam, że jest odwrotnie. To wielce 

                                                 
28 Tamże, s. 7. 
29 A. Kałuża, Pozór i sztuczność. Wiersze okolicznościowe Tadeusza Pióry, [w:] tejże, 
Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku, Wrocław 2010, s. 133. 
30 T. Pióro, Zamiast ogniska w Z., [w:] tegoż, Okęcie, s. 15.  
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melodramatyczny moment, który w sposób obrazowy przypomina nam, 
że w poetycki dyskurs wpisane zostało przeświadczenie, iż rzeczywistość 
weszła już w fazę bliżej nieokreślonego zmierzchu, schyłku, dotkliwego 
końca, i w związku z tym trzeba znaleźć sobie jakieś antidotum, środek 
pomagający w miarę bezboleśnie przetrwać coraz bardziej męczące życie. 
Nagromadzenie klisz tylko wzmacnia ową nieuchronność plagiatowego 
charakteru egzystencji. Fragment z Ogniska z kiełbaskami stanowi tu 
pożyteczną sugestię: „Chwilami czujesz, że wiesz już na pewno / lecz 
piosenka w radio dobiega końca / i powracasz do skrzętnej arytmetyki / 
marzeń. Opowiadasz bajki. Cóż w tym / złego? Grasz na loterii jak 
zwyczajni ludzie / dawno pogodzeni z letargicznym losem / chcący po 
prostu wyjść obronną ręką, a może / na swoje, ich sprawa”31. Piosenka, 
„arytmetyka marzeń”, bajki, loteria – jako gesty reaktywne, jako działania 
obronne? 

Może stąd opium, „pieszczoty myśli”32, „piękna teoria33”, 
wyrafinowane frazy, kolekcje cytatów, które pozwalały dekadentom 
uspokoić skołatane nerwy? Może te anachroniczne atrybuty 
modernistycznych estetów są podpowiedzią, że główną energią 
emocjonalną Okęcia jest niegasnący smutek, który nie daje spokoju 
narratorowi, ale też z jakichś powodów nie pozwala mu na jego 
prostolinijną ekspresję? 

„Pod powiekami meandruje wzrok” – czytamy w Cyganerii34. 
Może Okęcie działa na podobnej zasadzie?  
Próbuje pracować pięknie wbrew zewnętrznym okolicznościom? 
 

4. Po Poundzie, po Joysie 
Parę lat później Grzebalski przeprowadza wywiad z Piórą35. 

W pewnym momencie zagaja go o Smutek krawca. „To jest rondel 
i jednocześnie centon – odpowiada warszawski poeta – Nie pamiętam 
z kogo ten o dykcji, ale chyba z Mickiewicza młodego? A może 
z Norwida? Nie jestem polonistą, niestety… Więc nie mówię tam 
własnym głosem, a o poszukiwaniu nowej dykcji chyba też nie powiem, 
bo nie jest to w moim przypadku działanie strategicznie zaplanowane”36. 
Najwyraźniej zbija to z tropu autora Słynnych i świetnych: „Rondel i centon, 
cytaty, a już myślałem, że to było od Ciebie, zwykły komunikat. A kiedy 
jeszcze powiadasz, że to niezaplanowane, zaczynam się gubić […]. 
W takim razie, co miałeś na języku, że sięgnąłeś aż po centon i cytaty? 

                                                 
31 T. Pióro, Ognisko z kiełbaskami, [w:] tegoż, Okęcie, s. 17. 
32 T. Pióro, Wycinanka kurpiowska, [w:] tegoż, Okęcie, s. 16. 
33 Tamże. 
34 T. Pióro, Cyganeria, [w:] tegoż, Okęcie, s. 9. 
35 Każdy wiersz napisałem dla złotej rybki Ronalda Firbanka. Z Tadeuszem Pióro rozmawia 
Mariusz Grzebalski, „Studium” 2005, nr 1. 
36 Tamże, s. 204. 
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Co to w ogóle znaczy dla Ciebie pisać wiersze: konstruować formy 
niebanalne? Gdzie Ty jesteś?”37. „Pytasz, gdzie w tym ja – Pióro na to – 
w samym centrum. Wiersz napisałem sam, choć akurat złożyłem go 
z cudzych słów”38. 

Jak to rozumieć? 
Aldona Kopkiewicz w eseju o bardzo symbolicznym tytule, 

Tadeusz Pióro jako poeta wampiryczny, oznajmia, że w naszych rozważaniach 
„należałoby jednak wyjść od intuicji, że w sieci tekstów i zapośredniczeń, 
a więc między pamięcią indywidualną i archiwum kultury, musi istnieć 
moment subiektywności – zdolny do tworzenia wielowarstwowych, 
skomplikowanych, ironicznych dzieł”39. Jacek Gutorow dowodzi, że 
poezji Pióry „daje się łatwo wyczuć ciśnienie autorskiego »ja«. 
W mechanizmie retorycznym pojawia się moment, który mu nie podlega, 
bo podlegać nie może – moment utraty, śmierci. Ma się wrażenie, jakby 
pomiędzy trybami i przekładniami prześwitywała twarz osoby, która 
nakręca mechanizm”40. 

A więc jednak indywidualność, utrata, śmierć… 
Może jest więc tak, że Pióro, którego wrażliwość literacką 

w zasadniczej mierze zaprogramowali Pound i Joyce, geniusze 
poetyckiego montażu i kolażu, prorocy kultury remiksu, właśnie w ten 
sposób, tylko w ten sposób, pośredni, zakamuflowany, pastiszowy, 
potrafi snuć swoje smutne opowieści? Może cytat to trop czegoś 
głęboko osobistego? 

                                                 
37 Tamże. 
38 Tamże. Warto zerknąć do krótkiego eseju Adama Poprawy, Pięć tez o Tadeuszu Piórze, 
w którym wrocławski polonista na swój sposób próbuje uporać się z intertekstualnością 
poety: „Teza trzecia, poważna. Piórę nieraz zapisywano do gier i zabaw 
postmodernistycznych. Zgoda, przynajmniej częściowa, tyle że jest pewien wstępny 
warunek, pomijany zazwyczaj w tego rodzaju konstatacjach. Posiedziałem co nieco nad 
Joyce’em, aluzje Stefanowe więc złapałem. Znam Norwida i godzinami słuchałem 
Niemena, też tedy jasne na przykład, skąd dwukrotne »dalej«. Słyszałem kiedyś 
o zagraniach jak Cajmer o północy, wiem zatem, kto zacz i o co chodzi. Oglądałem 
dawniej mecze, zrozumiałem więc skrócony zapis rozgrywek z którychś mistrzostw. 
Dorzucić mógłbym jeszcze ileś rozszyfrowań, na pewno jednak pozostały fragmenty, 
których międzytekstowego sensu nie zauważyłem. Wszystkie intencjonalne nawiązania 
zna jedynie autor, żaden czytelnik nie rozpozna ich w komplecie. A jeśli nie da rady 
odczytać tu wszystkiego, to sprawa robi się poważna. Ciekawe zresztą, że taką 
ultraponowoczesną poezję najlepiej byłoby wydawać od razu w beenkach, z przypisami 
jak Pan Bóg przykazał, i tradycyjna akrybia filologiczna wymaga. A jest przecież jeszcze 
intertekstualność wszelka możliwa” – http://portliteracki.pl/przystan/teksty/5-tez-o-
tadeuszu-piorze/, dostęp:10.08.2014. 
39A. Kopkiewicz, Tadeusz Pióro, poeta wampiryczny, [w:] Remiks. Teorie i praktyki. Materiały 
konferencyjne „Ars Electronica. Remixed&Remastered”, red. M. Gulik, P. Kaucz i L. Onak, 
Kraków 2011, s. 96. 
40 J. Gutorow, Konkret Wszystko Kalambur (Tadeusz Pióro), [w:] tegoż, Niepodległość głosu. 
Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003, s. 198. 

http://portliteracki.pl/przystan/teksty/5-tez-o-tadeuszu-piorze/
http://portliteracki.pl/przystan/teksty/5-tez-o-tadeuszu-piorze/
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KAROL MALISZEWSKI 
 
 

„Poeta przeklęty”, który wybrał życie. 
O wczesnej twórczości Sławomira Matusza

 
 

Miejsce poezji Sławomira Matusza na mapie trendów, stylów i pokoleń 
wydaje się niezbyt jasne. Data urodzenia (rok 1963) lokuje go wśród 
„roczników sześćdziesiątych”, często obejmowanych zbiorczym mianem 
pokolenia „brulionu”. Natomiast miejsce urodzenia (Sosnowiec) 
i mieszkania (Jaworzno) oraz aktywności literackiej (np. Mysłowice) 
sytuuje go pośród „poetów śląskich”, szerzej kojarzonych między innymi 
z działalnością grupy „Na Dziko”. Na wstępie od razu trzeba zaznaczyć, 
że Matusz nigdy nie czuł szczególnej więzi ze środowiskiem „brulionu”, 
jak również z grupą „Na Dziko”. Bliska mu była postawa outsidera, 
poety na własną rękę poszukującego nowych form wyrazu, stojącego 
z boku. Najbardziej dobitnym tego przykładem są słowa utworu pt. 
Zbiegły, najpierw publikowanego w czasopiśmie „FA-art” (1998), a potem 
zamieszczonego w tomiku Przewrotka aniołów z 1999 roku. 

 
Zbiegłem z wierszy Miłosza i Herberta. Zbiegłem 
od Różewicza i z Medalionów Nałkowskiej. 
Zbiegłem „Nowej Fali”. Zbiegłem „bruLionowi”, 
nie wymieniając nazwisk. I Ginsbergowi. Zbiegłem 
ze zbiegów i gett poetyckich. Z okładek magazynów 
i pism literackich. […]1. 

 
Ważnym wątkiem tego programowego utworu jest stałe 

podkreślanie obcości i odmienności, dystansowania się nie tylko do 
poprzedników i narzuconej przez czas tradycji poetyckiej, ale przede 
wszystkim do stadnych form życia literackiego, charakterystycznych dla 
stylu urządzania się rówieśników poety w środowisku i na rynku. Losy 
wczesnej twórczości Matusza doskonale ilustrują zjawisko pokoleniowej 
selekcji, bezwzględnej dla odmieńców i oryginałów, natomiast łaskawej 
dla utalentowanych poetów znajdujących się najbliżej ośrodka 
decydenckiego. A takim na przełomie lat osiemdziesiątych 

                                                 
1 S. Matusz, Cisza. Wybór wierszy 1983-2011, Katowice 2012, s. 68. 
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i dziewięćdziesiątych stał się Kraków i środowisko czasopisma „brulion”. 
Wydaje się, że ci twórcy, którzy nie otarli się o ten krąg, mieli spore 
kłopoty z poważnym zaistnieniem, a potem z wpasowaniem się 
w przyjęte standardy funkcjonowania i promocji. 

Druga połowa lat osiemdziesiątych to czas wykluwania się 
najciekawszych talentów generacji. Uwaga ta dotyczy również 
rozpoczynającego wtedy pisanie Matusza. Debiutował w 1985 roku 
zbiorkiem Nie podaję nikomu ręki (Piwnica Literacka „Remedium”, 
Sosnowiec). „Pierwszy tomik, pod jakże nonkonformistycznym tytułem, 
opublikował z okazji I Śląskich Spotkań Poetyckich za pośrednictwem 
ZSP (ale potem ukrywał we własnym mieszkaniu poetę Preisa przed 
SB)”2. Ten nieco lekceważący komentarz redaktorów wydanego w 1998 
roku słownika Parnas bis wskazuje, że doraźne werdykty 
historycznoliterackie już zapadły, dzieląc poetów na pierwszorzędnych 
i innych, słabo kojarzących się z triumfującym środowiskiem „brulionu”. 
W komentarzu pojawia się również osąd rzeczywistości lat 
osiemdziesiątych, krytyka działań artystycznych podejmowanych we 
współpracy z ówczesną władzą i jej instytucjami. Poetę Matusza – wedle 
tej tendencyjnej interpretacji – coś jednak przed kolaborancką niesławą 
broni. Jeden niezapomniany gest. Trudno o większe nieporozumienie. 
Debiutanci lat osiemdziesiątych zaczynali swoją przygodę z literaturą 
w cieniu tzw. Nowych Roczników, czyli poetów urodzonych w późnych 
latach pięćdziesiątych. Drukowali swe pierwociny w pokonkursowych 
almanach, nie zawsze zdając sobie sprawę, kto te konkursy i almanachy 
finansował. Drukowali w „Na Przełaju” i „Radarze”, w antologiach 
studenckich pod patronatem przywoływanego tutaj ZSP. Z drugiej 
strony ci sami początkujący autorzy nie stronili od publikacji 
w wydawnictwach drugo- i trzecioobiegowych. Taki był klimat owych lat, 
takie materii pomieszanie. Pamiętam wiersze Marcina Świetlickiego czy 
Marcina Sendeckiego w „Radarze”, pamiętam utwory Grzegorza 
Wróblewskiego w „Poezji”. To typowe przykłady z początku długiej 
listy. Obwinianie Matusza, że funkcjonował w podobnej „obiegowej 
podwójności”, uważam za niestosowne. Większość z nas tak 
funkcjonowała. Ciekawszym zagadnieniem jest kwestia pokoleniowej 
selekcji. Wtedy, w latach osiemdziesiątych, wydawało się, że została już 
dokonana, że po Nowych Rocznikach nastał czas pokolenia „Radaru”. 
Po latach upomniałem się o stracone złudzenia, pisząc o grupie 
pokoleniowej, „która nie zdążyła być, której zabrakło i czasu, i siły 
przebicia, i stosownego momentu historycznego”3, a wymieniając kilka 
wiodących wtedy nazwisk, wspomniałem, „że nikt z wyżej wymienionych 

                                                 
2 Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, red. P. Dunin-Wąsowicz 
i K. Varga, Warszawa 1998, s. 125. 
3 K. Maliszewski, W obronie własnej, w obronie grupy, „FA-art” 1998, nr 1-2, s. 7.  
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nie załapał się później albo też jednocześnie na główną listę promocyjną, 
nie znalazł się w świecie przeznaczonym do wyniesienia”4. Potem myśl tę 
podchwycił Marcin Hałaś w książce Requiem dla pokolenia: „Sformułujmy 
ten są jeszcze szczerzej. Nowe Roczniki i Pokolenie Przełomu odstrzelił 
rok 1989. […] W nowej sytuacji zabrakło dla nich miejsca. Od razu 
zadeklaruję: gdyby zepchnięcie w niebyt kilkudziesięciu poetów miało 
być ceną za wielką przemianę w Polsce, to niech zginie pamięć o nas 
i o naszych wierszach. Ale skoro w wielu kwestiach przemiana okazała 
się wygodnym retuszem – to ci poeci są ofiarami kolejnego 
w powojennej historii literatury rozdania kart”5. 

Zatem znów powraca pytanie o miejsce. Także o miejsce poezji 
Sławomira Matusza. Zacznijmy od miejsca w historycznoliterackim 
szeregu. W cytowanym fragmencie mówi się o zbieganiu od Różewicza. 
To ważny punkt odniesienia dla debiutującego Matusza. W pierwszych 
tomikach widać wpływ Różewiczowskiego modelu wiersza. Wśród form 
dominuje sucha notatka poetycka kojarząca się z wierszem wolnym 
emocyjnym, na co już zwrócił uwagę towarzyszący poecie od początku 
Marian Kisiel: „to powinowactwo istnieje – przede wszystkim w kroju 
wiersza, budowaniu światoobrazu, rozkładzie akcentów myśli poetyckiej. 
[…] Matusz więc, zgodnie z lekcją Różewicza, widzi świat 
w sprzecznościach, w asymetrii, w przeciwstawieniu pewności 
i niewiedzy, faktu i objawienia. Podmiot tej poezji każdorazowo ufa 
temu, co sprawdzalne, sensualistycznie pewne”6. Wczesny wiersz 
Matusza jest nie tyle monologiem wypowiadanym przez ściśnięte gardło, 
co tekstem rodzącym się z wielkiej emocji dążącej do wywołania 
podobnej emocji u odbiorcy, a więc to raczej wiersz łapiący za gardło. 
Nasuwa się od razu skojarzenie z innym poetyckim poprzednikiem, 
reprezentantem pokolenia „Współczesności”. Przypominają się 
budowane na analogicznej zasadzie poetyckiego suspensu utwory 
Andrzeja Bursy. 

Po kilku latach zmieni się model poezjowania. Poeta zacznie 
władać bardziej płynną, niekiedy rozlewną, frazą, a jego niektóre utwory 
kojarzyć się będą z wierszem wolnym zdaniowym, którego patronem 
w tym wydaniu wydaje się być Zbigniew Herbert. Ten rodzaj frazy 
z biegiem czasu wypełni się jeszcze większą intensywnością składniową, 
w której dominanta przerzutniowa przywoływać będzie pamięć 
niektórych wierszy nowofalowych. W świetle tych obserwacji może nieco 
dziwić zdanie zawarte w Parnasie bis, że „wczesne wiersze Matusza 
inspirowane były przede wszystkim poezją amerykańską”7. Być może ten 

                                                 
4 Tamże. 
5 M. Hałaś, Requiem dla pokolenia, Katowice 2000, s.11.  
6 M. Kisiel, Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej, Katowice 1998, s. 75-76. 
7 Parnas bis…, s. 125. 
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nikły wpływ odgrywał jakąś rolę, ale raczej, jak sądzę, dalszoplanową. 
Marian Kisiel zwraca uwagę na – przywracającą poecie sprawiedliwość – 
chronologię. Otóż Matusz pisał wiersze kojarzone z poezją amerykańską 
wcześniej niż u nas pojawiły się tego typu wzorce. „Tyle tylko, że bałbym 
się twierdzić, iż poeta świadomie do O’Hary nawiązuje. Tomik 
amerykańskiego poety w przekładzie Piotra Sommera ukazał się 
w Polsce dopiero w roku 1987, w chwili, gdy większość „o’harowskich” 
wierszy Matusz już napisał (mogę to stwierdzić całkowicie 
autorytatywnie)”8. Podobnie było z sugerowanym naśladowaniem poezji 
Świetlickiego. Kontrowersja dotyczyła wiersza Dla Jana Polkowskiego 
i została ostatecznie wyjaśniona przez Edytę Antoniak, wskazującą na 
fakt, że rzekomo naśladowczy liryk Matusza powstał w 1985 roku, a więc 
trzy lata przed napisaniem przez Świetlickiego słynnego wiersza-
manifestu9. Tezę o wpływie można by odwrócić, jednak nie przyczyni się 
to w żaden sposób do ujęcia prawdy o tamtym czasie i jego literackich 
perturbacjach. Moim zdaniem, ciekawsza może być dygresja dotycząca 
związków między poetykami „brulionu” i Nowej Fali. Poszukiwania 
formalne Matusza częściowo wydają się mieścić w zauważonej 
prawidłowości. 

Polemika z poprzednią formacją liryczną, zdecydowanie 
eksponującą bycie w społeczno-politycznej przestrzeni jako prymarne 
i zobowiązujące do opowiadania się i sugerowania wyboru – przybrała 
najpierw postać sprzeczki z ojczyźnianą modlitewnością i rytualnym 
kombatanctwem, czego symbolem była postać i twórczość Jana 
Polkowskiego. Jednak odrzucając „nowofalowośc” jako niezbyt jasny 
i pewny zbiór przekonań, poeci „brulionu” nie do końca uświadamiali 
sobie, jak wiele zawdzięczają technikom i idiomom rozpowszechnionym 
przez Nową Falę. Czytając niektóre wiersze Marcina Sendeckiego 
z debiutanckiego tomu Z wysokości, słyszymy znajome, ekspresjo-
nistyczno-surrealistyczne, odgłosy lokujące nas w pobliżu debiutującego 
Kornhausera, zaś bez Barańczaka i Krynickiego nie byłoby wielu – jak 
sądzę – istotnych fragmentów wierszy i poematów Jacka Podsiadły, 
szczególnie tych o specyficznym zacięciu lingwistycznym. O ważnych 
w wierszach Świetlickiego zapożyczeniach z Barańczaka, a głównie 
z atakowanego i wykpiwanego Zagajewskiego, bardzo trafnie pisała 
Joanna Orska: „Zdarza się jednak, że Świetlicki wchodzi z Zagajewskim 
z nowofalowego okresu w intertekstualną polemikę i wtedy jego 

                                                 
8 M. Kisiel, dz. cyt., s. 77. 
9 E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu Dla Jana Polkowskiego, „Teksty 
Drugie” 2007, nr 3, s. 185-191. 
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zależności od nowofalowej wyobraźni zaczynają odgrywać znaczącą 
rolę”10. 

Dyskurs świadomy realizował się w odrzuceniu, głoszeniu 
konieczności wycofania się z politycznej gry, ewokowaniu społecznego 
desinteressement; wydaje się jednak, że coś, co można nazwać 
nieświadomym dyskursem stylistycznym i retorycznym, wskazywało na 
tropy wywodzące się z odkrywczości pierwszych tomików 
nowofalowych z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Mam 
tu na myśli rodzaj metafory, karkołomne manipulowanie przerzutnią, 
zamiłowanie do ekpresjonizmu, czerpanie z codzienności jako punkt 
wyjścia do tworzenia sytuacji lirycznych oraz kształtowanie stylistyki 
w oparciu o grę z językiem mediów i propagandy. Być może także w tym 
ujawniała się różnica. Tego rodzaju postawa i towarzyszące jej chwyty 
u poetów nowofalowych (we wczesnym okresie ich twórczości) 
sygnalizowały chęć weryfikowania procesów zachodzących 
w socjosferze, natomiast poetom „brulionu” bliżej było do penetrowania 
zawiłości psychosfery i zamknięcia się w prywatności. Stąd skojarzenia 
z postawą twórców debiutujących pod koniec lat siedemdziesiątych, 
nazywanych przez krytyków Nowymi Rocznikami bądź Nową 
Prywatnością: „Powrót do prywatności, do maski, do lektur, które 
stawały się zamienną (ale poszukiwaną) rzeczywistością, do symboli 
utrwalonych w kulturze […]. W połowie lat osiemdziesiątych owa 
retorsja nowoprywatnościowa stawała się znakiem continuum”11. 
Zamiast zaangażowania wycofanie, zamiast ukierunkowanej 
i jednoznacznej walki z systemem anarchiczna kontestacja wskazująca na 
bardziej skomplikowane przyczyny metafizycznych niewygód młodości: 
„nieufność nie została wpisana w schemat my-oni, a pojęta w sposób 
szerszy, bo obejmuje wszelkie struktury poza bezpośrednim 
doświadczeniem, wszelkie gotowe formuły, także odnoszące się nowego 
porządku demokracji”12. W nader jaskrawej formie doszło to do głosu 
w utworach Jacka Podsiadły, który zamknięcie się w kręgu wartości 
domowych, prywatnych i niszowych często łączył z chęcią wypowiadania 
się na ważne tematy społeczne. W formie kameralnej i ściszonej 
podobny rodzaj ekspresji zaistniał w ówczesnej twórczości Sławomira 
Matusza. 

Drugą książkę poetycką opublikował poeta w 1990 roku 
w gliwickim, niezależnym wydawnictwie „Wokół Nas”. Mistyka zimą 
ugruntowała jego pozycję w środowisku poetów śląskich i spowodowała 

                                                 
10 J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006, 
s. 253. 
11 M. Kisiel, dz. cyt., s. 237. 
12 A. Nasiłowska, Dzicy i barbarzyńscy klasycy, [w:] Sporne sprawy polskiej literatury 
współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 467. 
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zainteresowanie szersze, ogólnopolskie. Często cytowano tytułowy 
wiersz, umieszczając go w szeregu innych charakterystycznych dla 
pokolenia wierszy-ekscesów, funkcjonujących w atmosferze buntu 
i skandalu.  

 
Mistyka zimą 

 
Napotkany mężczyzna 
podaje spory 
płat śniegu. Jezus 
tedy przechodził – 
mówi. Odłamuję 
kawałek, biorę 
do ust, wyczuwam 
delikatny smak 
moczu13. 

 
Uważna lektura innych wierszy tego tomu może naprowadzić na 

myśl, że poeta został zrozumiany opacznie. Epatowanie estetyką szoku 
jawi się bardziej jako efekt określonej sytuacji odbioru, a nie 
bezpośredniej intencji utworu. Ten tekst raczej dyskutuje z warunkami 
wiary, parametrami kultu, niźli je podważa. Mieści się też w atmosferze 
lat osiemdziesiątych, wyłaniających pokolenie zgorzkniałych 
i sceptycznych badaczy mocy poetyckiego słowa – zderzonego najpierw 
z rzekomo niewydolną tradycją literacką, a potem niejasnymi danymi 
płynącymi od strony rzeczywistości społeczno-politycznej. Wołanie o to, 
by określić się, to znaczy stanąć po wyraźnie zdefiniowanej stronie – 
w sensie poetyckim, formalnym, jak i życiowym oraz ideologicznym – 
odstręczało wielu młodych poetów od mowy wspólnej, niezależnie pod 
jakim sztandarem była ona postulowana. Tak rodzili się outsiderzy 
pokroju Matusza, dla których pisanie było czynnością poznawczą, 
zorientowaną wobec rzekomo kompromitującej się w sztuce 
współczesnej kategorii prawdy. Słowo „prawda” wydawało się wtedy 
w miarę użyteczne i jednoznaczne. Bliskie było wyobraźni, wrażliwości 
i – powiedzmy – wzniosłości à rebours. Jeszcze dotyczyło życia, którego 
miały dotykać wiersze. Z którego miały się brać. W kłodzkiej antologii 
młodych poetów Krzysztof Śliwka pisał: „Prawda jest // tylko my 
chowamy się / po bramach”14, a w swoim, rok później wydanym, tomiku 
dopowiadał Mirosław Drabczyk: „prawda jest prawdziwa / w tle 
widnokręgu chytrze ukryta / ujawnia się / gdy patrzący znika”15. Były 
więc do zdławienia jakieś pozory, były łuski do zrzucenia z oczu. Przed 
młodym poetą stawała szansa na objawienie wraz z podjęciem 

                                                 
13 S. Matusz, Mistyka zimą, Gliwice 1990, s. 20. 
14 Chwila przed wierszem, red. M. Fostowicz, Kłodzko 1989, s. 27. 
15 M. Drabczyk, Wiersze, Kłodzko 1990, s. 7. 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

47 
 

specyficznej praktyki medytacyjno-kontestacyjnej. Trwało więc 
poszukiwanie, ferment dążenia w stronę większej pewności. „Z młodej 
poezji końcówki PRL-u wyłania się nie tyle panorama konstruktywnych 
wizji, programów, manifestów, wyzwoleńczych haseł, ile przestrzeń ruin 
i bezmiernego bałaganu w wymiarze symboliki, idei oraz aksjologii”16. 

Po wydaniu Mistyki zimą zaczęto Matusza zauważać 
(z docenieniem nie przesadzałbym), o czym świadczy dedykacja na 
pożółkłym egzemplarzu tej książeczki: „Karolowi – skoro już nie tylko 
stoimy obok, ale i śpimy. Serdecznie”. Nie treść tej dedykacji jest tu 
najważniejsza, lecz data i miejsce. Otóż poeta ofiarował mi swój tomik, 
bo los zetknął nas we wspólnym pokoju. Po raz pierwszy zaproszono 
mnie – i jego, jak dowiedziałem się z rozmowy – na ogólnopolski zlot 
młodych, wyróżniających się poetów. I to gdzie zaproszono? Do samego 
Krakowa, centrum nadawania znaczenia poszczególnym figurom 
wstępującego pokolenia. Dziwne, że niczego nie pamiętam z tego 
„przełomowego” wyjazdu. A napisana ręką Matusza data „9. marca 1991 
roku” też niewiele mówi. Wydaje mi się, że już wtedy czytałem wiersze 
z tego zbioru jako notatki dotyczące gardłowej, acz prywatnej sprawy, 
a w planie ogólnym: wyprawy po – powiedzmy – złote runo określenia 
się wobec wartości, znalezienia sobie miejsca w języku jako medium 
tworzącego wspólnotę. Gdzie jest moje miejsce? – pytał w każdym 
tekście szarpiący się człowiek. Chcę być pośród ludzi, ale wraz z każdym 
nietypowym użyciem języka oddalam się od nich. 

W latach osiemdziesiątych najbardziej oczywistą i szczerą 
wspólnotą (trwającą w opozycji do zakłamanej wspólnoty państwowej) 
była wspólnota wiernych. Matusz też pisze o chodzeniu do kościoła, to 
praktyka wcale mu nieobca. Swoją przygodę poznawczą, zapisywaną 
z powagą badacza w kolejnych notatkach, rozpoczął od szukania języka, 
który umożliwiłby wzniosłe i na swój sposób święte bycie tuż obok 
dogmatów kościelnych. W jego wierszach wiecznie żywy i wolny Jezus 
zachowywał się jak outsider, błądził i szukał, i tym właśnie szokował. 
Takiego Jezusa – i stojącej za nim hipotetycznej wspólnoty – poeta 
poszukiwał. Religijność, odciskająca się ekspresyjno-poznawczymi 
matrycami na niektórych wypowiedziach, to jedna strona podjętej przez 
te wiersze retoryki. Szczególne napięcie buduje się na przecięciu 
religijności z poetyckością. Głodowi ludzkiej wspólnoty (tego bycia 
z wami i między wami, bo „Żyje się dla kilku osób”17) w pewnym sensie 
odpowiada głód wspólnoty poetyckiej. Jeżeli poeci tej formacji starali się 
zatajać Herbertowsko-Miłoszowe parantele, a także jak w przypadku 
Matusza – Różewiczowskie, to w modzie i zupełnie w klimacie późnych 

                                                 
16 Z. Chojnowski, Ruiny przeciw wizji. O młodej „niepolitycznej” poezji dziewiątej dekady XX 
wieku, Olsztyn 2012, s. 13. 
17 S. Matusz, Mistyka zimą, s. 24. 
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lat osiemdziesiątych było eksponowanie istotnej roli antenatów spod 
znaku „poetów przeklętych”. Bohater wczesnych wierszy Matusza, 
ustanawiając świat podstawowych wartości, ustawia je w perspektywie 
ostatecznej. Życie, prawda i miłość są wirtualnie testowane przez wciąż 
przywoływaną wieloimienną śmierć. To właśnie jej cień jest przeciwwagą 
dla uważnie, jakby z mozołem, wypowiadanych słów. 

Bohater komentując życie i twórczość „poetów przeklętych”, 
myśli o własnym samobójstwie, w pewnym sensie przymierza się do 
wypracowanych modeli eschatologicznych. Spotkanie z ulicznym 
nawiedzonym podsuwającym kawałek śniegu, mówiącym coś o Jezusie, 
jest tylko jednym z etapów dochodzenia do prawdy. Dochodzenie to 
miało zamknąć się śmiercią. To, co symboliczne, znalazło fizjologiczny 
odpowiednik w imię autentyzmu słów i stojącego za nim życia. 
Fizjologiczna komunia (tym razem mocz, a nie krew Chrystusa) miała 
połączyć wszelkie sprzeczne, chaotyczne dążenia podmiotu. W tym 
świetle śmierć nie byłaby wydarzeniem wyjątkowym czy ekstremalnym. 
W jednym z wierszy kojarzy się z czymś tak codziennym i zwykłym, jak 
szare mydło (z tomiku Szare mydło, Towarzystwo Zachęty Kultury, 
Katowice 1993). Sygnałem zmian są już niektóre fragmenty tomu Mistyka 
zimą. Najpierw utwór, w którym chłopiec prosi o pomoc przy próbie 
samobójstwa. Bohater miałby odegrać tu rolę Piłata, a wspomniany 
młodzieniec mógłby „ze spokojem udać się / na wieżę najbliższego / 
kościoła”18, by z niej skoczyć. Wreszcie zapis z 29. listopada 1987 roku, 
stylizowany na kartkę z dziennika i tak zatytułowany, w którym dokonuje 
się podwójnego wyboru. Wskazuje się na Ratonia jako mniej znanego 
poetę przeklętego, osobnego i oryginalnego także dzięki temu, że 
„rozstał się / ze wszystkimi / dużo wcześniej / nim odszedł”19. 
A w jeszcze szerszym wymiarze deklaruje się powrót do życia i jego 
spraw. Pojawia się ktoś, dla kogo warto żyć, bo do tej pory bohater „nie 
chciał żyć”20. I tym dręczył siebie, rodziców, otoczenie. Teraz będzie 
inaczej. Słowem stopniowo wypierającym słowo „śmierć” staje się w tej 
poezji słowo „miłość”. 

Niektóre z cech syndromu „poety przeklętego”, opisanego przez 
Roberta Mielhorskiego, przestają odgrywać istotną rolę, łagodzone 
ogromnym i szczerym zaangażowaniem emocjonalnym, zaś inne się 
nasilą, szczególnie te związane z celebrowaniem odmienności i dystansu, 
zamykaniem się w prawie autystycznej „niszy poznawczej”. 
Przypomnijmy opis Mielhorskiego, syntetyzujący wszystkie tego typu 
egzystencjalno-literackie przypadki lat osiemdziesiątych: 

 

                                                 
18 Tamże, s. 19. 
19 Tamże, s. 24. 
20 Tamże. 
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Dodałbym do tej listy kilka elementów również 
wyodrębnianych w dyskursie krytycznym […]: motyw społecznego 
odrzucenia, niedocenienia, alienacji (np. wskutek choroby psychicznej; 
tu: „wyklęcie”) i nieprzystosowania; problem tragizmu, objawiającego 
się jako: a) odczuwanie obecności i ciężaru swoistego fatum, 
b) doświadczenie dysproporcji między podmiotowo przeżywaną winą 
i karą (poczucie przegranej), c) wynik ingerencji zewnętrznej (aspekt 
metafizyczny) w los bohatera, d) poczucie pułapki (życiowej, 
egzystencjalnej, ideowej, światopoglądowej), e) sprowadzanie literatury 
do wyrażania skrajnych stanów duchowych indywiduum (stąd 
hiperbolizacje), f) odrzucenie istniejących stereotypów i schematów 
dotyczących obowiązujących tematów i form21. 

 
Nieprzypadkowym gestem, jak sądzę, było zadedykowanie 

przełomowej Mistyki zimą Ali, żonie, wkrótce matce Barnaby, 
i umieszczenie na początku całego zbioru motta z Sylvii Plath: „to tak, 
jak gdyby wyjąć serce/ nałożyć mu twarz/ i puścić między ludzi”. 
Hiperbolizacja godna wczesnego Różewicza, Bursy i przez patronat 
Wojaczka także niektórych tekstów nowofalowych, ale przede wszystkim 
kojarząca się np. z Babińskim, Poświatowską, Ratoniem czy Lainem. 
W mniejszym stopniu z O’Harą. Dlatego ten ostatni w jednym z wierszy 
ze zbioru Szare mydło śpi. Nie pasuje do sztafażu, do temperatury uczuć, 
do egzaltacji, którą trzeba kiełzać suchym zapisem, chrapliwym tonem, 
„pokazując kierunek odwrotu”22. 

Ważnym wątkiem wczesnych wierszy sosnowieckiego poety jest 
kwestia samoświadomości artysty. To właśnie ona jest jednym ze źródeł 
outsideryzmu. Wyraźnie widać w tych utworach podział na 
autentycznych poetów – powiedzmy – prawdy i bytu oraz tych, którzy 
się tylko za nich podają, zajęci gorliwym współuczestnictwem w życiu 
polityczno-społecznym i robieniem kariery. Bohater niemal 
kontrkulturowym gestem oddziela swoje życie i poetyckie poszukiwania 
poznawcze od postawy i dążeń tych przebierańców, funkcjonariuszy 
mieszczańskiego ładu. Wykpiwa ich wieczory autorskie, podczas których 
„mówią o potrzebie / jedności walki”23 albo „wymieniają uwagi 
komplementy częstują / jabłkami i słodkim winem”24. Pustym rytuałom 
przeciwstawia głębię przeżyć samotnika, szokującego kulturalną 
publiczność smakiem moczu i szarego mydła, scenariuszami 
przewidywanego samobójstwa. Jego „spotkania autorskie” odbywają się 
bez braw, w zupełnej ciszy. Są to spotkania z drugim człowiekiem, 
twarzą w twarz. To wtedy dochodzi do autentycznego dotknięcia się 

                                                 
21 R. Mielhorski, „Literatura przeklęta” a projekt nowoczesności, [w:] Odnowa – znowu – na 
nowo. Rekapitulacja, red. J. Wach i Ł. Janicki, Lublin 2012, s. 134-135. 
22 S. Matusz, Szare mydło, Katowice 1993, s. 11. 
23 Tenże, Mistyka zimą, s. 32. 
24 Tamże. 
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i zbliżenia, do dogłębnego poznania smaku języka, sensualnej, ale 
i symbolicznej, komunii. Szukający dostatecznie wysokiej wieży 
młodzieniec, tuż przed wdrapaniem się na nią, prosi bohatera, by swoim 
językiem „oczyścił jego usta”25. W wierszu kontestującym banał i pustkę 
spotkań autorskich pojawia się końcowy dopisek, wskazujący na 
istotność i czystość prawdziwego kontaktu ze słowem i człowiekiem: 
„kiedy mówi / jej język na krótko chowa się // w ustach potem jeszcze 
raz dotyka / oczu nosa policzka łapię / moimi ustami jej język – / teraz 
mówimy jednym językiem”26. „Mówić jednym językiem” można tylko 
w intymnej przestrzeni, małej wspólnocie, cielesnej bliskości; 
rytualizowanie i uspołecznianie tego gestu kończy się nieporozumieniem, 
fałszem. Przypominają się słowa z utworu Zbiegły: „Zbiegłem do żywego 
ciała, od symboli”27. 

Podsumowaniem młodości i dylematów związanych z odmową 
współudziału w społecznych rytuałach jest kończący zbiór Mistyka zimą 
utwór Na placu. Istotnym obrazem w tej swoistej mozaice zapisków jest 
wizja spotkania autorskiego, podczas którego poeta czyta wiersze 
z tomiku, potem z maszynopisu, a na koniec definicje ze słownika. 
Ludzie nie zauważają różnicy. Uznali, że i tak przeżyli coś ważnego, 
rozchodzą się do domów pokrzepieni. Bohater nie chce uczestniczyć 
w takich konwektyklach. W czasie ich trwania słowo przestaje znaczyć 
i ważyć, nie oddziałując głęboko i ostro, a poezja z procedury 
poznawczej staje się infantylną konsolacją, rodzajem usypiającej 
narodowej mszy. Ten obraz połączony jest z metaforą „zabicia 
młodości”: „Na placu ktoś zastrzelił / moją młodość. Oglądam 
wyblakle, rozmyte napisy na murze”28. Wcześniejsze intuicje obrazowe 
zbiegają się w poincie, formułując pytanie o dorosłość i dojrzałość. Co 
z bezkompromisowej młodości można ponieść dalej? Co przetrwa próbę 
czasu? „Pytam, / czy dojrzałość teraz polega / na nieodwracaniu się, 
kiedy ktoś mierzy / słowem do Ciebie?”29. 

Waga słowa, jego niemal sensualny kształt, jego ciężar 
poświadczany współistotną obecnością ciała – te kwestie, wyznaczając 
ciąg dalszy poszukiwań, odnajdą się w zmienionych układach na kartach 
następnych tomików. I jeszcze przezwyciężenie śmierci, odradzająca się 
wiara w życie. Takie, jakie było (w samobójczym klinczu) i takie, jakie 
może być, w związku z kobietą, dzieckiem, wreszcie ciepłym rodzinnym 
domem. „Matusz nie wierzy w egzystencję w sztuce (czy poprzez sztukę). 
Mimo jawnych eksplikacji, ten rodzaj myślenia jest mu jawnie obcy. 

                                                 
25 Tamże, s. 19. 
26 Tamże, s. 33. 
27 Tenże, Cisza…, s. 68. 
28 Tenże, Mistyka zimą, s. 46. 
29 Tamże. 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

51 
 

Jedyną sferą naznaczoną wartością dodatnią zawsze było dla niego życie: 
połamane, niepokorne, w wędrówce ku jakiejś wiarygodnej przystani. Od 
Nie podaję nikomu ręki po Szare mydło, od młodzieńczego buntarstwa po 
racjonalistyczne zwątpienie”30. 

Moja lektura dobiega końca, ogarnąwszy wspomniane zbiory. Do 
wczesnej fazy tej twórczości zaliczyłbym również następne, nieznacznie 
modyfikujące podstawowe ustalenia i osiągnięcia: Podtrzymanie, podniesienie 
(1994), Wakacje (1995), Świadectwo urodzenia (1998). Zasadniczy przełom, 
zarówno w obrębie używanych środków poetyckich, jak i światopoglądu, 
dokonał się, moim zdaniem, wraz z wierszami opublikowanymi w tomie 
Przewrotka aniołów z roku 1999. To w nich doszedł do głosu poważny, 
męski ton, ale także wyodrębniła się rozpoznawalna, oryginalna fraza 
poetycka, której ukoronowaniem wydaje się być cytowany wiersz Zbiegły. 
Utwór podsumowujący wieloletnie starania w kwestii autonomii poezji 
i osobistej wolności, niezależności prawdziwego twórcy; jednocześnie 
otwierający na bezkompromisowe i odważne poszukiwania dalsze. 
A takie właśnie stały się udziałem poety. O bogactwie rezultatów tych 
poszukiwań zapewne napisze ktoś inny31. 

A już między innymi próbował pisać Stefan Szymutko, 
dokonując wyboru między znanymi mu poetami śląskimi. Doceniając 
kunszt formalny utworów Macieja Meleckiego, przyznaje się jednak do 
większej zażyłości z poezją Matusza, a zatem w pewnym sensie bliżej mu 
do poezji oświetlającej wspólnotę egzystencjalnych gestów 
i towarzyszącego im języka, niźli takiej, która tę sensualną komunię 
zaciera. „Doceniam, iż poezja lingwistyczna nieustannie odnawia język. 
Wolę natomiast poezję opisowo-narracyjną, ja, stary piernik, łatwiej 
odnajduję w niej rzeczywistość, życie, siebie, po cichu się utożsamiam. 
Na przykład z bohaterem wiersza Sławomira Matusza Zbiegly […]. 
I ciągnie Matusz to »zbiegłem« przez dwie strony tomiku, w końcówce 
przechodzi z czasu przeszłego do teraźniejszego – nadal »zbiegam«, 
wyznaje – aż do dramatycznej pointy […]. Boże! Od iluż spraw i rzeczy 
ja sam uciekłem, uciekałem, dawałem się złapać? Jak często brakowało 
mi odwagi, pozwalałem innym kierować sobą, rezygnując z siebie, 
wikłałem się w niepotrzebne, zbędne, niechciane, uciekałem przed sobą? 

                                                 
30 M. Kisiel, dz. cyt., s. 84. 
31 O dalszej twórczości Matusza pisali m.in. Edyta Antoniak, Zbigniew Chojnowski, 
Artur Fryz, Barbara Gruszka-Zych, Krystyna Kłosińska, Krzysztof Kuczkowski, Artur 
Nowaczewski, Jerzy Suchanek. Tu chciałbym zacytować tylko wyimek z posłowia do 
Ciszy. Wyboru wierszy 1983-2011 autorstwa Kuczkowskiego: „Sławomir Matusz należy do 
grona tych poetów, którzy stawiają znak równości pomiędzy poznaniem poetyckim i 
samopoznaniem. I płaci za to wysoką cenę, bo w nieustannym uwewnętrznianiu świata 
jest moc twórcza, ale jest też siła destrukcyjna”. 
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Inne życie Sławomira Matusza i Stefana Szymutki, lecz to samo słowo, 
które je opisuje, wyraża, czy jakby to tam nazwać”32. 

Przyznam, że intuicja, która towarzyszyła mi przy pisaniu tego 
szkicu, była podobna. Znaleźć miejsce dla poety to odkryć go dla siebie. 
Po cichu utożsamić się. Przywrócić mu rangę, patrząc, jak „przyznaje się 
do siebie albo się siebie wypiera, przyznaje sobie taką a nie inną śmierć, 
przypisuje się do sławy, niesławy albo do milczenia”33. 

                                                 
32 S. Szymutko, Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone, Katowice 2013, s. 168-169. 
33 P. Matywiecki, Myśli do słów. Szkice o poezji, Wrocław 2013, s. 221. 
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PIOTR MICHAŁOWSKI 
 

 

Narodziny sensu. 
Jerzego Jarniewicza lekcja semiotyki 

 
 

Genialni poeci istnieją tylko w trybie przypuszczającym, natomiast na 
pewno doświadczamy istnienia genialnych wierszy. Bliskie memu 
gustowi, a więc także kierunkom myślenia o świecie i literaturze są 
utwory Jerzego Jarniewicza, choć zaznaczam od razu, że nie wszystkie, 
a raczej niektóre.  
 Jerzy Jarniewicz (rocznik 1958) jest anglistą, wykładowcą na UW 
i UŁ, poetą, krytykiem i tłumaczem. Był nominowany do nagród Nike 
i Silesius, posiada odznaczenie Gloria Artis, co już mogłoby 
kwestionować jego pozycję „w drugim szeregu”. Ma w dorobku 10 
tomów krytycznoliterackich i 12 zbiorów poetyckich, które wymienię 
wszystkie, gdyż mowa właśnie o jego poezji: Korytarze (1984), Rzeczy 
oczywistość (1992), Rozmowa będzie możliwa (1993), Są rzeczy, których nie ma 
(1995), Niepoznaki (2000), Po śladach (2000), Dowód z tożsamości (2003), 
Oranżada (2005), Skądinąd 1977-2007, Makijaż (2009), Wybór wiersza 
(2012), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012). Jak widać, większość 
tytułów wprowadza na trop epistemologii, semiologii oraz refleksji 
metajęzykowej. 

Poeta Jarniewicz żyje chyba w cieniu tego bardziej znanego 
Jarniewicza-tłumacza (głównie literatury anglojęzycznej), a dorobek 
w zakresie spolszczeń autorów obcojęzycznych przewyższa ilościowo 
twórczość oryginalną. Świadczy o tym choćby częstotliwość moich 
spotkań czytelniczych na łamach „Literatury na Świecie” i wielo-
gatunkowość dokonań w zakresie sztuki przekładu, z których wymienię 
tylko wybrane pozycje książkowe: Księga Proroctw i inne wiersze Craiga 
Raine (1991), Kto jest kim w Biblii Petera Calvocoressiego (1992), 
Dziedzictwo (1992) i Oszustwo (1993) Philipa Rotha, Czas dyktatorów 
Winstona Churchilla (1993), Sześć przechadzek po lesie fikcji Umberta Eco 
(1995), Portret artysty w wieku młodzieńczym Jamesa Joyce’a (2005), Katedra 
Raymonda Carvera (2010).  

Cóż, fakt ten nie powinien dziwić, skoro powszechnie uznaje się 
profesję tłumacza, natomiast „zawód poety” pozostaje ironiczną 
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hiperbolą, a w najlepszym razie metaforą, choć traktowaną już bardziej 
tolerancyjnie niż w przypadku Josifa Brodskiego przez władze 
komunistycznej Rosji. Doświadczenie tłumacza zbiega się z kierunkiem 
twórczości oryginalnej, stanowi jej naturalne dopełnienie i zapewnia 
dwustronny przepływ inspiracji, zasilającej wzajemnie obydwa pola 
aktywności. Głównym bohaterem jest bowiem Słowo jako instancja 
pierwotna, nić rozumienia i porozumienia, dzięki której istnieje wszystko 
i dzięki której – jak głosi tytuł tomiku – Rozmowa będzie możliwa1. W tym 
właśnie zbiorze jeden z wierszy tytułowych, opatrzony podtytułem 
(wiersz trzeci), zamyka polemiczna parfraza Ewangelii św. Jana: „a ciało 
słowem się stało / i mieszkało między nami”2. Efektowne odwrócenie 
transformacji prowadzi jednak do wniosków nieoczywistych, błądzących 
między niepewnością desygnatów i referencji, wreszcie między ich 
brakiem a wiarą w samoznaczenie. Poeta dopuszcza możliwość, iż świat 
jest językiem, którym rządzą leksyka i gramatyka, a one dopiero generują 
pojęcia: rzeczywistości i Boga. Niepodważalne miejsce zajmuje natomiast 
Słowo, które tu swój ewangeliczny awans uzasadnia starotestamentową 
tautologią w objawieniu Jahwe. Kluczowe „słowo” (choć zapisane małą 
literą) nie przypadkiem jest również ostatnim słowem w tomiku 
i wypełnia cały utwór finałowy jako autorska sygnatura pod tytułem, 
będącym dumną autoprezentacją: Jestem to co jest3. 

Deklaracje idei skrajnych bywają proste jak aforyzm; natomiast 
poezja zaczyna się dopiero za ich progiem, tam, gdzie strzelisty akt wiary 
zderzy się z doświadczeniem konkretnego, a więc już dość 
zagmatwanego świata. 

Ponieważ bardziej niż biograficznym uogólnieniom ufam empirii 
tekstu, decyduję się na portret wiersza zamiast wizerunku jego autora. 
Długo wahałem się jednak, który wybrać: Wilki, Ściana, Tęcza… Żaden 
nie wydaje się w pełni reprezentatywny dla swego sprawcy, bo stanowi 
zapis incydentalnego aktu myśli, a nigdy całej biografii psychicznej. 
W końcu zdecydowałem się na taki, który próbuje ogarnąć mroczny 
mikrokosmos niepewnych znaczeń i – jak większość najlepszych wierszy 
– stanowi sprawozdanie z klęski poznania. 
 

Wróbel na balkonie 
 
na balkonie znalazłem martwego wróbla 
musiał leżeć tu od ładnych paru dni i nocy 
przygnieciony kołem od roweru zżartego przez rdzę 
 
ktoś mógł go tu wrzucić być może ktoś z góry 

                                                 
1 J. Jarniewcz, Rozmowa będzie możliwa, Łódź 1993. 
2 Tamże, s. 9. 
3 Tamże, s. 51. 
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chłopcy sąsiadów którzy na swoim balkonie 
urządzają codzienne szatańskie ceremonie 
może sam spadł z gniazda którego nie widzę 
albo przyniósł go kot bo jak mówią koty 
kręcą się tu i ówdzie niewidzialne dla ludzi 
 
a może to znak  
tak samo kłopotliwy jak rdzewiejące szprychy 
koła od roweru na którym nikt nie jeździ 
zapisany tak samo w nieczytelnym języku 
przypadkowych zdarzeń 
w tak bardzo widzialnym alfabecie rzeczy 
 
ścierwo które chce coś znaczyć i znaczyć nie może 
w moim rdzawym języku na zagraconym balkonie  
na który co rusz coś spada 
skorupy donicy zabrudzone szmaty 
wróbel4. 

 
1. Niecodzienność balkonu 

Wiersz często wyrasta z obserwacji zdarzeń, które nie trafiłyby 
nigdy na pierwsze strony gazet, na portalach internetowych przydzielono 
by im wąski margines, a w pełni mogłyby zaistnieć tylko jako 
ciekawostka w prywatnym blogu. Najczęściej właśnie to, co w mediach 
bywa niemal zignorowanym epizodem, sytuuje się w centrum uwagi 
poety – jako inspiracja do refleksji – budowli wysoko spiętrzonej na 
kruchym fundamencie błahego faktu. Przelot pospolitego ptaka może 
stać się konwencjonalnym elementem pejzażu i nastroju, motywem 
w piosence, ale nie będzie żadnym wydarzeniem. „Wróbel na balkonie” 
zapowiedziany przez neutralny tytuł, który wbrew poetyce sensacyjnych 
nagłówków prasowych przemilcza opowiedzianą potem śmierć, nie 
może być niczym interesującym, a tym bardziej dziwnym. Natomiast 
upadek na balkon martwego ptaka, jakkolwiek nie stanowi anomalii 
natury, staje się już faktem dość rzadkim, a więc godnym uwagi. Może 
nawet awansować do rangi epifanii. 

Czysto poznawcze nastawienie podmiotu wiersza, który ze swej 
opowieści o niecodziennym zdarzeniu wyprowadza wariantowe 
egzegezy, upoważnia interpretatora wiersza do tego, by podążyć tropami 
wydeptanymi już przezeń w świecie przedstawionym. Wyrażone 
w utworze podejrzenia można więc rozciągnąć na całą ukazaną w nim 
rzeczywistość, a następnie przenieść na poziom samego tekstu jako jej 
nośnika. Jeśli spróbujemy spojrzeć na całą wypowiedź o znakach jak na 
wielki znak, to balkon przestanie być tylko tłem zdarzenia i utraci 
neutralność „miejsca akcji”, a uaktywni się jako alegoria poznania. 

                                                 
4 Tamże, s. 20. 
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 Zastanówmy się, na czym polega swoistość scenerii balkonu 
i jakie sensy wyzwala w kontekście przedstawionego incydentu, a raczej 
opisu jego skutku. Balkon to pogranicze mieszkania i pleneru, miejsce 
styku wnętrza z zewnętrzem, przestrzeń pośrednicząca między zamkniętą 
a otwartą, wreszcie – strefa kontaktu prywatnego z publicznym, 
izolowanego z tym co narażone na intruzję otoczenia. Także miejsce 
nielegalnych negocjacji i schadzki kochanków z Werony, nacechowane 
zarówno miłością jak tragedią. Jeśli uznać pokój, mieszkanie czy dom za 
alegorię autonomii „ja”, odrębności i samotności, to balkon byłby 
miejscem otwarcia, interakcji, a więc i „rozmowy”, która – 
przypomnijmy tytuł zbioru – „będzie możliwa”, choć wymaga swoistego 
„przekładu”. 
 Łatwo zagalopować się w takich uogólnieniach, którym już teraz 
można zarzucić przesadę i zdyscyplinować nakazem powrotu do 
„twardych” realiów przedstawionych, oczyszczonych z implikowanych 
domniemań. Można dla „balkonu” poszukać wyłącznie odniesień 
„przyziemnych” – zresztą niezależnie od piętra, na którym ten się mieści. 
Do tropienia „drugiego dna” upoważnia jednak gatunek wypowiedzi, 
która nie jest notatką prasową, lecz utworem poetyckim – a to powód 
wprawdzie jedyny, ale zupełnie wystarczający, by dopuścić nawet 
najdalsze sensy przenośne. 
 Balkon wydaje się więc nieobojętną lokalizacją zagadkowego 
zdarzenia, co zresztą podkreśla wyeksponowanie tego motywu zarówno 
w tytule jak incipicie. Najpierw nazwa tego obiektu architektonicznego 
otwiera się na przestrzeń, powietrze i widok – aspekty w tym wierszu 
(celowo?) przemilczane. Funkcja miejsca zostaje zredukowana do strefy 
kontaktu JA ze światem, a raczej na odwrót: świata z JA – czegoś 
w rodzaju domowej skrzynki pocztowej, odbierającej zarówno 
interesujące listy jak makulaturę, przy czym przeważa właśnie ta ostatnia. 
Tam właśnie. zdarza się nieoczekiwana „ptasia” epifania – niby szara 
koperta z sensacyjną wiadomością, tkwiąca w pstrokatej stercie reklam. 
 Zatrzymajmy się jednak jeszcze na odniesieniach realistycznych. 
Otóż z opisu zawartości balkonu wynika, że służy on raczej za lamus, 
graciarnię niż miejsce wypoczynku, hodowli kwiatów lub suszarnię po 
praniu. Pozostawiono na nim przedmioty rzadko używane, od lat 
nieczynne, zepsute i bezużyteczne. Najdokładniej opisanym „gratem” 
jest zardzewiały rower – sprzęt, którego lokalizacja nie dziwi jako zgodna 
z powszechną praktyką, choć niekoniecznie z wymogami estetyki 
i przepisami administracyjnymi budynku, lecz równie częsta jak 
przechowywanie roweru w piwnicy, garażu lub na klatce schodowej, 
przyczepionego do kaloryfera. Nieczynny i niszczejący pojazd wydaje się 
sprzętem tak zwyczajnym, że nawet może dziwić w zdawkowym opisie 
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całego balkonu jego wyjątkowa celebracja – choć wcale nie jako czułego 
fenomenu „kalekiej rzeczy”, o którym tworzył ody Miron Białoszewski. 
 O ile wróbel pojawia się na balkonie jako niemiła niespodzianka, 
to rdzewiejący rower nie powinien zaskakiwać obserwatora – swego 
domniemanego właściciela i byłego użytkownika, chociaż jego własność 
pozostaje niepewna, skoro wspomina o pojeździe, „na którym nikt  nie 
jeździ” [podkr. – P.M.]. Konieczne wydaje się jednak zastrzeżenie: jeśli 
naprawdę mowa tu o całym rowerze. A to już oczywiste nie jest, bo. 
kiedy przeczytamy uważniej opis, to znajdziemy zaledwie „,koło”, które 
wcale nie musi być synekdochą bicykla, ale najdosłowniej tylko 
bezużyteczną częścią roweru, oddzieloną wskutek wymiany albo 
z niespełnionym zamiarem dokonania konserwacji. Chodzi bowiem nie 
o „koło roweru”, lecz „koło od roweru” [podkr. – P.M.], a to przecież 
istotna różnica, która sugeruje, że na balkonie brak całej reszty pojazdu. 
Rozstrzygnąć tego jednak nie sposób, gdyż kontekst naprowadza na 
sprzeczne tropy. Jeśli chodziłoby o część, to nieuzasadnione byłoby 
wspomnienie o nieużyteczności, czy też długotrwałym nieużywaniu 
całego sprzętu. Z drugiej strony zwrot „koło od roweru na którym nikt 
nie jeździ” nie miałby sensu, gdyby mowa była tylko o kole odłączonym 
od reszty pojazdu.  

Jak widać, już sam obraz zawartości balkonu zaciemnia się 
w miarę wnikliwszego czytania. A prawdziwe zamieszanie sensu dopiero 
wprowadzi główny motyw. Zresztą nieważny wydaje się ani rower jako 
nieczynny (można w nim widzieć najwyżej symptom rezygnacji 
z podróżowania), ani koło jako figura doskonała i alinearny, ahistoryczny 
symbol powrotu – bo takie znaczenia ewokuje ta figura, jeśli ją uznać za 
znak. I jeszcze – „koło hermeneutyczne”. 
 

2. Od bodźca do znaku 
Relacja poetycka mogłaby posłużyć za podręcznikowy przykład 

procesu semiozy. Pokazuje bowiem, że umysł ludzki wykazuje 
skłonność, a nawet przymus do przekształcania postrzeganych 
przedmiotów w znaki, czyli podwajania dostępnego zmysłami świata 
o nowe skojarzenia – z tym co nieobecne, ale zapamiętane. Ten 
pansemiotyczny imperatyw (albo znaczeniotwórcza obsesja) miesza 
zdarzenia i stany minione z wyobrażonymi, bezpośrednio nigdy nie 
doświadczonymi, lecz utrwalonymi w pamięci własnej albo w pamięci 
kultury. Procesy spostrzegania stanowią zatem początek łańcucha 
implikacji, który oddala podmiot od bieżącego doznania. Widzenie 
przekształca się nieuchronnie we „wiedzenie” i jest nim skażone – jak 
powiedziałby Białoszewski, zawsze stający na straży prawdy źródłowej 
i bezpośredniej, broniący sensorycznego konkretu przed uogólniającym 
domysłem i symbolizacją. 
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 Proces odbioru rzeczywistości w utworze Jarniewicza również 
uruchamia wytwarzanie znaczeń przez szereg odsyłaczy w postaci pytań 
i przypuszczeń. Wydaje się spontaniczny, ale zarazem uporządkowany – 
zgodnie z logiką i następstwem aktów psychicznych. Zauważamy 
bowiem, iż o każdej fazie opowiada osobna strofoida. Na początku 
czytamy konstatację podmiotu o dostrzeżeniu ptasiego truchła. 
Wnikliwsza autopsja pozwala na szczegółowy opis lokalizujący 
znalezisko w jego najbliższym otoczeniu, ale od razu sklejony 
z pierwszym domysłem, który może dotyczyć stanu rozkładu 
odnalezionych zwłok: „musiał leżeć tu od ładnych paru dni i nocy”. 
Przypuszczenie to może, ale nie musi dotyczyć wyglądu. Równie dobrze 
wolno je odczytać jako informację implikowaną – o długim interwale 
dzielącym datę odkrycia od poprzednich odwiedzin zaniedbanego 
balkonu. 
 Strofoidę drugą wypełnia interpretacja genezy zjawiska, czyli 
dociekania co do przyczyny obecności martwego intruza. Stanowi ona 
zagadkę, jak się zdaje największą, bo pochłonięty nią umysł „odkrywcy” 
produkuje aż trzy wykluczające się wzajem hipotezy – o różnym stopniu 
prawdopodobieństwa. Pierwsza i trzecia mówią o umyślnym 
podrzuceniu ofiary: albo przez niesfornych sąsiadów z wyższego piętra, 
odprawiających satanistyczne obrzędy (a może tylko chuligańskie 
wybryki, potocznie oceniane jako „szatańskie”), albo przez polującego 
nocą kota. Pierwsza łączy się z podejrzeniem o złośliwą stygmatyzację, 
trzecia wkracza w zoopsychologię i tajemnice natury zwierząt. Druga, 
środkowa mówi natomiast o incydencie naturalnym, nienacechowanym 
niczyją intencją, o wypadnięciu ptaka z gniazda – które wprawdzie mieści 
się gdzieś poza zasięgiem wzroku, ale którego istnienie pozwala założyć 
podstawowa wiedza ornitologiczna, zresztą bardziej niż nieco 
mroczniejsza i skażona licznymi przesądami wiedza o życiu kotów. 

Trzy sformułowane domysły zapewne mają charakter jedynie 
egzemplaryczny jako zwerbalizowane fragmenty dłuższego rozumowania 
podmiotu dociekającego przyczyny. Jak można ten szereg rozwinąć? Na 
przykład w ten sposób: wróbel na posadzce albo balustradzie balkonu 
najadł się trującego pokarmu lub się udławił zbyt wielkim okruchem 
chleba i zdechł. Taki scenariusz wydaje się równie prawdopodobny jak 
trzy opisane warianty hipotetycznej „przedakcji” w fabule wiersza. 
Wnikliwsza autopsja, a tym bardziej sekcja zwłok z pewnością 
pozwoliłaby ustalić, jak zginął ptak, a przede wszystkim: czy najpierw 
przyleciał a potem zdechł, czy też upadł na posadzkę już martwy.  

I tylko tyle? Jeśli tak, to nie wykraczamy poza granice banału 
codzienności. 

Nie, jest jeszcze coś, na co nie zwraca uwagi czytelnik w nazbyt 
pośpiesznej lekturze, a co na pewno zauważyłby detektyw czy ptasi 
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koroner, gdyby powierzono mu śledztwa w sprawie wróblowego trupa; 
a wtedy poeta powołany na jedynego świadka musiałby swe zeznania 
uściślić. Prowadzący dochodzenie przede wszystkim zadałby pytanie 
dotyczące zagadkowej obecności ptasiego truchła na balkonie, ale 
zupełnie pominięte w hipotezach formułowanych przez poetę. Wówczas 
jakiś cień podejrzenia padłby właśnie na samego odkrywcę zwłok – jako 
użytkownika nie tylko balkonu, lecz również roweru, rzekomo 
nieużywanego. Świadkowi zdarzenia jako autorowi zamieszczonej 
w utworze relacji zarzucono by sprzeczność, a nawet kłamstwo 
w zeznaniach. Oto bowiem koło nieruchomego pojazdu, „na którym 
nikt nie jeździ” (domyślnie: od dawna) przygniotło spadającego ptaka, 
leżącego już „od ładnych paru dni i nocy”! Aby uwierzyć w takie 
następstwo wydarzeń, trzeba by założyć, iż stojące koło, oparte 
o balustradę lub ścianę przewróciło się całkiem niedawno na trupa 
wróbla, który pojawił się tam znacznie wcześniej. I tylko taka wersja 
byłaby prawdopodobna. Każdy detektyw powinien zapytać więc, jak to 
możliwe, że wróbel dostał się „pod koło” zamiast upaść na nie, jeśli 
rower (lub tylko koło) został porzucony o wiele wcześniej – nieważne, 
czy w pozycji stojącej, czy leżącej. W tym wypadku brak logiki zeznań 
podważa wiarygodność wszystkich trzech hipotez dotyczących obecności 
wróbla, a ta staje się jeszcze bardziej zagadkowa, jeśli traktować ją jako 
zwykły symptom i następstwo śmierci. A jeśli uznać ją za „znak”, to 
okaże się on jeszcze bardziej kłopotliwy niż przypuszcza bohater-
narrator tej – coraz dziwniejszej w miarę czytania – opowieści. Można 
jeszcze zapytać o cel wyjścia na balkon, choć byłaby to już dociekliwość 
niezbyt uzasadniona: czy świadek wyszedł po to, by dokonać przeglądu 
nagromadzonych tam gratów, czy może jednak, by sięgnąć po długo nie 
ruszany rower? 

Jak widać, same spisane w utworze obserwacje nie tylko nie 
wyjaśniają zdarzenia, ale mnożą pytania co do okoliczności wypadku, 
podważają zaufanie do całej relacji poetyckiej albo dowodzą naiwności 
świadka w snuciu niedorzecznych wykładni. 

Kolejny etap semiozy prezentuje trzecia strofoida, której 
początek zaznacza porzucenie egzegezy racjonalnej i zwrot ku 
metafizyce: „a może to znak”. Martwy wróbel przestaje być zwykłą 
oznaką wcześniejszych domniemanych wydarzeń, zwykłym następstwem 
widocznego skutku po niejasnej przyczynie, a zostaje obciążony intencją 
komunikacji transcendentnej. Nowa hipoteza przypisuje przedmiotowi 
celowość i nadaje mu wartość sygnału, a zatem zakłada istnienie 
świadomego nadawcy, który kieruje znak do określonego adresata. Jeśli 
jednak podmiot-bohater dopuszcza taką możliwość, to w jaki sposób 
może odczytać przesłanie komunikatu: czy chodzi o memento mori, omen, 
czy wyrzut ekologicznego sumienia albo wezwanie do empatii? Czy 
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przemówił doń sam Bóg, czy Szatan? Albo – Superego? A może to tylko 
przyzwyczajenie umysłu lub kulturowy nawyk? Przewrażliwienie, obsesja, 
paranoja? Wreszcie – automatyzm języka, który zawsze domaga się 
znaczeń? 

Zauważamy, jak w kolejnych partiach utworu następuje eskalacja 
sensu i hermeneutyka zdarzenia zatacza koła coraz śmielsze, a zarazem 
ciaśniejsze, bo zawęża pole konotacji a precyzuje treść. Wreszcie 
w czwartej strofoidzie całe dochodzenie zostaje nagle podważone jako 
próżna semantyzacja powszedniego przypadku. Podmiot z irytacją 
odrzuca roszczenia przedmiotu do „znakowego” awansu, a czyni to 
z użyciem zamaszystej inwektywy, deprecjonującej obiekt: „ścierwo które 
chce coś znaczyć i znaczyć nie może”. 

Zastanówmy się jednak, czy to nie przesada i popadanie w drugą 
skrajność po odrzuceniu manii pansemiotyzmu: czy na pewno „nie 
może”? I czy na pewno „chce”? Jeśli „chce”, to już pośrednio przypisuje 
się mu wolę, a tym samym intencję semantyczną i komunikacyjną. Cały 
wcześniejszy opis, relacja i rozumowanie – mimo zapewne błędnych 
tropów – dowodzą, że gdyby ptasi trup miał cokolwiek znaczyć, to 
niezależnie od zmiennego nastawienia podmiotu i tak już swą misję 
spełnił. Powstał bowiem wiersz, który jest poetycką interpretacją faktu, 
a teraz rodzi się interpretacja owej interpretacji. Poeta zaraził zarówno 
siebie jak czytelnika niepokojem podejrzeń – tylko częściowo 
zwerbalizowanych, natomiast w większości przemilczanych. To wcale nie 
fiasko egzegezy nakazuje mu nagle porzucić dociekania, lecz lęk. 
Końcowa autoperswazja, że na balkon spadają rozmaite śmieci, których 
wyliczenie zamyka „wróbel”, całkiem nie przekonuje. I chyba nie ma 
przekonać. Oto martwy ptak zachowuje w tekście wciąż mocną pozycję 
i przywilej bycia ostatnim słowem, które manifestuje się mocniej niż 
wykrzyknik. Ukryty w degradującej enumeracji trup, na końcu wypływa – 
niby ofiara mafijnego skrytobójstwa utopiona w rzece. 
 

3. Rdzewiejący Kosmos 
Pragmatyka znaków opiera się na paradoksie. W procesie odbioru 

zwraca uwagę właśnie to, co wyjątkowe. Najsilniejszym bodźcem bywa 
zatem jakaś anomalia, naruszająca ład rzeczy ustanowiony przez 
przyzwyczajenie. Zauważamy nie normę, ale odchylenie od niej; nie 
regułę, lecz wyjątek. Natomiast by taki bodziec stał się znakiem, 
konieczne jest przechowanie w pamięci jego prototypu, a następnie 
powtórzenie. Zatem nic, co nie zaistniało przynajmniej dwukrotnie, 
znakiem nie będzie nigdy. Znany musiał być wcześniej wygląd wróbla 
żywego i martwego, żeby można było zdiagnozować zdarzenie na 
balkonie jako śmierć ptaka. 
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 Tak samo znana jest rdza – wynik procesu korozji oraz przejaw 
jej przyczyny: narażenia przedmiotu na wilgoć i braku konserwacji. 
Istotne wydają się nie tyle „rdzewiejące szprychy”, ile sam nalot, który 
w końcu zostaje wyodrębniony jako samodzielnie znacząca cecha – 
uniezależniona od zawartości balkonu. Rdza to skłonność stylu 
i wyobraźni; obsesja rudego brązu to świadomość destrukcji i nastrój 
podsuwający myśli o marności przemijającego świata. Skorodowany 
rower pojawia się dwukrotnie, natomiast samą rdzę wymienia poeta aż 
trzy razy, bo prócz cechy zaniedbanego pojazdu przenika ona ze świata 
przedstawionego na plan wyrażania, stając się atrybutem „rdzawego 
języka”. Cecha przedmiotu zaraża wyobraźnię poety – jakby przechodząc 
z poziomu sensorycznego opisu na poziom porównania – najpierw na 
zwłoki wróbla (gdzie wprawdzie znajduje motywację w kolorze 
upierzenia), a potem na abstrakcyjne i tylko implikowane pole 
semantyczne śmierci. Co sugeruje ta „rdzawa” triada – motyw chyba 
równie ważny jak tytułowy wróbel, a nawet bardziej wyeksponowany? 
Początkowo rdza stanowi zaledwie tło, element scenerii w opisie 
lokalizującym truchło ptaka. Zarazem jednak współtworzy wyrazisty 
symbol z przesłaniem wanitatywnym, gdyż spotykają się dwa obiekty 
podlegające rozpadowi, dwa bliskie sobie motywy: przemijania i śmierci. 
Taka konfiguracja najwyraźniej tworzy potencjał sensotwórczy, składając 
się na szkicowo przygotowaną alegorię; chociaż zwłoki ptaka 
i pordzewiałe koło budzą asocjacje nazbyt równoległe i bliskie tautologii. 
Konstatowana przez poetę „kłopotliwość” znaku wynika więc raczej 
z oczywistości niż z niejasności odniesienia.  

Niekiedy przypadkowy układ przedmiotów, jeśli stanowi 
konfigurację rzadką, chcemy jakoś „odczytać”, a więc nadajemy mu sens. 
Wizerunki rzeczy, zwierząt i ludzi bywają niekiedy złudzeniem; powstają 
bowiem również z gry cieni, z kształtu chmur lub lanego wosku 
w andrzejkowych wróżbach. Podobnie jak szczególna sekwencja liczb, 
kart czy wartość oczek rzuconych kości oznaczają wygraną w grach 
losowych. Umysł ludzki wykazuje skłonność do przekształcania każdego 
bodźca w znak, do odnajdywania Logosu w Chaosie. Im 
prawdopodobieństwo zaistniałego układu jest mniejsze, tym większe 
czujemy prawo, by zaprzeczyć, iż zaistniał on za sprawą przypadku. 
A jeśli jeszcze znajdziemy bliską w przestrzeni lub czasie analogiczną 
konfigurację, to posłuży ona za potwierdzenie odkrytej właśnie „zasady”. 
Trudno tej procedury nie odnieść do śledztwa, jakie prowadzą 
bohaterowie Kosmosu Gombrowicza, wpadając w pułapkę urojeń. 
Postępują podobnie – i nie tylko dlatego, że przedmiotem ich badań staje 
się również martwy wróbel: „A jednak trudno było udawać, że się nie 
wie: powieszony wróbel – powieszony patyk – to powieszenie patyka na 
murze powtarzające tamto powieszenie w gąszczu – rezultat 
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dziwaczny, wskutek którego intensywność wróbla wzmogła się naraz 
[…]. Patyk i wróbel wzmocniony patykiem!”5. 

Eskalacja sensu w tej powieści dokonuje się jednak przez 
odnajdywanie związków nie tyko przyległości (metonimia), lecz również 
podobieństwa (metafora), podczas gdy w utworze Jarniewicza te ostatnie 
pozostają zaledwie implikowane. Probabilistyczna diagnoza 
rzeczywistości walczy z jej wykładnią jako szyfru – „nieczytelnego 
języka” i wiarą w immanentny porządek świata, a tym samym istnienie 
jakiegoś „alfabetu rzeczy”. Nie dochodzi jednak do rozstrzygnięcia 
między idealizmem a materializmem, które do końca trwają w chwiejnej 
równowadze. 
 „Pismo przyrody” lub „głos natury” – motywy znane z wierszy 
wielu autorów – pojawiają się w różnych odmianach aktu wiary 
w panteistyczny ład świata. Wyrazem takiej tęsknoty jest choćby utwór 
Zbigniewa Herberta Głos, w którym poszukiwanie sensu kończy się 
fiaskiem, ale negatywny rezultat eksploracji również niczego nie 
rozstrzyga i hipotezy „mówiącej przyrody” bynajmniej nie obala, 
natomiast rozwarstwia znów na wariantowe interpretacje znaczącego 
„milczenia”: 
 

wracam do domu 
i doświadczenie przyjmuje 
postać alternatywy 
albo świat jest niemy 
albo jestem głuchy 

 
ale być może 
obaj jesteśmy 
napiętnowani kalectwem6 

 
 Podmiot wiersza Jarniewicza pragnie wprawdzie stłumić swój 
niepokój, wyzwolony przez domniemanie znaku w przedmiocie i usiłuje 
natychmiast zdegradować tajemnicę do poziomu przypadku. A że czyni 
to za późno, zawiesza w ten sposób wykładnię zagadkowego faktu 
między Logosem a Chaosem. I tam wytycza bezkresną przestrzeń 
interpretacji. 
  

4. Glosa o niedocenieniu 
Tak jak w światach przedstawionych, tak i w obiegu czytelniczym 

z pewnością ma swój udział przypadek. Dlatego wciąż nie mam 
pewności, czy Jarniewicza powinienem zaliczyć do poetów 

                                                 
5 W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 1986, s. 30. 
6 Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997, s. 17. 
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niedocenionych; natomiast lektura ukształtowała mą wiarę, iż na pewno 
jest wart docenienia przez bliskie czytanie. 

Nie będę ukrywał, że mój wybór poprzedziły długie rozterki, na 
które złożyły się zarówno liczne wątpliwości co do kluczowego 
kryterium, jak i skrystalizowany opór przed schematycznym 
postrzeganiem literatury ostatnich dekad.  
 Opór dotyczy dość powszechnej praktyki zawężania panoramy 
literackiej minionego 25-lecia do twórczości jednego pokolenia, 
„urodzonych po roku 1960” i ewentualnie kilku późniejszych. Kryterium 
rocznikowe uważam za słabo uzasadnione, by nie rzec bezprawne 
w bilansach dokonań poetyckich całego okresu, ponieważ te 
przynajmniej w równym stopniu były udziałem twórców starszych, 
w tym również sławnych nestorów. Nikt chyba nie zaprzeczy, iż właśnie 
na ten czas przypada kilka bardzo ważnych książek Różewicza i Nobel 
Szymborskiej. Łatwiej natomiast przeoczyć autora średniej generacji, 
który sytuuje się gdzieś pomiędzy zasłużonymi seniorami a impetem 
debiutów ”barbarzyńców”, a w dodatku reprezentuje generację słabo 
wyodrębnioną, której krytyka przyznaje zaledwie miano 
„międzypokolenia”. Zatem kwestionując stratygrafię generacyjną 
najnowszej poezji, sięgam do metryk nie autorów, lecz wierszy, 
powstałych w interesującej nas, wciąż chyba niedomkniętej, epoce.  

Z tych zastrzeżeń wynika mój wybór, wyłaniający postać 
z „cichej” generacji, choć trudno jednoznacznie uznać, czy również 
z „drugiego planu”, jeśli chodzi o poświęconą mu uwagę krytyki 
i czytelników. Dlatego znacznie bardziej skomplikowana wydaje się 
ocena stanu „niedocenienia”, a więc i ten problem wymaga szerszego 
komentarza. 

Wieloletnie obcowanie moje z poezją, zresztą prawie we 
wszystkich sferach aktywności: jako poety, recytatora, krytyka i badacza 
(a niestety jedynie incydentalnie autora przekładów) – przekonało mnie, 
że zjawisko niedocenienia albo wręcz przeoczenia większości 
interesujących zdarzeń i postaci w sztuce słowa trzeba uznać za stan 
powszechny i „naturalny”. Blask sławy czy choćby rozgłos ogarnia 
bowiem jedynie wyjątki od tej niewesołej reguły i podlega dość kapryśnej 
dystrybucji, której zawsze można zarzucić niemerytoryczną stronniczość. 
W niwelowaniu skutków odczuwanej (rzecz jasna subiektywnie) 
niesprawiedliwości i stanu powszechnej nieuwagi widzę właśnie zadanie 
krytyka, który zamiast przyłączać się do chóralnej adoracji garstki 
autorów o ustalonej pozycji na Parnasie, powinien poszukiwać 
i zapraszać na ów szczyt właśnie tych nieobecnych. Jednak w kraju 
kilkudziesięciu tysięcy poetów taka rewindykacja zawsze okaże się 
zaledwie cząstkowa – nie tylko z powodu przytłaczającego zasobu 
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wierszy w ogóle nieczytanych, w tym również nawet nieogarniętych 
przez żadną bibliografię, lecz także z braku jednolitych kryteriów selekcji. 

Co to znaczy być poetą „niedocenionym”? Czy chodzi po prostu 
o nieobecność na ciasnym Parnasie oficjalnym, ustalonym przez 
weekendowe dodatki do najpoczytniejszych gazet, nieobecność 
w rankingach bestsellerów, pośród laureatów prestiżowych nagród 
literackich i autorów publikowanych przez ekskluzywne wydawnictwa; 
nieobecność w akademickich komentarzach lub w kanonie szkolnych 
lektur? Czy może chodzi o tych, którym nie udało się zadebiutować 
książką poetycką? To tylko przykłady, które wskazują na stopniowalność 
i względność zjawiska, na szerokość skali możliwego niedocenienia. Poza 
tym z jednej strony prawie każdy twórca chciałby zyskać sławę za życia, 
a jeśli już ją zdobył, to pomnożyć; z drugiej – mało który się przyzna, że 
pozostaje prawie nieznany, bo wtedy pośrednio tę trudno sprawdzalną 
opinię o sobie czy kompleks projektuje w odbiorze, upowszechnia i tym 
samym będzie postrzegany właśnie jako „niedocenieny”. Dlatego 
również „niedocenieni” paradoksalnie chwalą się w biogramach 
wyliczeniem swych mniejszych a wyolbrzymionych sukcesów, które mają 
przeczyć faktowi „niedocenienia”. Poza tym jednak może się dziać na 
odwrót: kreacja lub autokreacja mitu niedocenienia staje się punktem 
wyjścia do promocji albo wręcz jej metodą. 

Jeśli jeszcze uwzględnimy poczucie krzywdy i roszczenia autora, 
które niemal zawsze przewyższają rzeczywisty stan recepcji jego 
utworów, to kategoria ta okaże się wyróżnikiem bardzo wątpliwym 
i mało użytecznym. Dlatego wolę mówić jedynie o własnych aktach 
niedocenienia, za które uznaję swoje dawne zaniechania roli recenzenta, 
a teraz, po latach mam okazję ten błąd naprawić. Tak właśnie stało się 
w przypadku wybranego przeze mnie poety, choć długo szukałem go 
pośród podobnych przypadków. Czy Jerzy Jarniewicz jest poetą 
niedocenionym? Nie wiem, ale uważam, iż na pewno wart jest 
docenienia. 

Obiegiem literackim rządzi prawo serii i generalizacji, 
ustanawiające stereotyp. Rozgłos zyskany raz przy udanym debiucie 
potem procentuje – słusznie lub nie – wyznaczając bieg recepcji 
późniejszych dokonań i w miarę trwałą pozycję autora na „rynku”; 
niekiedy rozprasza uwagę również na dzieła słabe, awansując je tylko 
z powodu sygnowania uznanym już nazwiskiem. Tak działo się 
w przypadku późnego dorobku twórców największych, wobec których 
uprzejma powściągliwość ocen krytyki, czasem granicząca 
z zaślepieniem, powinna zastanawiać. Niemniej warto zapytać: z jaką 
oceną spotkałyby się niektóre tomiki, gdyby były dziełami debiutantów, 
a nie ozdabiały ich nazwiska Szymborskiej i Różewicza? Takie sytuacje 
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deformują aksjologicznie panoramę najnowszej sztuki słowa i muszą 
poczekać na bardziej miarodajną i niezawisłą ocenę historyka literatury. 

Zjawisko kredytowania słabszych dzieł sławnych autorów ma 
jednak swój rewers, który także trzeba uznać za deformację. Chodzi 
o błąd przeoczenia pojedynczych utworów, które byłyby uznane za 
arcydzieła, gdyby wyszły spod ręki uznanego mistrza. Zapominamy, że 
tak jak istnieją „autorzy jednej powieści”, tak mają prawo istnieć poeci 
jednego wiersza. Te błędy przeoczenia na pewno warto naprawiać, 
wyłuskując samotne perły również z mało znaczących tomików 
i niezależnie od statusu autora. Wciąż trzeba przypominać, że to dzieło 
ustanawia wielkość poety, a nie na odwrót. Dlatego od lat poszukuję 
przede wszystkim ciekawych wierszy by poddać je interpretacji 
w procedurze zbliżonej do close reading i nie ufać uogólnieniom do 
wyższych porządków. Nie mam pewności, czy wolno rozprawiać 
o „nurtach” i „pokoleniach”, a nawet o „dorobku twórczym” jednego 
autora. Wiem na pewno, że istnieją pojedyncze wiersze, a każdy z nich 
otula biel ciszy. Tak jak ten wybrany. 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

Dokąd ten pociąg? 
Glosa do Prób negocjacji Marty Podgórnik 

 
 

„Kamień porastający ścianki czajnika, 
żółty osad na zębach, kurz w ustach, 

kurz w gardle i na ubraniu –  
 

nasze życie w wierszu”. 
 

D. Sośnicki, Osad 

 
„a przynajmniej zarys. zmusić się do patrzenia 

jeszcze raz pod kątem, ewentualnie przez pryzmat, 
rzecz jasna bez prostactw”. 

 
M. Podgórnik, referat lub artykuł 

 
 
Nie uciekając od niewyszukanych autobiografizmów, przyznaję, że 
wzruszam się, ilekroć w książce o pociągach spotykam wieże ciśnień, 
które do złudzenia przypominają wieże magów. Jednak ich śladu 
w Próbach negocjacji – czyli książce o pociągach – nie ma. W miejsce tego 
są, być może obiektywnie ciekawsze niż sprawy zaznaczone wyżej, 
pytania bez prostych odpowiedzi. 
 Nieco precyzyjniej: to, co powinno mnie odrzucać w tomiku 
Marty Podgórnik, o dziwo działa przeciwnie i wymaga zastanowienia się, 
czy cała ta rekwizytornia, do której wówczas siedemnastoletnia poetka 
sięgnęła, naprawdę jest tym, czym jest. W innym przypadku nie czułbym 
się przecież zagubiony w tych wierszach. Zbyt łatwo napisałaby się ta 
historia, gdzie przecież wszystko dzieje się na odwrót, co naprędce trzeba 
by rozjaśnić. 
 Podróż, która się nie kończy, bez celu, bez czasu, alkohol bez 
kaca, kościół bez Boga, seks bez miłości, dworcowe kompleksy bez 
ceglanych wież, rozczarowanie bez czarów – zgoda i ślicznie, ale to za 
mało: nie dla mnie, a dla niej. To wszystko tyle ważne, ile bolesne, ale na 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

67 
 

tym przecież autorka nie poprzestaje, mówiąc „nie pozostaje nic innego, 
jak zadowolić się szybko, byle czym”. Gorzko? Nie do końca. Skoro 
mają być to Próby negocjacji, nie może obejść się bez wątpliwości, 
a podstawowa z nich brzmi: co mogę powiedzieć i jak? 
 „Telefon milczy albo kłamie. Spadł znowu śnieg i przykrył. Pięść 
w kamień. Kto nie czyta poezji ma wjebane – te wszystkie szczątki, 
skrawki, kolejne knajpy, w których jesteś jak list – bezpowrotnie spalony, 
co się zdarza, a następnego dnia wszystko idzie w zapomnienie, o ile 
tylko można było odespać i wziąć aspirynę – nazywają to szerokim 
układem odniesienia, jeśli to coś mówi komukolwiek. Wydarza się 
i czujemy się w obowiązku udawać, że nie u nas niepokojąco utrzymują 
się konsekwencje drobnych kłamstw gdzieś i po coś, lub z kimś, kiepskie 
przyjęcie, zgubiony klucz dzwoni w kieszeni – dzyń, dzyń –  przez 
nikogo, przez nic. Może to i lepiej – widok zza szyby to też jest dobry 
powód, a odjeżdżającym przydałoby się parę ciepłych słów”. 
 No tak, tylko że dalej nie mam jak tego wymówić. 
 A rozwiązuje się samo, kiedy pomóż wspomóż dopomóż 
w miejsce igreka wpada nic i pozostaje tylko wmówić 
      –  jak dobrze działa ten brak. 
 



 
 
 
 

 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. 

68 
 

 
 
 
 
 
KAROL SAMSEL 
 

 

„Zwykła prawidłowość?”. 
Tomasz Hrynacz nie w pierwszym szeregu 

 
 

Pojawienie się Tomasza Hrynacza na polskim rynku literackim lat 
dziewięćdziesiątych nie odbyło się bynajmniej w żaden spektakularny 
sposób. Wydanie pełnego tomu poezji Zwrot o bliskość w 1997 roku 
poprzedziła publikacja dwóch arkuszy – Innych ogrodów oraz Wyjścia 
z getta1. Posiłkując się metaforą, stwierdziłbym, że nie przeżył żadnej 
literackiej konsekracji, nie dokonał olśniewającego introitu – introdukcja 
poety (jak gdyby) została odwleczona w czasie. Ale nie odłożona 
ad Calendas Graecas. Nadzwyczaj szybko – bo już w roku 1996 – 
o Hrynacza upomniał się Karol Maliszewski: młodziutki autor Innych 
ogrodów zyskał wówczas możliwość publikacji kilku wierszy 
w noworudzkiej antologii Jak przed podróżą2, a niedługo potem – jeszcze 
w numerach „Odry” z tego samego roku – mógł odczytywać komentarz 
Maliszewskiego dotyczący jego Wyjścia z getta3.  
 Zarysowywała się już wtedy dyskretna sugestia, jakoby Hrynacz 
usiłował stworzyć przestrzeń metafizycznej kontrabandy dla Marcina 
Świetlickiego, że usiłowałby stworzyć coś w rodzaju „Świetlickiej poezji 
metafizycznej”4. Postawę Hrynacza – poety metafizycznego, mimo 
wszystko raczej defensywnego – interpretowano jako ekspresję 
tradycyjnego poetyckiego ofensywu. Więcej: widziano w Hrynaczu – 
młodym, juwenilnym bez mała – depozytariusza określonych valeurs 
ideales. Lecz chyba jednak – depozytariusza bez depozytu. Hrynacz 
rokował, bardzo długo był zaledwie rezerwuarem nadziei, które w nim 
pokładano. Sytuację zmieniło – jak się wydaje – dopiero opublikowanie 

                                                 
1 T. Hrynacz, Inne ogrody, Wałbrzych 1995 oraz tenże, Wyjście z getta, Świdnica 1996. 
2 Jak przed podróżą. Wiersze z dnia na dzień. IV Noworudzkie Spotkania z Poezją 1.06.1996 r., 
red. K. Maliszewski, Nowa Ruda 1996. 
3 K. Maliszewski, Wyjście z getta: jeszcze złudzenie czy już pokolenie?, „Odra” 1996, nr 7-8. 
4 „Na pierwszy rzut oka poezja Hrynacza jest zastanawiającą mieszanką idiomu kultury 
z idiomem codzienności, kunsztowne formy à la Wencel nasycone Świetlicką treścią” – 
tamże. 
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Partycji oraz 20 innych wierszy miłosnych w 1999 roku5. Pełny sukces 
odbiorczy, całkowite powodzenie recepcyjne – przyszły dopiero za 
Partycjami… Właśnie od tytułowego wiersza tomu rozpoczął się ten 
fragment Antologii nowej poezji polskiej 1990-2000, w której znalazły się 
utwory trzydziestoletniego poety6. 
 Wpierw Piotr Wiktor Lorkowski określił jego warsztat 
„onirycznym”, w nim samym zaś (na wyrost bodaj) chciał widzieć 
polskiego Rimbauda lat dziewięćdziesiątych, czy może delikatniej, 
oszczędniej: „poetę o rozkiełznanej po rimbaudowsku wyobraźni”7. 
Odwołania tego typu świadczyły raczej o dwojakiego rodzaju bezsilności: 
wpierw – klinczu samego krytyka niezdolnego wyłuskać z ziarna 
juweniliów tego, co stanowić będzie przyszłą esencję twórczości, 
następnie naturalnych blokad Hrynacza wciąż mało intuicyjnie 
przemieszczającego się po labiryncie własnych inspiracji. Co więc 
o mniej więcej dwudziestopięcioletnim młodzieńcu ze Świdnicy Śląskiej 
można było wówczas powiedzieć na pewno? Że uprawia egzystencjalną 
„poezję środka” („Portret” 1998, nr 68), że posługuje się czymś 
w rodzaju „kontrapunktowej czułości” („Magazyn Literacki” 1997, nr 
29), że wreszcie kreuje uniwersum rzeczywistości na kształt rozmytego, 
rozmazanego „kokonu” (metafora Jakuba Winiarskiego10), tj. dąży do 
ideału harmonii i harmoniczności – niemalże platońsko-plotyńskich, 
zarazem jakkolwiek przyjmuje jako podstawę ujednolicenia procesów 
podłoże zmienne i nietrwałe: rodzaj „magmowatego, śmiercionośnego 
mirażu” („Czas Kultury” 1998, nr 611).    

Trochę Eklezjastesa zatem, a trochę Marksa utrzymującego, że 
„wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Jest bowiem poniekąd 
tak, jak w Kolędzie postmodernistycznej, jednym z wierszy z Wyjścia z getta, po 
trochu – mówiąc jeszcze inaczej – jak u Arthura Schopenhauera, 
u którego poniżej linii zasłony Mai – „określoność rodzi nieokreśloność 
i żadnych olśnień”12. Właśnie to: „żadnych olśnień” – mówi w Kolędzie 
postmodernistycznej Hrynaczowski podmiot, a mimo wszystko świadomie 
operuje światłem i cieniem, niejako ustawiając się pomiędzy tym, co 
świetliste a tym, co „świetlickie”, pomiędzy tym co Rembrandta a tym co 
zagarnięte przez autora Zimnych krajów. Sama idea kolędowości zresztą 
dość dobrze odzwierciedla intencję poetycką zawartą we wczesnych 

                                                 
5 T. Hrynacz, Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych, Sopot 1999. 
6 Antologia nowej poezji polskiej 1990-2000 (wydanie rozszerzone), red. R. Honet 
i M. Czyżowski, Kraków 2004, s. 111-113. 
7 P.W. Lorkowski, Warsztat oniryczny, „Studium” 1996, nr 5. 
8 A. Przybylska, Poezja środka, „Portret” 1998, nr 6. 
9 J. Winiarski, „Wyjście z getta”, „Magazyn Literacki” 1997, nr 2. 
10 Tamże. 
11 B. Wołowicz, Bardziej być, „Czas Kultury” 1998, nr 6. 
12 T. Hrynacz, Kolęda postmodernistyczna, [w:] tegoż, Wyjście z getta. 
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wierszach Hrynacza. Hrynacz przychodzi po „brulionie”, nie wraz z nim. 
Hrynacz dociera do nas – czuły i empatyczny po wielkim i chyba dosyć 
brutalnym w swojej naturze – przewrocie. Młody, ambitny Hrynacz 
wreszcie przychodzi po barbarzyńcach po to, by opatrzyć rany po ich 
uderzeniu. Przychodzi jednak – także jako postmodernista, jako czuły 
postmodernista. Mimo wszystko – dociera z „kolędą 
postmodernistyczną”, jako kolędownik, nie jako najeźdźca.  
 Począwszy od Zwrotu o bliskość Hrynacz coraz częściej korzysta 
z osiągnięć Jacka Podsiadły, częściej wreszcie z jego prekursorstwem 
dyskutuje, kontynuuje je oraz rozszerza zwłaszcza w kontekście tomiku 
Arytmia13, niejako – tracąc zainteresowanie dla Świetlickiego czy gubiąc 
po prostu sens w pogłębianiu rywalizacji ideowej ze Świetlickim, a także 
z całą świetlicczyzną. Tak w każdym razie można odczytywać Zwrot 
o bliskość, tak zinterpretowali ją – jako „nieprzeniknione love story”14 – jej 
recenzenci. Przy tym – poeta wciąż „ufa w porządek stworzenia”, co 
więcej: asekuruje się nim i zarazem jak powiada Radosław Kobierski – 
dba o nieustanne domykanie „sprytnie skonstruowanej klapy 
bezpieczeństwa”15. Także: modulując retorykę metafizycznego traktatu 
miłosnego, jakim jest Zwrot o bliskość. 
 Formalnie neutralne słowa Kobierskiego o Hrynaczu wydają mi 
się w jakimś głębokim sensie rażąco niesprawiedliwe. Nie jest to 
bynajmniej kwestia dająca się łatwo, od ręki wysłowić czy 
wyartykułować. Zarzut i tak w pewnym stopniu pozostanie 
niewyłuskiwalny, ale mimo to obecny w jakiejś fantomowej, ironiczno-
realnej postaci nurtującej całość. Z braku lepszych określeń sformułuję 
go jako metafizyczny asekuratywizm. Hrynacz uczestniczy 
w konfrontacjach ze swoją współczesnością zaledwie połowicznie. 
Zamiast zajmować pozycję centralną jest raczej defensywny, regresywny. 
Nie pasywistyczny, ale i nie zaktywizowany. Młody Hrynacz nie jest 
partyzantem, nie jest sztyletnikiem. Nie jest ofensywny. W ofensywie nie 
stanąłby „nagi i otwarty” przeciwko adherentowi. Blokuje ciosy, trwa w 
wiecznej gardzie – na przekór tym, którzy marzyliby o poecie-metafizyku 
podniesionym do rangi antagonisty w pełni zużytkowującego „patos 
czynu”, poecie-metafizyku uprawiającym poezję metafizyczną nie jak 
ogród, lecz jak coś znacznie cenniejszego, wymagającego dla swojej 
obrony nieustannego powoływania pola walki.      
 Tymczasem w świecie Hrynacza miejsce struktur, filarów, 
amfilad, centralnych aparatur, miejsce Akropolów – zajmuje kinetyka 
Rembrandta: świetlista i mistyczna. Miesza się z nią coś leniwego 

                                                 
13 J. Podsiadło, Arytmia, Warszawa 1993. 
14 J. Gruzla, Chwilowy postój w oczekiwaniu na stan równowagi, „Kwartalnik Artystyczny” 
1998, nr 3. 
15 R. Kobierski, Zardzewiałe zwrotnice, „Topos” 1998, nr 1-2. 
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i babioletniego zarazem, coś, co nosi znamiona rozkładu i co jest in 
potentio de-strukturalne, jeszcze nie destruktywne. Już z perspektywy roku 
2000, a więc wydanych Partycji oraz 20 innych wierszy miłosnych Ewa 
Chruściel zapisze w końcu o dojrzałym uniwersum Hrynacza, że tutaj 
„fragmentaryzacji ulega światło, metafora miłości”, że „światło jak 
miłość rozprysło się na kawałki, dostrzegane jest tylko w nagłych 
przebłyskach”, więc „trzeba się po nie schylić, trzeba je wyłowić 
z mroku”16. Rembrandtowski światłocień upada więc w collage świateł, 
które „w ciemnościach świecą”, w brisure nieregularnych punktów 
jasności, których „ciemność nie ogarnęła”. Dokładnie tak, jak w wierszu 
Deszcz, wydziedziczenie: 
 

W czarnych łupinach szyb jasne oczy. 
Jakby gorzka woda (co winna być 

 
wieczną i świętą). Tu się kieruje: podpływa 
do serca i płuc. Zwykła prawidłowość?17. 

 
Jaki jest Hrynacz dojrzały, Hrynacz nowego millenium? Jeżeli 

spojrzeć wyłącznie na jego najnowszą książkę wydaną w 2014 roku 
nakładem szczecińskiego wydawnictwa „Forma” – Przedmowa do 5 
smaków, wierności tym samym pryncypiom „między sensualizmem, 
logosferą a transcendencją”18 – jak ujął to Piotr Michałowski – 
towarzyszy stopniowe wygaszanie wiecznie do tej pory palącej się 
u Hrynacza, efektywnie rozświetlającej kwadrat jego poetyckiego 
uniwersum – rembrandtowskiej lampy. Piotr Wiktor Lorkowski 
ujmuje rzecz po prostu: „niemal do połowy tomu dominującym 
smakiem pozostaje smak popiołu”19, recenzentka „Frazy” przywołuje 
z kolei wiersz Są tacy, w którym „objawiony szczyt ognia” zdaje się dla 
Hrynacza i jego podmiotu mniej ważny, mniej istotny – to w sposób 
konieczny, obiektywny oraz naturalny – niż osłaniający go „kir 
sierpniowej nocy” oraz „misterium dymu”20. Aby opisać zatem 
postawę Hrynacza odbijającą się w latach dziewięćdziesiątych w jego 
poezji, zasadne jest przywoływać metaforę zadania. Obligatoryjnie 
należy ją jednak właściwie zrozumieć, zwłaszcza – jej alegoryczno-
symboliczne, ujednolicające uproszczenie. Hrynacz lat 
dziewięćdziesiątych jest (lub byłby) luminarzem, latarnikiem, figurą 
pisarstwa (do jakiegoś przynajmniej stopnia) zaangażowanego 
(w aspekcie i sensie metafizycznym, rzecz jasna). Hrynacz po roku 

                                                 
16 E. Chruściel, Światło się gdzieś tli, „Studium” 2000, nr 20-21. 
17 T. Hrynacz, Deszcz, wydziedziczenie, [w:] Antologia nowej poezji polskiej…, s. 111. 
18 P. Michałowski, Posłowie, [w:] T. Hrynacz, Przedmowa do 5 smaków, Szczecin 2013.  
19 P.W. Lorkowski, Przedmowa do 5 smaków, „Topos” 2014, nr 1-2. 
20 T. Hebes, Jak ugryźć ten tort?, „Fraza” 2014, nr 1-2.  
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2010 wygasza, albo przynajmniej znacząco zmniejsza światło swojej 
rembrandtowskiej lampy i z pasją oddaje się od dłuższego czasu już 
zaniedbywanemu, traktowanemu na sposób służebny, 
instrumentalizowanemu na potrzeby metafizyki literackiej – zawodowi 
(postmodernistycznego?) Eklezjastesa21. 

                                                 
21 Expressis verbis świadczyłby o tym także tytuł przedostatniego tomu Hrynacza, 
również opublikowanego w szczecińskiej „Formie” – Prędka przędza (Szczecin 2010). 
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JAKUB SKURTYS 
 

 

Na bezdrożach autentyzmu. 
Krzysztof Śliwka i lata 90. 

 
 
Wciąż nie jestem pewien, jaką formę powinien przyjąć niniejszy esej. 
Z jednej strony mamy bowiem w zbiorze programowo do czynienia 
z poetami ważnymi, dobrymi, ale jednak gdzieś zapoznanymi; poetami, 
którzy albo nigdy nie usiedli w pierwszym rzędzie, albo z niego wyszli 
lub zostali wyproszeni. Nasuwa się więc perspektywa subiektywnego 
spotkania z wierszem, stylem lub samym autorem, hermeneutyczna 
rozmowa ponad czasem, próba przeczytania twórczości danego pisarza 
w całej jego idiomatyczności, wyjątkowości, niepowtarzalności, z wiarą, 
że w końcu „jakoś się dogadamy”. Byłyby to na pewno gest oddania 
głosu temu, co nie zdołało się wystarczająco wymownie zapisać w naszej 
historii literatury. Ale sama historia ustanawia inną perspektywę: skoro 
nie z pierwszym rzędem mamy do czynienia, a jednak uznajemy, że jest 
w tej twórczości coś wyjątkowego i wartego zachowania, to dlaczego 
musiała ustąpić, dlaczego o niej zapomniano? Takie ujęcie problemu 
kieruje nas z kolei nie na samą twórczość, ale na pewną wizję zmian na 
poetyckiej mapie, a kontekst ostatniej dekady XX wieku sprzyja takim, 
historycznym właśnie, ujęciom. Mamy więc do czynienia z wierszami, 
które warto ożywić w lekturze (po co inaczej się o nie upominać?) 
i równocześnie ze zjawiskiem poetyckim, które trzeba by pozycjonować 
względem innych i którego dynamikę należałoby raz jeszcze rozpoznać. 

Taki dylemat postawiła przede mną lektura tomów Krzysztofa 
Śliwki (ur. 1967), lektura prowadzona chronologicznie, po latach, w dość 
dziwnym – dla samego poety – momencie, w chwili przypominania się 
światu literackiemu, ponownego zajmowania w nim miejsca (wyborem 
wierszy z 2008 oraz tomem Budda show z 2013). Bliżej mi chyba do tego 
drugiego spojrzenia, nie dlatego jednak, że nie chcę mierzyć się z samym 
wierszem. Mam przeczucie, że w tekstach Śliwki właśnie ten kontekst, to, 
co przychodzi do wiersza z zewnątrz, co go uhistorycznia, legitymizuje, 
albo przeciwnie: dezawuuje, powoduje zapomnienie o nim, jest 
ciekawszy, więcej mówiący i lepiej konfrontujący nas po latach z samym 
tekstem. Z przyjęciem tej drugiej perspektywy wiąże się jednak jeszcze 
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jedno „ale”: że ten szkic będzie miał dwóch, a momentami nawet trzech 
bohaterów. 
 

1. „A nie mówiłem: życie bierze nas / W cudzysłów i spycha 
na margines”1 

Przyjęło się o poezji Śliwki myśleć w kategoriach punkowego 
buntu narażonego w każdym aspekcie na zdradę ze strony form, gestów, 
znaków wspólnoty, sposobów utrwalania się i odkładania pamięci; buntu, 
który momentami zdradza sam siebie, zdradza się z własnej 
konwencjonalności i wtórności, grozi mu nieuchronne widmo 
konformizacji. „Przyjęło się”, bo tak ustawił tę dykcję Karol Maliszewski, 
nawet gdy buntowniczy element twórczości autora Niepogody dla kangura, 
skupiony na ciągłym testowaniu granic odczuwania, uzupełnił o jego 
dialektyczne przeciwieństwo: stabilizującego chaos doświadczeń 
mieszczucha2. W opowieści Maliszewskiego, snutej w kolejnych 
recenzjach i esejach (Rozproszone głosy, Po debiucie, Zwierzę na J., zwłaszcza 
w posłowiu do wyboru wierszy Dżajfa & Gibana), Śliwka odgrywa rolę 
istotniejszą niż popularni i powszechnie cenieni dziś Darek Foks, 
Mariusz Grzebalski czy Marcin Sendecki. To rola tego, który powtarza 
gest, sygnując jego prawomocność, ale zarazem przyjmując na siebie cały 
ciężar nadchodzącej później krytyki. Bez Śliwki nie utrzymałaby się 
pewna koncepcja „poezji życia” z lat 90. (śląskiej, chachłackiej, wszystko 
jedno), ale i samemu autorowi niełatwo funkcjonować bez niej lub po 
niej. Choć od początku dostrzega Maliszewski ograniczenia tej 
twórczości, później (bardziej świadomie) ułoży ją w większej narracji, 
odda historyczną już sprawiedliwość, opowie o swoim poczuciu braku: 
 

Tak mi czegoś brakuje w życiu literackim ostatnich lat. Pewnie 
wigoru i werwy, nieobliczalności i dezynwoltury, jednoznacznych 
deklaracji i wyrazistych polaryzacji. […] Kiedyś wybrzydzałem, bo głos 
ten wydawał mi się zbyt dosłowny i dosadny, brzmiał jak tembr 
naturszczyka, jakiegoś Himilsbacha poezji, a teraz tęsknię, teraz brakuje 
mi impetu nieokiełznanej narracyjności, tego autentycznie 

                                                 
1 K. Śliwka, Sztuka koncentracji, [w:] tegoż, Sztuka koncentracji, Białystok 2002, s. 17. 
Cytaty z wierszy Śliwki będę lokował bezpośrednio z tekście i oznaczał tytułem wiersza 
oraz skrótem tomu: SM – Spokojne miasto (Kłodzko 1989), RR – Rajska rzeźnia i inne 
wiersze (Dierżoniów 1992), O – Obok (Dzierżoniów 1993), NdK – Niepogoda dla kangura 
(Bydgoszcz 1996), G – Gambit (Kraków 1998), RC – Rzymska czwórka (Poznań 1999), 
SK – Sztuka koncentracji (Białystok 2002), BS – Budda show (Poznań 2013) oraz D&G – 
Dżajfa & Gibana (Poznań 2011). 
2 To samo pęknięcie odnotował w recenzji z Dżajfa & Gibana Jakub Winiarski, z jednej 
strony widząc w tych wierszach villonowską witalność, z drugiej horacjańską harmonię 
i umiar, które odpowiadają raczej konserwatywnemu podejściu do świata. Zob. 
J. Winiarski, Subtelny melanż. Notatki o Śliwce, „RED.” 2008, nr 2 (7). 
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bitnikowskiego outsiderstwa i wysokiego, wiarygodnego tonu kontestacji; 
to wszystko było jak bryza3. 

 
Śliwka nie naśladował niczyjego stylu, nie był wtórny w znaczeniu, 

jakie zarzucamy epigonom, grafomanom, efebom, zaczynającym dopiero 
wyzwalanie własnego głosu. Jego „autentycznie” rockowy sposób 
wypowiedzenia posłuszeństwa mieszczańskiemu porządkowi był po 
prostu symptomatyczny w swojej dosłowności i tym samym musiał 
bronić się przed karykaturalnością nazbyt naiwnego, młodzieńczego 
ducha. Wielu twórców robiło przez wieki „to samo”, ale każdy musiał 
robić to zawsze inaczej, na własną rękę, świadczyć wyłącznie w swoim 
imieniu. Z tego powodu powtórzenie to ma sobie coś z rozpaczy: bo nie 
można zawsze inaczej, trzeba za to zawsze od nowa. W tym powtórzeniu 
zawiera się zarazem stricte nowoczesny gest wyjścia z literaturą w stronę 
życia, syleptycznego ich połączenia4, za największymi buntownikami: 
Rimbaudem, Cendrarsem, bitnikami, Morrisonem, Bursą, Ratoniem, czy 
wreszcie – Wojaczkiem. 
 

Jego wielki i jedyny temat – pisze Maliszewski – to życie 
w najdrobniejszych szczegółach, ż y c i e  p o s t r z e g a n e  j a k o  p o l e  
r e a l i z a c j i  i d e a ł u  t r i u m f a l n i e ,  p o  a r t y s t o w s k u ,  
w y p e ł n i a j ą c e g o  s i ę  l o s u . To zadanie ocala tożsamość, to jest ów 
codziennie przez bohatera odnawiany postulat, aksjomat wolności – 
trudnego tworzenia tożsamości w nieciągłych, nietożsamych czasach 
[podkr. – J.S.]5.  

 
Wydaje się, że gdzieś w okolicach Sztuki koncentracji Śliwka 

dostrzegł, że jego gest był od początku reprodukcją, przeciwko której 
występował, że poszukiwanie autentyczności, którą uznać możemy za 
ukrytą teleologię tego pisania, to tylko rewers konwenansu i ostatecznie 
grzęźnie ono w językowych rekwizytach tak samo, jak ów mieszczuch 
w otaczających go towarach: 

                                                 
3 K. Maliszewski, Poezja, przygoda młodości, [w:] K. Śliwka, Dżajfa & Gibana, Poznań 2008 
(szkic w niezmienionej formie przedrukowany został również w: K. Maliszewski, 
Z dolnośląskiej półki. Szkice o literaturze regionalnej, Jelenia Góra 2008, s. 87-93 oraz 
w „Czasie Kultury” 2007, nr 4-5, s. 96-101). 
4 Nawiązuję tu do popularnej już dziś figury, którą dla modernistycznej podmiotowości 
zaproponował Ryszard Nycz: zarazem autentycznej i fikcyjnej. W takim właśnie duchu 
Grzegorz Tomicki zarysował w Budda show całą dialektykę przemian „głosu 
mówiącego” w poezji Śliwki: „Śliwka (bo przecież żaden literacki podmiot) wychodzi 
od własnej egzystencji, po drodze staje się autorem i używa literatury, po czym bogatszy 
o to doświadczenie (wraz z jego literackim opracowaniem) wraca do życia. Tu bowiem 
w ogóle nie chodzi o pisanie i literaturę, ale o życie” – G. Tomicki, Anarchia to porządek, 
„Twórczość” 2014, nr 1. Zob. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze 
polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” 1994, z. 2, s. 7-27. 
5 K. Maliszewski, Poezja, przygoda…, dz. cyt. 
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Niezauważeni zrzucamy 
Balast zbędnych detali: biletów, słów, 
Rękawiczek, higienicznych chusteczek, 
Pozostałych drobiazgów. I nic innego 
Nie wymaga już skrupulatnej segregacji, 
Bo oto wychodzi na jaw, że nasze życie 
 
Smakuje jak odgrzany w mikrofalówce obiad, 
Jak srebrny weselny tort lub bożo- 
Narodzeniowa choinka, w kaskadzie łez. 

 
[Sztuka koncentracji, SK 17] 

 
Dostrzega to i zaczyna swoją poezję komplikować, ironizować, 

maskować się, poszukiwać innego języka, robić coś, co podtrzyma 
młodzieńczy wigor (np. przy parodiowaniu Podsiadły, Świetlickiego czy 
Sosnowskiego)6. Grzegorz Tomicki ujmuje ten ruch zręczną 
(i przychylną poecie, choć można ją przeczytać odwrotnie) metaforą 
double bluff:  
 

Jest to […] ironia szczególna. Nie odwraca znaczenia 
wypowiedzi o 180 stopni, jak prostoduszna antyfraza, lecz o 360, czyli 
znaczenie dosłowne, po podaniu go w wątpliwość poprzez odpowiednio 
użyte wyznaczniki ironii i poddaniu płynnym przekształceniom 
w znaczenia rozmaicie oddalone od pierwotnego, zatoczywszy pełne 
koło, powraca do punktu wyjścia. Powraca jako znaczenie poniekąd to 
samo, ale i nie to samo, bo już nie naiwne, bogatsze o doświadczenie 
swojej przygodności, samoświadome7. 

 
U początku mamy więc plejadę „galerników wrażliwości”, 

„legendarnych i przeklętych”, którzy tworzą pewien utopijny szereg, 
znaczony głównie skalą klęski. Na końcu zaś poetów, którzy tak właśnie 
rozpoczynali swoją karierę, ale w pewnej chwili musieli ją 
przewartościować, bo kategorii młodości i autentyczności wyznania 
lirycznego nie dało się dłużej skutecznie łączyć z dojrzałym już, 
sceptycznym głosem, praktykującego przez lata pisarza. To jest właśnie 
ów mieszczuch, który ubezpiecza punka, tworzy mu mechanizmy 
funkcjonowania, a zmieniając się wraz z nim, powoli wchłania jego bunt. 
 

Tak więc nie pytaj o poezję Poeci poza nawiasem wiersza cierpią  
[na klaustrofobię 

                                                 
6 Prowadzi do Pawła Mackiewicza po lekturze Dżajfy... do wniosku, że: „jak do tej pory 
najlepszy Śliwka to Śliwka z lat 90. […] Najlepszy, najciekawszy Śliwka to autor 
obszernych narracyjnych wierszy, pisanych sążnistą frazą” – P. Mackiewicz, Przede mną 
wieżowce Manhattanu..., „Nowe Książki” 2008, nr 6, s. 30-31.  
7 G. Tomicki, Miał być: o relacjach osobowych w literackiej komunikacji i o poezji Krzysztofa 
Śliwki, „Fa-art” 2008, nr 1, s. 107. 
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i rozdwojenie jaźni rzucają się z mostów chwytają za nóż wystawiają  
[na pośmiewisko 

W najlepszym przypadku odchodzą do kobiet pełnych wilgoci W nich rozrastają  
[się jak pięść 

 
[Pytasz czym jest poezja, RR 43] 

 
Maliszewski wielokrotnie podkreślał patronacką rolę Śliwki dla 

tzw. „śląskiej szkoły poezji życia”, czyli głównie Macieja Meleckiego, 
Krzysztofa Siwczyka, Grzegorzów Tomickiego i Olszańskiego. Ale to 
wobec Jacka Podsiadły gest Śliwki jest najbardziej reprodukcyjny 
i zarazem najbardziej agoniczny (i nie mam na myśli tylko wiersza Kra, 
dedykowanego Jac Po II czy często przytaczanej, wierszowej odpowiedzi 
na zarzut Krzysztofa Karaska o „koteryjności” nowej poezji8). To 
właśnie u autora Arytmii warto szukać wspólnej płaszczyzny i zastanowić 
się, dlaczego pewna dykcja zeszła w naszej poezji na drugi plan. Śliwka 
debiutuje w 1989 Spokojnym miastem, Podsiadło zaś dwa lata wcześniej 
Nieszczęściem doskonałym. O tym pierwszym pisze Maliszewski: 
 

To był debiut akuratny i w porę. Śliwka nie musiał czekać na 
poetycką dojrzałość, ona sama go, dziewiętnastolatka, odnalazła 
w Technikum Żeglugi Śródlądowej. Potem jego śladem pójdą poeci 
z Górnego Śląska, szczególnie Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk, który 
powtórzy, a nawet zwielokrotni nastoletnią dojrzałość. Gdzie się tacy 
rodzą?9. 

 
Śliwka odwdzięcza za tę krytyczną zażyłość, najpierw w wierszu 

z Niepogody dla kangura dedykując (choć sporo w tym ironii) 
Maliszewskiemu zakończenie: „motto na dobranoc (Karolowi 
Maliszewskiemu – mojemu guru)” [Zadyszka długodystansowca, NdK 54], 
potem zaś w wywiadzie: 
 

Jakub Winiarski: W Po debiucie. Dzienniku krytyka sporo miejsca 
poświęca Ci Karol Maliszewski, w którego oczach jesteś niemal ikoną 
współczesnego poety, a na pewno wzorcem buntowniczej postawy 
poetyckiej, godnym szklanej gabloty w Sevres. Jak czujesz się z taką 
„gębą”? […]. 
 
Krzysztof Śliwka: Fajnie mi z tą „gębą” [śmiech]. A tak poważnie, to bez 
znaczenia, kto co o mnie mówi, jak mnie szufladkuje. Z Karolem łączy 
mnie zażyła znajomość, stąd może jego ciepłe podejście do mojej osoby, 
a jak się okazuje, i pisaniny. Uwielbiam jego żarliwość, jego oddanie 
literaturze. To takie bebechowate, mięsiste, a jednocześnie uczciwe10. 

                                                 
8 M. Melecki, Podsiadło, Śliwka wychodzą z „Pod Arkad” (Opole, 12.03.1996), CC 9. 
9 K. Maliszewski, Po debiucie. Dziennik krytyka, Wrocław 2008, s. 62 
10 Do utraty tchu (z Krzysztofem Śliwką rozmawia Jakub Winiarski), http://www.literaturajest 
sexy.pl/do-utraty-tchu-rozmowa-z-krzysztofem-sliwka/, dostęp 10.06.2015. 
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Zarówno Śliwka, jak i Podsiadło przyjęli model lirycznego 
wyznania, nadmiarowego, pisanego szeroką frazą, stosunkowo na 
poważnie, przy zachowaniu dużej wrażliwości odczuwania i obserwacji, 
ale jednak z założoną prostotą i prostodusznością. Jeden i drugi na 
pewnym etapie datował wiersze, budując z nich rodzaj lirycznego 
dziennika, który komentował egzystencję i próbował ukazać życie 
wymykające się formie. Obaj należą do roczników 60., wyrastają z tej 
samej fazy gierkowskiej stabilizacji i zderzają się z tym samym 
kontrkulturowym buntem, przypadającym na okres ich młodości. 
W latach 80. kult Morrisona spotyka się z literackim kultem Wojaczka, 
druga fala hippisów poznaje pierwsze polskie punki, a wszyscy wspólnie 
snują mit Jarocina. Obaj do literatury wchodzą właściwie gotowi, 
z charakterystycznym narracyjnym weryzmem, ale i niełatwą do 
obronienia z dzisiejszych pozycji wrażliwością (szukając analogii 
w muzyce, bardziej Sztywnego Pala Azji niż Armii). To sprawia, że 
w szczytowej fazie przepracowywania dykcji barbarzyńców (czyli pod 
koniec lat 90.), pojawiają się głosy, które deprecjonują ich łącznie, nie za 
konkretny tomik, ale za przyjętą stylistykę, która najwyraźniej „wychodzi 
z mody” (a poetycka moda, rzecz bezwzględna): 
 

Nie lubię, kiedy Śliwka tak pisze, bo przypomina mi to wiersze 
Jacka Podsiadły, jego namiętne i drażniące „protest-wersy”, pisane 
w dobrej wierze przeciwko różnym instytucjom życia publicznego. 
Oczywiście, bohater Śliwki, jego liryczne porte-parole, również jest 
izolacjonistą jak Podsiadło, ale wolałabym, żeby czymś różnił się od 
swojego kolegi, o którym zresztą często w swoich wierszach wspomina. 
Oni są w końcu tak łudząco podobni, jak ich utwory. W rezultacie pod 
wierszami czy poematami Śliwki mógłby spokojnie podpisać się 
Podsiadło i nikt by na tym się nie poznał, naprawdę!11. 

 
Podsiadło zniknął na początku milenium, doczekawszy się 

najpierw konsekracji w postaci wierszy zebranych, a następnie tracąc na 
znaczeniu dla poetów i krytyków kolejnego pokolenia (roczników 70. 
i 80.). Śliwka również zniknął, ale nawet wydanie Dżajfy&Gibany w 2008 
ze świetnym posłowiem Maliszewskiego nie zdołało animować dyskusji 
nad jego wierszami; w przeciwieństwie do Podsiadły, który po latach 
doczekał się uznania przez literacki mainstream (nagroda Silesius za 
całokształt i lubelski Kamień w jednym roku), Śliwka pozostaje nadal 
poetą wyróżnień minionych: prestiżowej w latach 90. nagrody im. 
Georga Trakla, im. Marka Hłaski oraz Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Rafała Wojaczka. 

Podsiadło zniknął, by powrócić jak feniks: nie skompromitował 
się, nie zajął miejsca na parnasie, nie powołał wokół siebie literackich 

                                                 
11 M. Cyranowicz, „Właściwie nic się nie dzieje”, „Studium” 1999, nr 1/2, s. 195. 
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instytucji, wydawnictw, salonu (uniknął w tym sensie nieszczęśliwego 
losu Marcina Świetlickiego). Zniknął w życiu, które zaczął prowadzić, 
w rodzinie i przyjaciołach, w pisaniu prozy i wychowywaniu dzieci oraz 
w wydawanych na własną rękę tomikach. W ten sposób odparł 
egzaltowanego, modernistycznego upiora życiopisania, ujarzmił go 
i wyszedł bez szwanku, zostawiając za sobą tomy wierszy (czasem gorsze 
niż lepsze), zamiast szemranej metafizyki obecności. Ale znikając 
w życiu, zniknął tak naprawdę w mieszczuchu, w tej stabilizacji, którą na 
prawach tęsknoty wyczuł Maliszewski również u Śliwki (wyruszającego 
z kolei na wiele lat ze świta poezji na emigrację zarobkową). Sposób 
pisania, jakiego podjęli się w naszej literaturze obaj autorzy, destrukcyjny, 
a zarazem skazujący na długie trwanie, wymusił na nich prędzej czy 
później skonfrontowanie się z dorosłością, zdefiniowanie od nowa tego, 
jak rozumieć bunt, który – jak wiemy ze słynnej definicji Grochowiaka – 
nie przemija, tylko się ustatecznia. W Parnasie bis przedstawiany jest 
jeszcze Śliwka jako absolwent technikum budowlanego12, „prosty 
chłopak”; tak o nim myśli również Maliszewski, poklepując go na 
zachętę po ramieniu (dasz radę, Krzychu!). Dzisiaj czytamy raczej: 
absolwent kulturoznawstwa, redaktor magazynu „HELIKOPTER” przy 
Ośrodku Postaw Twórczych, nagradzany scenarzysta. Powraca w 2013 
tomem Budda Show po jedenastu latach, ale czy wraca inny, czy raczej 
z innego świata: z zacierającej się historii literatury lat 90.?  

Prowadzi mnie cały czas narracja Maliszewskiego, bo jego ujęcie 
patronackiej figury Śliwki jest zarazem ujęciem całej barbarzyńskiej13 
części naszej liryki, a może i całego nastroju lat 90., z apetytem na 
przemianę, z szybkim optymizmem i równie szybkim rozczarowaniem, 
z mitologią pokoleniową i następującą tuż po niej, bo już pod koniec 
wieku dekonstrukcją tych mitów. Co jednak istotniejsze, to sposób, 
w jaki Maliszewski zbudował na bazie poezji Śliwki temat przewodni: 
sprywatyzowaną codzienność, jeszcze nie banalizm (ten Dunina-
Wąsowicza), ale już banalność, uwikłaną w mieszczańską dialektykę. Nie 
są to jeszcze w takim stopniu dwa pierwsze tomy, ale już Niepogoda dla 
kangura czy poemat Gambit to nic innego jak detaliczne, momentami 
męczące rozliczanie się z codziennością: z aurą jej rutyny, poczuciem 

                                                 
12 Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa 1998, s. 199-200.  
13 U Izoldy Kiec i Rafała Grupińskiego Śliwka zostaje postawiony w jednym rzędzie 
z (pośród wciąż liczących się poetów) Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim, 
Mariuszem Grzebalskim, Miłoszem Biedrzyckim, Marzanną Bogumiłą Kielar 
i opatrzony wspólną metką „szorstkich”, czyli tych, którzy, choć opanowali doskonale 
formę, nie poddali się jej, wyżej stawiając własne doświadczenie i prawdę zmysłów. Sam 
zbiór brzmi dziś dość absurdalnie (Jacka Podsiadłę ujmuje się tu wraz ze Świetlickim 
i Sendeckim jako „schizmatyka”), ale sama kategoria „szorstkości” wydaje mi się nadal 
operatywna – por. R. Grupiński, I. Kiec, Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag 
o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997. 
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przeciekającego czasu, niemożnością zmiany, pozorną nieistotnością 
kolejnych spostrzeżeń, czyli tym wszystkim, czego bali się szaleńcy, 
samobójcy i Poeci w Rzeźni…: 
 

[…] Drżą uczepione ścian piorunochrony. 
Tymczasem anemiczne słońce próbuje przedrzeć się 
przez zasieki chmur: takie to pospolite: siedzę 
opatulony kocem jak jakiś beduin i przeskakuję pilotem 
po kanałach. Co za diabelne zajęcie! […] 

 
[Gambit, G 7]. 

 
Gdyby nie było poezji Śliwki, cała „śląska szkoła poezji życia” 

wyglądałaby inaczej, to od niego Melecki, Siwczyk i Olszański uczyli się 
chwytać detale w rozległą frazę, snuć narrację o własnym życiu – 
diagnozuje Maliszewski14. To fascynujące, że koniec końców Melecki i 
Siwczyk obrali raczej drogę Sosnowskiego, zerwali z nudą 
i referencjalnością, a jeśli nie z nią samą, to zmienili stawkę gry. 
Krzysztof Śliwka jako patron? Bardziej jako zapomniany i zdradzony 
patron, który musiał ustąpić w chwili, gdy dykcja poetów akademickich 
wyparła tzw. „barbarzyńców”. 

Myślę dziś o Śliwce, gdy czytam Wojciecha Giedrysa albo 
Krzysztofa Bąka. Ale tak jak Podsiadło nie ma swojej „szkoły” 
(w przeciwieństwie do Sosnowskiego czy Honeta), tak nie ma jej Śliwka. 
W jakimś sensie stał się on pierwszą ofiarą historycznoliterackiego 
kaprysu, który za sprawą krytyków akademickich i ich wpływowych 
głosów, poszukujących dla poezji kontekstu formalistycznego i tradycji 
bardziej awangardowych (Orska, Kałuża, Gutorow, Świeściak), postawił 
na wiersz jako ciągłą walkę z językiem o sytuację komunikacyjną. 
W momencie, gdy „życie” przestało być krytycznym fetyszem lat 90., 
a codzienność i autentyczność okazały się pod piórem kolejnych badaczy 
raczej fantazjami o porządku niż możliwym do zaakceptowania obrazem 
poezji w III RP, proponowany przez Śliwkę (i dowartościowany przez 
Maliszewskiego), egzystencjalny model literatury stracił na popularności. 
„Bebechowatość” wierszy ustąpiła skondensowanej wyobraźni martwych 
dzieci, nadużywanej topice somatycznej u młodych pisarek oraz temu, co 
nazwałbym efektem „głosu bez pokrycia”, widmowej ontologii od 
Sosnowskiego, przez Siwczyka, po Różyckiego. Widać to już w recepcji 
Rzymskiej czwórki – w tzw. „literackim środowisku” krążą głosy, że coś się 
wyczerpało, że nie da się dłużej pisać w ten sposób15. 

                                                 
14 M. Maliszewski, Przesunięcie, przesilenie, powrót, „Dodatek LITERAcki. Gazeta Nagrody 
Literackiej Gdynia” 2009, nr 4(5) 2009. 
15 Z różnych stron, ale jednak, wspominają o tym choćby Grzegorz Tomicki („Odra” 
1999, nr 10, s. 111) i Maria Cyranowicz („Właściwie nic się nie dzieje”, dz. cyt.). 
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Znamienny wydaje mi się moment, gdy w Lirycznych narracjach… 
(2006), diagnozując zmiany poezji lat 90. i dokonując bardzo silnego 
gestu uporządkowania, Joanna Orska zupełnie pomija Śliwkę, chociaż to 
właśnie on tworzył w pierwszym rzędzie poezję narracyjną16. Ale 
„narracja liryczna” była już dla krytyczki czymś zupełnie innym, nie tyle 
autentyczną opowieścią o sobie i własnym odczuwaniu świata, co grą 
między porządkami opowiadania, stawania się (podmiotem) i inskrypcji 
(czyli samego języka) – grą egzystencjalną, ale jednak zapośredniczoną w 
literackich konwencjach, ironiczną i alegoryczną. W tym świetle 
„narracyjna” i „naiwna” liryka Śliwki, jego pisane z rozmachem poematy, 
wypadają mniej atrakcyjnie, odwołują się do kategorii podważonych 
(życie, autentyk, doświadczenie, postrzeganie) lub z formalnego punktu 
widzenia mniej istotnych (bunt, nostalgia, świadectwo, pamięć). 
Diagnoza Orskiej jest symptomatyczna, ważniejsze za to wydaje się 
konsekwentne pomijanie Śliwki przez Piotra Śliwińskiego (zwłaszcza w 
Świecie na brudno, książce, która weszła w kanon nauczania 
akademickiego) – krytyka, który z toposu „homo viator” u Jacka 
Podsiadły uczynił wszak niepodważalną wartość i jeden 
z najważniejszych, zawsze niezależnych głosów w naszej liryce. 
 

2. „Chwila w której żyje najpełniej”17 
Mówimy o egzystencjalnym wymiarze liryki Śliwki, bo czas jest jej 

głównym tematem: mijanie i powracanie, wieczny powrót i to, co dzieje 
się już po czasie, problem znalezienia swojej chwili, przeżywania jej 
w danym czasie, czekania i odwlekania. Chociaż doceniam anarchiczny 
potencjał i buntownika, który wygląda ku nam zza młodzieżowego 
slangu, narracji o muzyce popularnej, narkotykach i nieszczęśliwej 
miłości, bardziej jeszcze przemawia do mnie to „podwójne 
uczasowienie” poezji Śliwki: wiersz jako zapis upływającego czasu, 
zdawania z niego relacji, zawsze będący jednak nie na czasie, w jakimś 
pomiędzy, które ma charakter patowy: „między gwałtownym skurczem 
serca a głębokim oddechem / jest jeszcze chwila zastanowienia” (Portret 

                                                 
16 Przyczyn tego możemy się doszukiwać już w recenzji ze Sztuki koncentracji, gdzie 
Orska wyraźnie negatywnie wartościuje pierwszą, narracyjną część książki, doceniając za 
to koncept części drugiej (porównując Śliwkę do [sic!] Sosnowskiego): „Połowa Sztuki 
koncentracji to sestyny – nie można jednak powiedzieć, że misterne […] Mocno 
narracyjne, w porywach epickie, najeżone konkretem, fragmentaryczne, często na tyle 
dosłowne, że zaczynam się zastanawiać, po co w ogóle Śliwka dzieli swoją opowieść na 
wersy. Podmiot mówiący, wykreowany przez autora, drażni przy tym swą prostotą, 
wkurza zgrzebnością przedstawionego świata, epatuje brzydotą wiersz”. Dalej zaś 
jeszcze ostrzej: „Wszystko dzieje się przez przypadek, zamiast, niechcący, nigdy nie 
trafiamy w sedno, podmiotowi lirycznemu nie możemy zaufać, bo po prostu »rżnie 
głupa«” – Głową w dół, „Nowe Książki” 2003, nr 5, s. 27. Por. J. Orska, Liryczne narracje: 
nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006. 
17 Portret prowincjonalny, RR 7. 
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prowincjonalny, RR 7), „Było zbyt wcześnie żeby wracać, zbyt późno żeby 
zostać. / Wystarczył najmniejszy ruch, drgnięcie, // a mógłbym się 
zawahać” (XII. Bezpieczne oddalanie, NdK 41). To naprowadza nas na 
ważny trop przepracowywania własnej śmiertelności. O ile w pierwszych 
tomach podmiot Śliwki jest jeszcze ekstatycznym nostalgikiem, 
próbującym połączyć „złotą przeszłość” poszczególnych artystycznych 
żywotów i swoją teraźniejszość, uciec od czasu w piękny mit, o tyle 
w późniejszych ważniejsze od mityzacyjnych zabiegów jest godzenie się 
z czasem i światem, minimalizacja żądań, świadomość klęski, która nie 
prowadzi do spopielenia się, a skutkuje sporą dozą autoironii, czasem 
nawet sztubackiego żartu: 
 

Nie da się ukryć, panowie, niedołężniejemy jak wyrzucone  
Na brzeg foki albo radzieccy kosmonauci  
Po zbyt długim przebywaniu na orbitalnej stacji Mir.  
 
Rośnie nam ciśnienie i spada współczynnik empatii. Już  
Dopada nas zadyszka i ścina lepki pot. (Tylko patrzeć  
Jak zaczną ustępować nam miejsca w tramwaju  
 
[…] Chociaż niektórym z nas  
 
Wciąż się udaje zachować pozory: jakimś dziwnym trafem  
Omija ich pazur czasu. Ale i na nich złuszczy się skóra.  
Ich przyjaciele dadzą nogę do żon, na wyścigi konne,  
 
Albo pogodzą się z faktem powolnej demencji. Prysną kółka  
Wzajemnej adoracji. Zdezaktualizują się manifesty wolności.  
I zacznie się starość. 
 

[Let’s get lost, G&D 135-136] 

 
(czyżby miał w tym jakiś interes?) i co u jego boku, 
Do ciężkiej cholery, robiło tyle dobrego zielska? Mnie 
Pod żadnym pozorem nie chowajcie z konopnym suszem 
U wezgłowia ani z innym sprzętem codziennego użytku. 
 
Każcie spalić mi wszystko przed śmiercią. 
 

[Gushi, BS 36] 
 

Z punktu widzenia narracyjnych strategii rzeczywiście niewiele 
dzieje się w tekstach Śliwki – podmiot nie ulega nadpisaniu ani 
przepisaniu, nie przechodzi konkretnej zmiany, jest dość statyczny od 
początku do końca wiersza, a nawet przez całe tomy. Nie prowadzi się tu 
konceptualnej gry z czytelnikiem, w myśl której rekonstruować by trzeba 
ślady jakiejś wielkiej katastrofy komunikacyjnej lub za każdym razem od 
nowa budować horyzont rozumienia. Swego rodzaju autobiograficzny 
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pakt został zawarty już w pierwszym tomie i przy tym pakcie Śliwka 
pozostaje, wzmacniając go od czasu do czasu wtrętami wprost 
biograficznymi lub towarzyskimi. 

Na czym innym opiera się jednak narracyjna gra w poematach 
autora Rzymskiej czwórki: w trakcie lektury wierszy upływa czas, o którym 
one same traktują. Poszczególne postacie działają, ich ruch opisywany 
jest kolejnymi czasownikami, przemieszczają się, a mimo to nic się nie 
wydarza, zupełnie jakby nie istniał postęp, jakby wszystko kręciło się 
w koło ze względu na zbyt chaotyczne, przypominające ruchy Browna, 
zderzenia. Codzienność to przestrzeń rutyny i ciągłego powrotu, sfera – 
tak zdaje się wynikać z poezji Śliwki – nieautentycznego bycia, którego 
uważna obserwacja może jednak odkryć pozór i tym samym ujawnić 
mechanizm. Zaczyna autor Gambita pisać o niewykorzystanym potencjale 
chwili, mitologizować i monumentalizować teraźniejszość: 
  

Gdybyśmy raz jeszcze ulegli pokusie zdobycia tej góry 
z przekrzywioną amboną, nie zwracając uwagi na dywanowy nalot 
chrząszczy. Gdybyśmy zredukowali ten bieg do wolnych obrotów 
bez składania dodatkowych obietnic. Lecz tak naprawdę 
to przydałby się tutaj jakiś cudotwórca albo wehikuł czasu, 
abyśmy mogli błyskotliwie powrócić do punktu wyjścia […].  
 

[Gambit, G 9] 
 

Mówimy o pewnej naiwności pisania, o pisaniu, które nie 
zagłębia się w problem referencji, które przede wszystkim chce zdawać 
relację z form wydarzania się i zanikania życia. Ale przecież Rajska 
rzeźnia… to rozpisany na cykle i poematy dialog z tradycją 
i z konkretnymi nazwiskami: Apollinaire’m, Lautréamontem, Mor-
risonem – z tymi, dla których Paryż stał się poetycką Mekką i zarazem 
miejscem śmierci. A że są to autorzy czytani zwykle w młodości, na fali 
inspiracji ich legendą i osobowością? U Śliwki sąsiadują zwykle z ludźmi, 
którzy towarzysko wpłynęli na życie młodego twórcy, w swoim 
szaleństwie i samotności nie odbiegają więc specjalnie od polskich 
warunków zgrzebnego PRLu. Tak jakby poetycka wrażliwość spod 
znaku lunarnej włóczęgi nie zważała na szerokość geograficzną, jak 
w Lives of the poets, istnym katalogu utrapień lat 80., przez który przewijają 
się na równych prawach Wojciech Strugała, Olga Tokarczuk, Kazimierz 
Ratoń, Michał Fostowicz, Allen Ginsberg czy Jean Genet. 

Pisze Śliwka zwykle do kogoś, tak jakby bez adresu jego wiersz 
przestawał być rozmową. Pisze listy w ten sam sposób, w jaki nadaje 
tekstom dedykacje (np. Markowi Karwowskiemu, Poecie) lub w tytułach 
umieszcza znane nazwiska i inspiracje: „Nie pytaj dokąd można tak biec 
Musiałbyś spojrzeć w moje oczy / albo klawiaturę dłoni i żylastych 
nadgarstków skąd wypływają wiersze o milczeniu (Do przyjaciela – wiersz 
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rzucony na odległość 65 kilometrów, RR 40), „To dobrze, że potrafimy się 
jeszcze zrozumieć / po tak długim milczeniu […]” (Ślady, NdK 8). 
Wiersz pozostaje tu – mimo wszystko – formą komunikacji. To nie jest 
poezja naiwna ani głos naturszczyka: świadomie wybrana zostaje 
tradycja, w której umieszcza Śliwka swoją (nad)wrażliwość i raczej nie 
pasuje do niej ironiczny ton Philipa Larkina czy mentorski T.S. Eliota. 
Najbliżej jest surrealna wyobraźnia Cendrarsa i uduchowiona włóczęga 
Kerouaca, spóźnione na swoją epokę, snujące się w latach 70. po 
smutnych uliczkach Montmartre’u, spisujące wspomnienia o tych, którzy 
tworzyli tych lat intensywność, o czasach, gdy „poeci jak zwierzęta 
doświadczalne praktykowali na własnych ciałach / nieścisłości 
gramatyczne odurzali się miłością” ( ***[29 lipca 1974 roku], RR 56). 
„Stworzyć poezję o chorych na raka” (Na marginesie wiersza T. Różewicza 
Widziałem cudowne monstrum, RR 36) – wyznacza sobie zadanie 
w jednym z wierszy, ale czy takie zadanie da się w ogóle wypełnić? I czy 
rak nie jest w pewnym sensie metaforą śmiertelnej choroby w ogóle? 
Podobnie jak szaleństwo i poezja, o których tak chętnie pisał 
w pierwszych tomach autor Gambitu, wszystkie zanurzają w śmierci, są 
raczej ostatnim progiem, niż drogą do przebycia: 
 

Moje ostatnie wiersze 
nie oczyszczają Nie zbawiają Nie praktykują zen Nie wskazują tao 
Nie udziela im się lęk przestrzeni Są własnością publiczną 
dlatego tak łatwo zapadają na śpiączkę i syfilis 
Moje ostatnie wiersze 
prowadzą nieuregulowany tryb życia 
 

[Koniec poezji, RR 57]. 
  

Tymczasem droga samego Śliwki na ten próg nie napotyka, nie 
kończy się, nie zmienia się w kolejną, tragiczną legendę. W tym sensie, 
jako całość, postrzegać trzeba głównie fikcyjną „drogę” narracyjnej 
tożsamości, rozciągnięty na wiele tomów zapis „ja”. Jako taka, 
naznaczona piętnem dojrzewania i przechodzenia od egocentrycznej 
nadwrażliwości do skondensowanej wrażliwości, jest ona najbardziej 
fascynująca (nawet jeśli gdzieś z tyłu razi nas stylizacja na „prostego 
chłopa” i jeśli nie potrafimy jej – jak Orska – zawierzyć). 
 
3. „Jak pingwiny, które oddalają się od kolonii / W głąb lodowego 

interioru, na pewną śmierć”18 
 

W Dzikich detektywach opowiada Roberto Bolaño z różnych 
perspektyw o awangardowej, meksykańskiej grupie poetyckiej z lat 70., 

                                                 
18 Interior, BS 33. 
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której nazwa na polski przełożona została przez tłumaczy pomysłowo 
jako bebechorealiści (org. infrarrealismo)19. Nie wiadomo właściwie, jaką 
prezentują estetykę, nie mamy bowiem do czynienia w trakcie powieści 
z żadnym ich wierszem (kwestię autobiograficznych gier w samej książce 
pozostawiam na marginesie, bo odnosi się tu Bolaño do ruchu, który 
rzeczywiście współtworzył). Wiadomo za to, że bliskie im są kategorie 
egzystencjalne: młodzieńczy bunt, barbarzyńskość, opieranie poezji na 
własnym doświadczeniu i zmysłach, co zabawnie koresponduje 
z erudycją niektórych bohaterów i całkowitym „amatorstwem” innych. 
Występując jednak przeciwko wszystkim ówczesnym tendencjom 
poetyckim Ameryki Południowej, a na swój sposób również przeciw 
literaturze światowej (w osobie np. Octavio Paza), pozostają na uboczu 
toczącej się z całym rozpędem historii. Niczym amerykańscy bitnicy, 
jedni przelatują jak komety, inni towarzyszą nam przez całą powieść 
swoją niepokojąco poetycką obecnością (w tym dwóch głównych 
bohaterów: alter ego samego pisarza Arturo Belano oraz Ulises Lima). Jeśli 
któryś z nich trafia jednak do antologii lub zaczyna znajdować swoich 
czytelników, czyni to już nie jako bebechorealista, tak jakby na wnoszone 
przez nich „egzystencjalne ryzyko” (lub na ostateczne utożsamienie 
poezji z życiem) nie było miejsca w samej historii literatury, wśród 
podziałów na tych łatwiej i trudniej poddających się klasyfikacji. 
Przedrostek infra ma nawiązywać do surrealistycznego przechwycenia 
„realizmu”, ale oznacza coś poniżej lub w głębi, pod powierzchnią 
samego realizmu. Tak jak surrealistów zwykło się u nas dawniej nazywać 
nadrealistami, tak poeci Bolaño byliby w tym nieprecyzyjnym sensie 
„podrealistami”. Co zaś znajduje się we wnętrzu, „pod” warstwą 
rzeczywistości? Bolaño zdaje się sugerować, że sama egzystencja, 
niepokojąca, niewyrażalna, zacierająca granice i nieustannie wystawiająca 
nas na konfrontację ze śmiercią. 

Pisze Marta Koronkiewicz w ciekawej recenzji z tomu Budda show, 
zapowiadając wnikliwszą lekturę cykli Lower Silesia Blues i [punk poem]: 
 

Śliwka pakuje się w znaną pułapkę, że wiersze upamiętniające 
znanych autorowi wariatów i muzyków punkowych muszą otrzeć się o 
kicz czy sentymentalizm. Śliwka jednak pułapkę obchodzi, i sam ten 
manewr okazuje się tak frapujący, że cały cykl warto przeczytać 
osobno20. 

 
Kicz i sentymentalizm odnoszą nas do podstawowej aporii, na 

której usytuowana jest literatura nowoczesna, a którą wyminąć próbuje 
ponowoczesna: sztuka i życie stanowią awers i rewers tej samej monety, 

                                                 
19 R. Bolaño, Dzicy detektywi, przeł. T. Pindel i N. Pluta, Warszawa 2010. 
20 M. Koronkiewicz, W głąb interioru, http://literackie.pl/recenzje.asp?idautora 
=33&idtekstu=3759&lang=, dostęp: 10.06.2015.  
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jest między nimi dialektyczne napięcie, z jednej strony umożliwiające 
postępującą autonomizację (pozwolenie na estetyczną grę podług 
wewnętrznych praw systemu literackiego, w której stawką jest 
nowatorstwo), z drugiej zmuszające do ciągłego odnoszenia się do życia, 
nawiązywania do niego, jako gwaranta autentyczności i referencjalności 
tekstu21. Koniec końców literatura nowoczesna nie ma przecież 
opowiedzieć nam o sobie samej ani uwięzić w bezinteresownej grze, ale 
posłużyć jako narzędzie samopoznania i orientacji w świecie (jakkolwiek 
orientację tą będziemy pojmować – czy jako siłę negatywną, rozbijającą 
skostniałe struktury poznawcze, czy jako afirmatywną, umożliwiającą ich 
nowe konstytuowanie). 

Pisze dalej wrocławska krytyczka: 
 

Śliwka nie podsłuchuje swoich bohaterów, nie stara 
się wplatać grypsery w wiersz tak, by wyglądała jak 
zasłyszana, przyciągająca ułomnością wstawka z „języka 
ulicy” – pisze tak, jakby ten język należał też do niego, 
p i sz e  n i m  na  p oważ n i e .  I  n i e  j e s t  to  c hyba  
p r ób a  au t e n ty zm u  –  w ręc z  p rz ec iw n i e ,  m amy  
t u  n i e i s t n i e j ą c ą  c zy  z a n ik a j ą c ą  r z e czyw i s t o ść  
i  n i e r e a lny  j ę z yk , coś w rodzaju nagle ujawniającego 
się lirycznego, malowniczego wymiaru tragicznych 
i nieładnych życiorysów [podkr. – J.S.]. 

 
Ów „nierealny język” motywowany jest tu przez swój liryczny 

pierwiastek, a raczej przez uznanie w nim estetycznego charakteru, 
rozpatrywanie jako czegoś, co przychodzi z zewnątrz, z innej epoki, 
i zostaje przez podmiot uwewnętrznione. To nareszcie spojrzenie na 
Śliwkę w kontekście estetycznym, nie zaś wyłącznie egzystencjalnym, 
który proponował przez lata Maliszewski. Estetyka wycina z historii, 
pozwala trwać na pewnym poziomie nierzeczywistości, w malignie, 
samym gestem wycięcia i powtórzenia dokonując umocowania 
komplementarnej, nierzeczywistej „republiki poetów”.  W tym sensie 
wiersze Śliwki nie są po prostu nostalgiczne, nie upamiętniają i nie 
idealizują, funkcjonują raczej jak podzwonne dla Ginsbergowskiego 
kadyszu: on spełnił już swoją rolę, zobaczył i pokazał najlepsze umysły 
swojego pokolenia w agonii i szaleństwie, z żarliwością opowiadając o ich 
spalaniu się w toku dziejów. Śliwka powtarza po tej żarliwości 
z dobroduszną ironią, ale nie ma ona bronić jego samego, zapewniać mu 
większej wiarygodności, przeciwnie: obnażając niemożliwość kolejnego 
upamiętnienia, broni tych, o których mówi, zabezpiecza ich jak na 

                                                 
21 Zob. W. Iser, Zmienne funkcje literatury, przeł. A. Sierszulska, [w:] Odkrywanie 
modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998. 
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zdjęciu, dalekich i niecałkiem prawdziwych, ale w tym właśnie 
unikalnych, pojedynczych. zatracających się na własną zgubę. Kto 
widział ostatnią scenę Spotkań na krańcach świata Wernera Herzoga, ten 
w całej melancholii i beznadziei dojrzy estetyczny akt upamiętnienia 
„szlachetnego szaleństwa”, jaki dokonuje się na kartach poezji Śliwki, 
emancypacyjny dryf: od debiutanckiego tomu, aż po Lower Silesia Blues 
z najbardziej chyba punkowego Budda show. 

„Nierealność” języka sztuki funduje się na realności 
i traumatyczności tego, co sztuką nie jest, ale „nierealność” tę osiąga 
Śliwka dzięki zejściu w głąb, uwewnętrzniając języki, zdobywając się na 
to, co niezręcznie nazwę za Bolaño „infrarealizmem”, czymś poniżej, 
spod skóry i spod tkanki codzienności (zastawiające, na ile ta 
perspektywa związana jest również z włączeniem używek w język 
wiersza, narkotyku jako czegoś, co mimo wszystko pozwala przebić się 
w głąb). W tym sensie sentymentalizm, estetyzm, artystyczność, w które 
momentami popada poeta – mimo przyjęcia barbarzyńskiej postawy – są 
tyleż efektem końcowym wiersza, co warunkiem koniecznym tak pojętej 
twórczości. „Wypełniający się po artystowsku ideał losu” – jak ujął to 
Maliszewski – jest losem niezdolnym dłużej dźwigać poezję, niezdolnym 
zapewnić jej niezbędną wiarygodność; przecież to z jego 
nieartystowskiego właśnie, nieestetycznego poziomu czerpała swoją 
zdolność negacji, swój młodzieńczy bunt i anarchizm (co nie znaczy, że 
nie jest możliwy inny bunt i anarchia, np. u Roberta „Ryby” Rybickiego 
czy Konrada Góry). 

Mam wrażenie, że rozgrywa się w ostatnich latach nowy sposób 
pozycjonowania pola literackiego, w którym linię demarkacyjną zaczyna 
wyznaczać Sosnowskiego autoteliczność z jednej strony, a Podsiadły 
postulowana naiwność z drugiej. Jeszcze w 2009 mógł z pełnym 
przekonaniem napisać Maliszewski w diagnozie ostatniego 
dziesięciolecia, że 
 

weryzm liryczny, nawet w wersji zagadkowej i zawikłanej, dla 
debiutanta z końca wieku przestaje być atrakcyjny. To właśnie wtedy 
Jacek Podsiadło pisze szkic o poezji niezrozumiałej i publikuje go 
w „Tygodniku  Powszechnym”, zdając sprawę z estetycznej 
i epistemologicznej  katastrofy, jaka zaczęła się rozgrywać na jego 
oczach22. 

 
Sześć lat później Piotr Kępiński, komentując nagrodę Silesiusa za 

całokształt twórczości dla Podsiadły, tę różnicę postaw i filozofii języka 
(bo raczej nie poetyckich dykcji) wartościuje już zupełnie odwrotnie:  
 

                                                 
22 K. Maliszewski, Przesunięcie…, dz. cyt.. 
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Podsiadło stanął po stronie słowa, na które wielu dzisiejszych 
poetów nie może się zgodzić. Tak jak nie akceptuje się emfazy, 
inwokacji, zawołań. Sosnowski opowiedział się za tym, co po tym 
słowie zostało – opowiedział się za pustką. Podsiadło trzyma się 
tradycji, rezygnuje z buntu. Sosnowski wybrał bunt i musi teraz 
opisywać NIC. Ośmieszać język, który słyszy. Dworować z roli poezji. 
Sosnowski widzi inne zadania wiersza, bynajmniej nie romantyczne, 
postróżewiczowskie czy postmiłoszowskie23. 

 
To nie jest pogłębiony szkic, raczej opinia, luźne refleksje, ale 

właśnie ich skrótowość, konieczność elipsy i generalizacji ma w sobie coś 
symptomatycznego: zamiast dzielić włos na czworo i oddawać należy 
szacunek każdej z różnorodnych dykcji, dokonuje krytycznoliterackiego 
zarysowania pola. A pole to z jednej strony ma wysoce estetyczną 
wariację nad pustką, widmowością i symulacyjnością języka (mimo 
wszystko, jako operacją krytyczną), z drugiej wariacje nad chwilowym 
„zawieszeniem” tej wiedzy, obojętnością wobec niej, próbą ponownego 
ulokowania się w mówieniu „serio”, ze wszystkimi konsekwencjami, czyli 
ryzkiem popadania w patos, emfazą, sentymentalizmem, brakiem 
nowatorstwa, restytucją silnej podmiotowości, wyzwaniem etycznym 
i komunikacyjnym, płynącym od wiersza (jako możliwością afirmacji). 

Miejsce Śliwki jako „wielkiego nieobecnego” każe zastanowić się 
nad przypadkowością historii literatury i dynamiką zmian. Coś, co jeszcze 
dwadzieścia lat temu jawiło się jako atrakcyjny (choć wewnętrznie 
ograniczony) model mówienia, tzn. powiązanie egzystencji z wierszem 
w projekt anarchistycznego wykroczenia (również przeciw samej idei 
nowatorstwa), powraca w poezji najmłodszych autorów (żarliwość 
Kopyta, narkonautyka Pułki, dosłowność Domagały-Jakucia, 
egzystencjalny autentyzm Góry) pod zupełnie innym patronatem, choć 
z podobną żarliwością i tym samym wystawieniem się na zarzut 
pretensjonalności lub sentymentalizmu (czego zresztą krytycy nie 
omieszkali odnotować). Tym razem nie idzie jednak o walkę na linii 
czytelność-hermetyzm, ale o możliwość mówienia serio wobec 
wszechwładnej ironii. W tym momencie, po latach milczenia, Śliwka 
wraca nowym tomem, a my czytamy go raz jeszcze, ale czy naprawdę, jak 
widzi to w blurbie Anna Kałuża, 
 

szczęśliwie odnajdujemy tu poszukiwaną niewinność pisania, ponieważ 
Śliwka nie dostarcza nam czegoś, co szybko udałoby się rozpoznać 
jako literaturę, poezję czy wiersz. Budda Show – piękny pokaz 
niewinności pisania – pulsuje marzeniem młodości, erotyczną radością 
i prawdziwie beztroskim rozkołysaniem słów? 

 

                                                 
23 P. Kępiński, Kępiński o Podsiadle, http://silesius.wroclaw.pl/2015/04/09/kepinski-o-
podsiadle/, dostęp: 10.06.2015. 
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Myślę, że ani czytelnik, który dorastał na liryce Świetlickiego 
i Podsiadły i wspólnie z nimi starzał się, obserwując również 
wyczerpywanie się undergroundowego désintéressement, ani sam Śliwka, 
który przeszedł drogę podobną do wspomnianych autorów, w żadną 
naiwność pisania już nie wierzy, w żadne beztroskie kołysanie się słów. 
Pytanie dotyczy raczej tego, po której stronie lokujemy nasz punkt 
wiarygodności: czy w ciągłej nadświadomości wypowiedzi i obnażaniu 
widmowości języka w świetle różnych (trafnych skądinąd) teorii, czy 
w zejściu dwa kroki niżej, pod tę świadomość? W modelu liryki 
przyjętym przez Śliwkę, od języka oczekuje się nadal zdolności 
obserwacji i poświadczania egzystencji, która sama z siebie wymyka się 
filozofiom i zawraca do życia, rozumianego jako anarchiczna 
niezależność: zgubna, bo sztubacka, osuwająca się w konwencje, ale 
i wyzwalająca – dzięki uporowi odnawiania się w kolejnych aktach, 
w następnych opowieściach. 
 

Kończył się sierpień 
i wszystko 
tak na dobrą sprawę, 
było jeszcze możliwe 
 

[Glosa, RC 45] 

 
każdy napoczęty wiersz jest jak niepewny rytm serca jak czułe słowo  
w ustach konfidenta [...] 
 

[Zapiski szpitalne (2), RR 33]. 
  

http://portalwiedzy.onet.pl/101293,,,,d_sint_ressement,haslo.html
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 
 

Drugi szereg? 
Wiersze dla dzieci Jacka Podsiadły 

 
 

Redaktorzy i autorzy tej publikacji postawili sobie za cel 
prezentację poetów lat dziewięćdziesiątych, którzy nie „zasiadali” 
w „pierwszym” poetyckim szeregu. Nie oznacza to jednak, że jest to 
liryczny drugi garnitur – wręcz przeciwnie, mowa tu o poetach, którzy są 
ważni, ale z różnych względów recepcja ich tekstów nie była i nadal nie 
jest taka, jak być powinna. 

Jacek Podsiadło – to jeden z poetów, który znalazł się 
w panteonie najważniejszych polskich twórców tekstów poetyckich 
schyłku ubiegłego i początku obecnego wieku. W związku z tym 
umieszczanie tekstu o tym autorze w tym tomie może wydawać się 
kuriozalną pomyłką autora. Istnieją jednakże teksty Jacka Podsiadły, 
które należą właśnie do „nie-pierwszego”, drugiego szeregu – są to jego 
utwory dla dzieci i młodzieży oraz te o dzieciach i młodzieży. Podsiadło 
szerszej, „niespecjalistycznej” publiczności znany jest raczej ze swojej 
działalności „okołobrulionowej” niż z pisania o najmłodszych i dla 
najmłodszych. Nie wybieram Podsiadły jako autora z „nie-pierwszego” 
szeregu, wybieram natomiast jego „nie-pierwszy” szereg literacki, jakim 
jest twórczość dla niedorosłych oraz pisarstwo dla dorosłych 
zainspirowane dawnymi dziecięcymi lekturami i ojcowskimi 
doświadczeniami autora. 

W swoich wierszach dla dzieci Podsiadło pokazuje 
zinstytucjonalizowany świat dorosłych, który kojarzy z zakłamaniem oraz 
z hipokryzją. Nie do końca angażuje się w kwestie społeczne, raczej 
ogarnia coś więcej – więcej niż najszybciej rzucające się w oczy 
problemy. Podmiot w tych lirykach spogląda na rzeczywistość z pewnego 
oddalenia, choć przypatruje się drobnym wycinkom świata, dostrzega 
marginalne fakty – opisuje pewną całość, całokształt problemów. 
Dwoistość, różnorodność świata prowadzi do ludzkiego niedopasowania 
do niego. Podobnie jest zresztą z twórczością dla dzieci oraz 
z twórczością, która dziećmi została zainspirowana.  
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Pisząc teksty o dzieciach Podsiadło jest obserwatorem – 
inspiracją był zwłaszcza jego syn, Dawid. Jak pisze krytyk literacki, Igor 
Stokfiszewski: „Autor, który na przełomie lat 80. i 90. wykształcił 
specyficzną dykcję hipisowskiego outsidera, lżąc wszystkie świętości – od 
literackich po religijne – i notując znany cykl Wierszy przeciw państwu, pod 
wpływem narodzin syna zmienił się w łagodnego felietonistę »Tygodnika 
Powszechnego« i autora wierszy pisanych w duchu franciszkańskim”1. 
Tworząc teksty dziecięce, Podsiadło staje się zatem „poetą łagodnym”. 
Warto by przyjrzeć się trzem tekstom tego autora – po pierwsze, 
zbiorom felietonów A mój syn i Pippi, dziwne dziecko, po drugie powieści – 
Czerwona kartka dla Sprężyny, a po trzecie wreszcie, jego najnowszej 
książce Przedszkolny sen Marianki.  

Zacznijmy od najnowszej pozycji – z roku 2015, Przedszkolnego 
snu Marianki2. Główna bohaterka nowej książki dla dzieci JacPo to 
oczywiście mała Marianka. Dziewczynka niezwykle mocno przeżywa 
swoje rychłe pójście do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kiedy pani 
przedszkolanka kreśli przed dziećmi wizję edukacji i ich niedalekiej 
szkolnej przyszłości – Marianka zasypia. I dopiero wtedy – we śnie 
zaczyna prawdziwie rozmyślać o szkole. Śni się jej naprawdę ciekawa 
wersja szkoły oraz uczniowskiego żywota. Przyszła uczennica 
w naprawdę piękny sposób fantazjuje o swoich szkolnych obowiązkach 
i o przedmiotach, a także nauczycielach. Uczą tutaj wielce oryginalni 
nauczyciele, Marianka poznaje nauczyciela muzyki – kota Trzpiota, psa 
Fafika, który naucza geografii, goryla Mikiego – który wygina śmiało 
ciało, trenując z dziećmi gimnastykę. Przyrodnik to pająk Wodnik, jest 
też tutaj polonistka Pola, matematyk Patyk, Ryzyk fizyk, chemik Remik, 
historyk Scyzoryk. Pedagodzy mają specyficzne zainteresowania – 
niekiedy nawet stricte naukowe, tu Podsiadło puszcza oko do dorosłych 
już czytelników. Przyrodnik omawia na lekcji życie gada, który czytuje 
Gadamera, Trzpiot – kot instrumentalista – lubuje się zaś w twórczości 
Bacha czy Haydna.  

Podsiadło pokazuje niedorosłym czytelnikom, że szkolna wiedza 
to nie tylko nudne regułki, ale opowieść o fascynującej rzeczywistości, 
która otacza wszystkie dzieci – nawet jeśli jej nie dostrzegają. Całą treść 
książki, piękno świata i szkolną ciekawość podkreślają rysunki Daniela de 
Latoura. Te niemodernizowane, staroświecko zabawne ilustracje to 
swoisty zastrzyk dziecięcej energii. 

Język tych wierszy podobny jest trochę do języka jego „dorosłej 
poezji” – bardzo żywy. Podsiadło pisze tutaj wyjątkowo rytmicznie, 
płynnie. Liczne gry językowe i instrumentacje obecne na kartach tej 

                                                 
1 I.  Stokfiszewski, Polska poezja uników, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 33, s. 15. 
2 J. Podsiadło, Przedszkolny sen Marianki, ilustr. D. de Latour, Wrocław 2015. 
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książki może nie są do końca zrozumiałe dla dzieci, ale za to przykuwają 
uwagę tych odrobinę starszych czytelników.  

Inne są zbiory felietonów A mój syn3 oraz Pippi, dziwne dziecko4. W 
A mój syn znajdziemy przedruki felietonów z lat 2000-2005, które 
ukazywały się na łamach „Tygodnika Powszechnego”, te teksty to 
komentarz Podsiadły do świata z początku nowego millenium. Wszystkie 
te komentarze jednak osadzone są wokół pewnej osi – jest nią ojcostwo i 
związane  z nim obowiązki, ale i przyjemności.  

Felietony pełne są ciepłego humoru, czułości, opiekuńczości. 
Z ojcowską troską poeta spogląda na swojego syna, Dawida – 
równocześnie widać, że sam jest jeszcze po trosze dzieckiem – jego 
kontakty z synem są interesujące, świetnie się ze sobą dogadują. Pisarz 
pilotuje najciekawszą podróż swojego dziecka, jaką jest wkraczanie 
w świat dorosłych. Autor posługuje się tutaj niejednokrotnie quasi-
dziecięcym językiem, prezentuje swoją językową wyobraźnię. Felietony 
zebrane w jeden tom stają się nie tylko pewnym wycinkiem, ale raczej 
całościową rozprawą o byciu ojcem w naszych czasach.  

Nieco inny wydźwięk ma książka Pippi, dziwne dziecko. To także 
teksty publikowane w „Tygodniku Powszechnym”, zebrane w jedną 
publikację. Jak pisze sam autor – zostały one jednak odrobinę zmienione 
i poprawione. W tym zbiorze Podsiadło odwołuje się do przygód Pippi 
z książek Astrid Lindgren, ale i z tych z filmów Olle Helboma, kręconych 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.  

Pippi, dziwne dziecko to książka o dziecięcej bohaterce – ale tak 
naprawdę dla dorosłych. Podsiadło postanawia tutaj przeanalizować 
filozofię życiową jednej z najbardziej znanych niedorosłych 
buntowniczek. Pokazuje, że absurdy nie są niczym złym – bo przecież, 
jak zauważa Pippi – to one rządzą światem. Nie istnieją idee tak 
absurdalne, żeby nie dało się z nich zrobić pożytku i wcielić ich w życie. 
Mała Skandynawka pokazuje, że każdy problem da się jakoś rozwiązać, 
a prawdziwe szczęście jest zawsze na wyciągnięcie ręki – nie można się 
nim jednak zbyt mocno zachwycać, żeby się nim nie zachłysnąć. Kiedy 
jest go za dużo – nikt go już nie dostrzega i nie docenia. Nie można nie 
zgodzić się ze stwierdzeniem poety, który powtarza za Pippi, że bez 
szkoły nie byłoby ferii, a ferie to przecież szczęście w czystej, nieskalanej 
postaci.  

Anarchista i pacyfista Podsiadło pokazuje najsławniejszą chyba 
dziecięcą anarchistkę, która na pewno chętnie zawalczyłaby o pokój na 
świecie – mając u boku swoich najlepszych przyjaciół – Annikę 
i Tommy’ego, ukochaną małpkę i poczciwego konia. Pokojem okazałoby 
się spełnianie marzeń (nie tylko tych dziecięcych), beztroskie życie pełne 

                                                 
3 Tenże, A mój syn, Kraków 2006. 
4 Tenże, Pippi, dziwne dziecko, Warszawa 2006. 
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przygód i fantazji. Panowałby trochę pozorny ład oraz porządek – bo 
codziennie działoby się coś innego – tak jak w Willi Śmiesznotce. 

Ostatnia lektura, o której chciałabym wspomnieć w swoim 
krótkim szkicu to powieść Czerwona kartka dla Sprężyny5. Fabuła tej 
książki może wydawać się na pierwszy rzut oka mało wyrafinowana, jest 
w niej jednak coś wyjątkowego – mimo że to typowa lektura dla 
dorastających chłopców. O czym zatem jest ta powieść? O piłkarskiej, 
amatorskiej drużynie o nazwie FC Przyjaciele, działającej w Warszawie. 
Były już piłkarz postanawia stworzyć drużynę, zaczyna z chłopcami 
treningi, aby mogli grać w Złotej Lidze Juniorów. Główni bohaterowie – 
Daniel i Oskar (to właśnie on jest wspomnianym w tytule Sprężyną), 
którzy trenują pod okiem trenera Pietrzyka – zakochują się w sporcie i w 
piłce nożnej. Sprężyna zresztą okazuje się świetnym bramkarzem. 
Problemy zaczynają się dopiero podczas decydującego meczu – podczas 
niego okaże się, jak silna jest dziecięca przyjaźń. Niedorośli czytelnicy 
znajdą tutaj wykładnię przyjaźni oraz miłości do sportu. Podsiadło 
pokazuje, że dopiero w drużynie piłkarze mają moc i są silni. Na 
marginesie napomknąć można, że nie warto czytać tej książki 
dziewczynkom (a i same dziewczynki zapewne do tej lektury nie będą się 
rwać) – raczej nie przypadnie im do gustu. 

Podsiadło wykorzystuje tutaj, tak stary jak dziecięca literatura, 
chwyt – pokazuje bohaterów silnie ze sobą skontrastowanych, 
pochodzących z różnych warstw społecznych rówieśników. Sprężyna i 
Daniel żyją w zupełnie inny sposób. Rodzinny dom Sprężyny to 
rzeczywistość ciągłych kłótni i spożywanego w nadmiarze przez 
dorosłych alkoholu, nie ma tutaj ciepłego obiadu, który można by zjeść 
po wycieńczającym treningu, komputera z piłkarskimi grami i po brzegi 
zapełnionej lodówki. U Daniela jest zupełnie inaczej – rodzinne ciepło 
aż bije z jego domu. Codziennie serwowany jest ciepły obiad, można 
porozmawiać z rodziną o swoich bolączkach, a oni na pewno wszystko 
doskonale zrozumieją i zawsze coś poradzą. Wszystko zawsze rozumie 
istny Bóg małoletnich piłkarzy – trener. Książka pełna jest okrzyków, 
wiwatów, prawdziwych piłkarskich emocji – jeśli można w ogóle tak 
powiedzieć o książce, trybuny szaleją, a szaleństwo może udzielić się też 
młodym czytelnikom. Powieść prezentuje, jak wielka jest siła przyjaźni 
połączonej ze wspólną pasją – z tym nic nie może wygrać, nawet jeśli 
mecz jest przegrany.  

Stwierdzić można, że twórczość Jacka Podsiadły dla dzieci 
i młodzieży oraz jego teksty inspirowane niedorosłymi, choć należą do 
drugiego szeregu jego twórczości, wcale nie są słabsze artystycznie czy 
mniej istotne. Utwory te traktują o naprawdę ważnych sprawach, choć 
niekiedy traktowanych przez dorosłych po macoszemu. Mówią o tym, że 

                                                 
5 Tenże, Czerwona kartka dla Sprężyny, Warszawa 2009. 
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szkoła może być ciekawa, że dziecięca przyjaźń jest ważna, ale 
i ostatecznie o tym, że można i warto być dziecięcym anarchistą. 
Anarchistą i pacyfistą – takim jak Pippi, nawet jeśli jest się już dorosłym 
człowiekiem. Bo zdaniem Podsiadły każdy zna język dziecka – choć 
niektórzy, tak jak on, przekonują się o tym dopiero wtedy, kiedy sami 
zostają rodzicami.  
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Zbiór Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90. uważam za realizację 
dobrze pomyślanego projektu, który ma szansę stać się istotnym głosem 
w trwającej dyskusji krytycznoliterackiej dotyczącej poezji przełomu wieków 
oraz okazać się ważnym materiałem źródłowym dla kolejnych pokoleń badaczy 
polskiej literatury. Należy się domyślać (mieć nadzieję), iż zaproponowana przez 
redaktorów otwarta formuła badań związanych z problematyką funkcjonowania 
polskich poetów współczesnych „nie w pierwszym szeregu” zaowocuje kolejnym 
tomami. 

 

Dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM 
 
 
Tom zredagowany przez Tomasza Cieślaka i Tomasza Dalasińskiego 

przynosi artykuły o dziesięciu poetach, o których wciąż za mało się pisze, 
a którzy są autorami wierszy niezwykle ważnych i elektryzujących. Tego rodzaju 
pracom należy się pochwała, ponieważ wypełniają dotkliwe luki w badaniach 
nad polską liryką współczesną i przynoszą istotne interpretacje, które budują 
pełniejszy obraz kultury literackiej końca XX oraz początków XXI wieku. 
Dziesięć szkiców składających się na studium Nie w pierwszym szeregu. 
O poetach lat 90. to dziesięć wartościowych tekstów o twórczych osobowościach, 
oryginalnych i wyrazistych. Bohaterowie tej książki – Jakub Ekier, Marek 
Krystian Emanuel Baczewski, Dariusz Sośnicki, Tadeusz Pióro, Sławomir 
Matusz, Jerzy Jarniewicz, Marta Podgórnik, Tomasz Hrynacz, Krzysztof Śliwka, 
Jacek Podsiadło – jawią się, dzięki skrupulatnym odczytaniom badaczy literatury 
w tomie pod redakcją Cieślaka i Dalasińskiego, jako autorzy osobni 
i nietuzinkowi. Zostają w naszej pamięci, wrastają w nasze doświadczenia, 
zadomawiają się w naszej mowie i losie. Wspólna praca autorów tej księgi oraz 
redaktorów przyniosła cenny efekt – i to jest godne podkreślenia. Kultura polska 
została wzbogacona o ważne i potrzebne interpretacje. 
 

Dr hab. Paweł Tański 
 
 


