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Dlaczego parodia/dlaczego ironia? 
Krótkie wprowadzenie 

 
 
Parodia i ironia – zjawiska, które w literaturoznawstwie bardzo często 
rozpatruje się łącznie – to bez wątpienia jedne z najważniejszych ka-
tegorii dla polskiej literatury ostatniego piętnastolecia. Ropatrywane 
w perspektywie strategii literackich, parodia i ironia wydają się zasad-
niczymi elementami dyskursu literackiego początku XXI stulecia; dzieje 
się tak z dwóch głównych powodów. Po pierwsze – przyczyną tego 
stanu rzeczy jest efekt „długiego trwania” modernizmu (postrzeganego 
jako formacja artystyczno-ideowa rozlewająca się na cały XX wiek); po 
drugie – swą popularność parodia i ironia zawdzięczają wpływom 
konstruktów postmodernistycznych (i postpostmodernistycznych), które, 
choć na rodzimym gruncie nigdy chyba nie zdobyły statusu nurtów 
dominujących, od początku swojego istnienia oddziaływały znacząco na 
polską literaturę. 
 Celem szkiców zawartych w niniejszej książce jest sprawdzenie, 
w jaki sposób języki parodii i ironii funkcjonowały w różnych projektach 
literackich – co je odróżniało, a co pozostawało punktem stycznym 
niezależnie od sposobu wykorzystania interesujących nas kategorii w tek-
stach poetyckich czy prozatorskich. Mamy nadzieję, że poniższe szkice 
przynajmniej częściowo odpowiadają na te pytania. 

 
 

Tomasz Dalasiński 
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

„Wiesz, chciałbym ci powiedzieć, ale nie mam którędy”. 
Ironia w kreacji podmiotów kobiecych 

w poezji Marcina Świetlickiego 
 
 
Refleksja nad wywołanym w tytule1 zagadnieniem winna przebiegać 
w oparciu o wszystkie utwory Marcina Świetlickiego wykorzystujące ten 
rodzaj podmiotu – dość powiedzieć, że możemy tu mówić o siedmiu 
spośród blisko siedmiuset dotychczas opublikowanych2 wierszy autora 
Muzyki środka.  
 Wydaje się to zagadnieniem ciekawym i wartym kilku rozpoznań 
nie tylko ze względu na fakt, że podmiot kobiecy u Świetlickiego 
częstokroć stanowi poetycką antropomorfizację śmierci, przedstawienie 
takie jest bowiem rozwinięciem tematu podejmowanego w wielu spośród 
jego wierszy, a także – po prostu – konsekwencją żeńskiego rodzaju 
gramatycznego śmierci w polszczyźnie3. Bardziej interesującym wydaje 
się to, że podmiot żeński naznaczony jest u Świetlickiego czymś, co 
skłonny byłbym nazwać pewną ułomnością. Owa domniemana „ułom-
ność” podmiotu kobiecego w analizowanych wierszach polegałaby na 

                                                 
1 Prezentowany szkic to gruntownie przeredagowany fragment rozdziału mojej pracy 
magisterskiej „Właśnie zaczyna się najdłuższe zdanie”. Wybrane problemy poezji Marcina 
Świetlickiego napisanej pod kierunkiem dra hab. Pawła Tańskiego, obronionej 29 czerwca 
2015 r. na Wydziale Filologicznym UMK. 
2 Tj. do 2016 roku. 
3 Por. J. Białostocki, Płeć śmierci, Gdańsk 1999. Wydaje się, że przekształcenia, jakim 
ulega to wyobrażenie, nie różnią się w sposób szczególny od przekształceń, jakim 
w wierszach Świetlickiego ulega także podmiot nie-kobiecy, zob. np.: „Więc nie masz 
twarzy. Musisz się pogodzić / z tą sytuacją”. *** (Budząc się z ręką złożoną spokojnie) [S, 
74]. Wiersze Marcina Świetlickiego, do których będę się odwoływał, przyjmuję według 
edycji: M. Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011 oraz M. Świetlicki, Jeden, Kraków 2013. 
Odsyłacze do wierszy podaję w przypisie jako tytuł wiersza z następującym po nim 
skrótem tytułu tomu w nawiasie kwadratowym według wzoru: ZK – Zimne kraje; S – 
Schizma; 37W – 37 wierszy o wódce i papierosach; TP – Trzecia połowa; PP – Pieśni profana; 
CO – Czynny do odwołania; NCz – Nieczynny; MŚ – Muzyka środka; NP – Niskie 
pobudki; NPub – tutaj znajdą się wiersze niepublikowane przed wydaniem zbiorowego 
tomu Wiersze; R – tutaj wiersze wcześniej rozproszone w antologiach i czasopismach, 
a włączone do tomu zbiorowego; J – Jeden. 
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tym, że, w przeciwieństwie do konstrukcji innych podmiotów autora 
Jeden, „w pierwszej warstwie” nie są to podmioty sylleptyczne, tzn. 
jednocześnie empiryczne i tekstowe, prawdziwe i zmyślone4, a na pewno 
nie stanowią żeńskiego odpowiednika dla męskiego podmiotu o takiej 
konstrukcji. Wątpliwość zaznaczona powyżej opiera się na tym, że 
„w warstwie głębokiej” podmioty te najczęściej jednak nie są pozbawio-
ne dominanty syllepsis – to zaś jest wypadkową pozorowania i „nakła-
dania maski na maskę” w konstrukcji podmiotów kobiecych Świet-
lickiego. Jak będę starał się przedstawić, interesujące nas podmioty sta-
nowią wyraźny przejaw ironii będącej jedną z najważniejszych kategorii, 
pod kątem której należy myśleć o poezji autora Dwanaście. 

Przejdźmy do analiz i zacznijmy od przypomnienia pierwszego 
z wierszy. Interesujące nas utwory będą przytaczane w porządku chrono-
logicznym, co powinno ułatwić przyjrzenie się ewolucji podejmowanego 
zagadnienia: 

 
Lusterko 
 
Weszłam tam tak jak gdybym wyszła prosto z deszczu. 
Powiedział „źle wyglądasz”. Nie mówi się tego kobietom. 
Pewnie wie o tym, ale tak powiedział. I pewnie miał rację. 
 
Nerwowe skoki słońca, kłopoty z księżycem. 
Świat pokryty łupieżem. Brzydzę się. On wyszedł 
ze mną, wyminęliśmy pospiesznie Cygankę. 
 
Mówił, przestałam słuchać. Równie dobrze mógłby 
nie mówić, być kim innym, mógłby wcale nie być. 
Słyszałam wszystko to, co mówiło mi w głowie. 
 
Odpowiadałam. Zdaje się, że z sensem. 
Jednocześnie myślałam o lusterku, koniecznie 
jednostronnym, niedużym, w którym nadal wyglądam 
 
jak dziewczynka. Lusterku bez wejścia, wyjścia, 
pełnym mnie i właściwych kolorów. O mężczyźnie, który 
różni się odrobinę od tamtego, tego. 
 
Nerwowe skoki słońca, kłopoty z księżycem. 
Na chwilę zatrzymałam się na nim, taki moment, w którym 
patrzył mi w oczy. Powiedziałam „pamiętasz? 
 
byliśmy już w tej kawiarni...” „ale nie siedzieliśmy 
przy tym stoliku, przy tamtym” – odpowiedział, jakby 

                                                 
4 R. Nycz, Język modernizmu, Wrocław 1997, s. 108. 
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chciał powiedzieć „tak, ale wtedy byłaś zupełnie inna”. 
 
Potem patrzyłam na pęknięcie, które 
przeszło przez środek wszystkiego. Powiedziałam „jestem 
zgniła wewnątrz”. Zaprzeczył. Co innego miał w takim momencie  

[do zrobienia? 
 
Tylko zaprzeczyć5. 
 

Myśląc o ironii w konstrukcji wiersza, nie sposób nie wspomnieć 
o aluzyjnym i przewrotnym wykorzystaniu nośnego dla literatury 
współczesnej motywu z powieści Carrola Po drugiej stronie lustra…6. 
Podobnie myślelibyśmy o roli repetycji, sarkazmie wybrzmiewającym 
w wierszu i licznych autoparafrazach7, skądinąd świadczących o iro-
nicznym stosunku autora do dzieła. Nie powinno zajmować nas jednak 
wyliczenie, a próba odpowiedzi na pytanie o kobiecość czy też nie-
kobiecość podmiotu wiersza. Niezależnie od tego, jak będziemy 
interpretować tekst – czy ukazuje on wspólnotę uczuć, doświadczeń, etc. 
kobiety i mężczyzny, czy raczej obrazuje brak możliwości pełnego 
zrozumienia8 między kochankami – maska ironii sprawia, że podmiot 
kobiecy jest faktycznie tylko pozoracją, w rzeczywistości nie istnieje, że 
jest to znane z innych utworów męskie „ja”, które tylko parodiuje 
wypowiedź partnerki. To męskie „ja” posiada pełną podmiotowość, 
w przeciwieństwie do kobiecego, a dodatkowo zyskuje wielokrotne 
odbicie – i tym samym potwierdzenie – swojej podmiotowości tak 
w licznych artefaktach występujących w utworze (lusterko, oczy), jak 
w tym, że podmiot kobiecy, bedąc w pewnym sensie pozbawionym 
własnych, porusza się w obrębie tych samych co on doświadczeń.  

                                                 
5 M. Świelicki, Lusterko, [Npub, 537]. Poemat – zgodnie z datowaniem autora – 
pochodzi z roku 1990. 
6 L. Carroll, Po drugiej stronie lustra i co Alicja tam znalazła/Through the looking-glass and what 
Alice found there, wydanie dwujęzyczne, przeł. R. Stiller, Warszawa 1991. Por. także: 
Druga komunia, [NCz, 341]. „Miała się bawić. Nabawiła się / groźnej choroby. / Więc 
wyjadła wszystkie / czarne ciasteczka z pudełeczka. // Na krawężniku. W wielkim 
słońcu. / Wszystko rzucało cienie. / Najadła się cienia / A miała się bawić. I miała 
wyjechać / w słońce jeszcze większe. // Miała się bawić. A jedynie jest / zbawiona”.  
7 By wspomnieć o „kłopotach z księżycem” występującym w wielu utworach 
Świetlickiego. Zob. M. Stala, Intensywny księżyc! Glosy do siedmiu wierszy Świetlickiego, [w:] 
tegoż, Niepojęte: jest. Urywki nienapisanej książki o poezji i krytyce, Wrocław 2011, s. 86-94. 
8 Por. Świerszcze, [ZK, 14]. Wiersz nawiązuje do frywolnej, groteskowej opowieści 
Arystofanesa z Uczty Platona o androgynach i rozdzielonych połówkach duszy (Platon, 
Uczta, 189a-193c), do dziś żywotnej i odczytywanej poważnie, nieco wbrew swojemu 
komicznemu charakterowi w dziele Platona. Por. zwłaszcza w kontekście autoparafrazy 
i autoiluzji Świerszcze, [R, 565]. Zob. także wypowiedź autora o wierszu: Który skrzywiłeś 
człowieka prostego [wywiad], [w]: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina 
Świetlickiego, red. E. Kledzik i J. Roszak, Poznań 2012, s. 294. 
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 Nieco inaczej wygląda konstrukcja podmiotu kobiecego w Brudnej 
wodzie. Przypomnijmy: 

 
Brudna woda 
 
Więc umarł. Nawet jeśli nie byłoby to prawdą – umarł. 
Zauważyłam w tym nieokreślonym zamierzchłym momencie, że skoro  

[go nie ma, 
skoro umarł – to tym bardziej jestem. 
 
Od razu zapragnęłam nowego mężczyzny. Zażenowana zapragnęłam. 
A innego mężczyzny nie było, nie urodził się jeszcze. 
A ja nie jestem tą, która rodzi mężczyzn. 
 
Więc czekałam, aż jakaś kobieta krzyknie, wypchnie z siebie 
i nie pozwoli wrócić. Krażyłam, czekałam w kawiarniach i parkach, 
mówiąc proste spierdalaj natrętom, aż wreszcie (za wcześnie!). 
 
Nadal czekałam, bardziej już zajęta formą i obserwowaniem 
swoich rosnących oczu. Rosły mi oczy, tak. Żyły stawały się bardziej  

[niebieskie. 
Patrzyłam na kobiety i ich płaskie brzuchy. 
 
Ach, chodziłam do kina. Lubiłam momenty, kiedy taśma się rwie. 
Nie uzasadniam. Zasłoniłam lustra, przeglądałam się w szybach  

[wystawowych. 
Stanął obok, wciąż jeszcze mokry. Zabrakło mi rąk. 
 
(Za wcześnie!) Mimo, że śpi obok – wyobrażam sobie, 
że nadal czekam i czekam naprawdę. Przyjmuję to wszystko, 
jestem obecna, nie wiem, nie znam go, próbuję 
 
przesunąć jego oczy, wydłużyć mu język. 
Podrzucam go, przemieszczam. Czasami wydaje 
mi się, że kocham, że kocham, że kocham 
 
tę brudną wodę9. 
Poszukując tożsamości podmiotu, uwagę zwraca jego swoista 

upiorność i nadrealne przekształcenia, jakim ulega: nieustanne krążenie, 

                                                 
9 Brudna woda, [S, 95]. Por. Brudna woda (2), [Npub, 546]. Dla pełnego odczytania 
poematu warto mieć w pamięci liczne wystąpienia metafor i motywów akwatycznych 
w Schizmie (zob.: Świat, [S, 71], Początek [S, 73], Znamię [S, 79], Wiosna w Maluku Selatan, 
[S, 81], Rzym, [S, 82], Państwo Guliwerowie, [S, 91], Wczesne popołudnie, kłopoty z zaśnięciem, 
[S, 92], Rio, poniedziałek, [S, 93], M – Morderca, [S, 101], Ciągle, ciągle ta sama historia [S, 
120]) oraz licznych opozycji góra/dół (zob.: Świat [S, 71]; Uniwersytety [S, 77]; Piosenka 
z piwnicy [S, 78]; Południe [S, 80]; Wiosna w Maluku Selatan [S, 81]; Majowe wojny [S, 83]; 
Kochanek [S, 87]). 
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rośnięcie oczu (niebędące jednocześnie pseudonimowaniem zdziwienia), 
pozbawienie rąk oraz stwierdzenie „nie jestem tą, która rodzi mężczyzn”. 
„Nowy mężczyzna”, którego pragnie i na którego czeka żeński podmiot 
wiersza, nie pojawia się, „nie urodził się jeszcze”, ale tak ona, jak inne 
kobiety, „urodzić go” nie mogą. Pragnienie w poemacie dwukrotnie ma 
zostać zaspokojone „już za chwilę”, to jednak również nie zdarza się, 
a jedynym, który powraca, jest ten, „który umarł”, choć „nie było to 
prawdą”. Sytuacja, jak widać, jest dość skomplikowana. Ten sam, choć 
inny – „stanął obok, wciąż jeszcze mokry” może się tu odnosić do 
magicznej formy rytuału przejścia związanego z oczyszczeniem w wodzie 
– w tradycji chrześcijańskiej związane jest to rzecz jasna z chrztem, lecz 
w wierszu byłaby to (zwłaszcza mając na uwadze mnogość wystąpień 
motywów akwatycznych w Schizmie) symboliczna przemiana związana 
z fantazmatem samobójstwa w wodzie10. Oczyszczenie to jest jednak 
tylko pozorne, bo „mężczyzna” z wiersza staje się naznaczony piętnem, 
znamieniem swoich nieustępliwych wyobrażeń. 
 Wszystko to wskazywałoby na fakt, że podmiot kobiecy z wiersza 
stanowi poetycką antropomorfizację śmierci. Autoaluzyjna kontynuacja 
wiersza – mam na myśli Brudną wodę (2)11 – posługująca się podmiotem 
męskim, który poprzez zdialogizowany monolog zwraca się do swojej 
kochanki, czyni proponowaną interpretację tym bardziej celną. Odsłania 
się tu znana prawda, że miłość dwojga ludzi jest zależna od wzajemnej 
projekcji lęków i pragnień na drugą osobę. W tym wypadku jednak 
kochanką jest śmierć – nie jest to zatem podmiot kobiecy „czysty”. 
Śmiem sądzić, że wykorzystanie gramatycznej żeńskości śmierci jest 
u Świetlickiego zabiegiem wysoce ironicznym – jego podmiot dzięki 
temu może być przecież „kochankiem śmierci”12 – a to właśnie sprawia, 
że trudno uznać podmiot kobiecy z wiersza za niezależną od innych „ja” 
lirycznych kreację. 
 Podobnie w wypadku dialogicznej Korespondencji pośmiertnej: 

Korespondencja pośmiertna 
 

                                                 
10 Tak jak np. w Rzymie, [S, 82]. Por. także: S. Chwin, Samobójstwo w wodzie, [w:] 
Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2011, s. 119-131. „Wyobraźnia 
europejska w drugiej połowie XIX wieku chętnie wędrowała po […] imaginacyjnych 
krainach czarnej, wodnej śmierci. […] Fantazmat samobójstwa w czarnych, stojących 
wodach wyrastał z pragnienia całkowitej anihilacji. Zrodziło go nie tylko pragnienie 
śmierci, ale i nowoczesny strach przed zmartwychwstaniem” – tamże, s. 126. „Marzenie 
o śmierci w czarnych, stojących wodach jako zupełnej anihilacji ciała (i całkowitym 
zniknięciu duszy) było w kulturze wieku XIX antytezą romantycznej dumy z nieśmier-
telności człowieka” – tamże, s. 128. Względem fascynacji Świetlickiego pismami Adama 
Mickiewicza powyższe fragmenty sytuują się wyjątkowo ciekawie. 
11 Por. przyp. 9. 
12 Por. Domówienie, [PP, 266]. „A ona jeszcze nie wie, że piszę o śmierci. / Ona się 
jeszcze łudzi, że piszę tu o niej / albo innych kobietach”. 
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Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny, 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz. 
 
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz. 
 
I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki – stąd widziane, 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie 
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz13. 

 
Wyraźny kontrast pomiędzy jakością zajęć kobiety i mężczyzny 

z utworu wykazuje prawadziwą tożsamość podmiotu kobiecego – mamy 
do czynienia bowiem z zakorzenioną w tradycji rozmową poety ze 
śmiercią. Podmiot żeński jest tu wykorzystany instrumentalnie, a analiza 
jego konstrukcji nie objawia zaskakujących wniosków. Analogicznie do 
przypadku wcześniej przytaczanego wiersza, kobiecość interesującego 
nas podmiotu jest raczej „koniecznością” niż „możliwością” – Świetlicki 
wykorzystuje konwencję dialogu ze śmiercią ironicznie, a „udzielenie 
głosu” podmiotowi żeńskiemu jest dosyć pozorne.  
 Zgodnie z dotychczasowymi uwagami kreacja podmiotów 
kobiecych w poezji Marcina Świetlickiego nie jest szczególnie rozbudo-
wana, a służy przede wszystkim realizacji dominujących u poety strategii 
poetyckich: autobiografizmu, intymistyki i konfesji, przy czym wszystkie 
trzy najczęściej ujęte zostają w nawias ironii, który autor Jeden osiąga 
również poprzez kreowanie podmiotów żeńskich. Nieco inaczej jest 
w kilku tekstach, do których za chwilę przejdziemy. 
 W wierszu Ładnienie14 podmiot żeński i męski występują 
naprzemiennie, co służy zaistnieniu sytuacji dialogowej między nimi. Nie 

                                                 
13 Korespondencja pośmiertna, [S, 107]. Por. Państwo von Kleist [S, 106] oraz analiza wiersza 
M. Cyranowicz, Dlaczego von Kleist? Motyw samobójstwa Henricha von Kleista w twórczości 
Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Stefana Chwina i Manueli Gretkowskiej, [w:] Literatura 
polska 1990–2000, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Kraków 2002, s. 346–365. 
W kontekście antropomorfizacji śmierci por. także Różaniec, młynek, wiatraczek, [R, 597]. 
14 M. Świetlicki, Ładnienie, [CO, 298-300]. 
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służy to jednak kreacji podmiotu kobiecego, a ironii zbudowanej na 
homonimii: 

 
Ładny dzień, 
żebym spacerowała. 
Ładne światło, 
bym ciebie lepiej widział. 
Ładny dzień 
nam dzisiaj Bozia dała. 
Ładny finał. 
Ładny finał. 
 
Najpierw się 
pojawi ranka na mej dłoni. 
Tak jak zawsze 
wszystko jest przeze mnie. 
Potem cień 
na chwilę przetnie słońce. 
I jeszcze jaśniej będzie. 
I jeszcze boleśniej. 
 
Ładnie tu. 
Ładnie tu u Pana. 
Niby zima, 
a słońce mocne pełznie. 
Ładnie tu. 
Ładnie tu u Pana. […] 
 
Przytaczam dwadzieścia początkowych spośród blisko dziewięć-

dziesięciu wersów całego poematu. Sytuacja, choć z pozoru opiera się na 
raczej zwyczajnej rozmowie-spotkaniu kobiety i mężczyzny, gdzie smaku 
dodaje kontekst spodziewanego i dalej zaistniałego zbliżenia seksualnego, 
zdaje się odnosić jednak do motywów religijnych (Chrystus) i apokalip-
tycznych, tworząc apokryficzną opowieść o końcu świata. Powtarzająca 
się fraza „ładnie tu u Pana” kierowana jest nie do mężczyzny, a Boga 
chrześcijańskiego, który w wyobrażeniach przeważnie jest jednak 
mężczyzną. Spójrzmy na inny fragment: 

 
Ładnie tu. 
Słońce się rozpada. 
Popiół lśniący 
na ziemię spada. 
Noc jest lśniąca. 
Ładnie tu u Pana. 
Bestie rządzą. 
Bestie rządzą. 
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Ładnie tu. 
Bestie są dwugłowe, 
dwujęzyczne 
i podwójnie płciowe. 
Mnożą się 
i pożerają owoce żywota swojego. 
A potem wzajem 
pożerają się. 
 
[…] 
 
Ładnie tu. 
Ładnie tu u Pana. 
A będzie jeszcze ładniej. 
Jeszcze jaśniej będzie. 
 
Potem urodzisz słońce. 
Potem urodzisz perłę. 

 
Tak oto w całym poemacie sytuacja apokaliptyczna i seksualna 

przeplatają się, a wystąpienie podmiotu żeńskiego służy wydobyciu 
ironicznego aspektu porównania negatywnego doświadczenia seksu-
alnego z wizją końca świata. Świetlicki przepisuje słynne zdanie Róże-
wicza „jestem pusty jak bazylika w nocy” na język apokryfu i wstydu15. 
 Inny „typ” podmiotu kobiecego w wierszach Świetlickiego przed-
stawiają trzy intymistyczne utwory stylizowane na wypowiedź kobiety do 
mężczyzny, a mianowicie: *** (Pierwszy raz się zbudziłam...)16, Dominikana17 
oraz Karteczka18. Są to wiersze względem interesującego nas zagadnienia 
ciekawe o tyle, o ile wewnątrztekstowym adresatem jest nikt inny jak 
podmiot dominujący w poezji Świetlickiego, a zatem sylleptyczny 
ekwiwalent autora. Najwyraźniej widać to na przykładzie drugiego z nich: 

Dominikana 
 
A jeszcze napisz o tym, że mnie bijesz 
– skoro piszesz o wszystkim. 

                                                 
15 W kontekście poematu Ładnienie warto spojrzeć na odległy wiersz Wielomiesięczna stypa 
[MŚ, 400]. „Jak przyszedłem? Po linii. / Niewidocznej linii. / Czego chciałbym? Och, 
chciałbym // jeszcze przyjść”. Zob. również  Jednodniówka [PP, 213], także w związku 
z wielokrotnie wykorzystywaną przez Świetlickiego perseweracją określonych motywów 
i fraz: „Idą po linii, którą zaznaczyło / paznokciem morze. Wrócą w tej historii / 
w innych wcieleniach, już nikt ich nie pozna. / W tej chwili idą, aż do przewrócenia / 
przez zmierzch”. 
16 M. Świetlicki, *** (Pierwszy raz się zbudziłam...), [TP, 187]. 
17 Tenże, Dominikana, [NCz, 343]. 
18 Tenże, Karteczka, [MŚ, 387]. 
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A jeszcze napisz, że mnie zdradzasz 
z urojeniami. Że martwiejesz 
i że zmartwiały godzinami siedzisz 
na krześle. I nic nie wyrażasz. 
 
Wyłączyłam komórkę, abyś nie miał dostępu. 
Poszłam pocieszać przyjaciółki, one 
mnie nie pocieszą nigdy. 
Może znowu powróci idealny materiał 
na przyjaciela, powie mi: rzuć go! 
 
Słoneczna Dominikana zlikwiduje problem. 
Słoneczna Dominikana jest jakimś rozwiązaniem. 

 
O nie-instrumentalnej, nie-powierzchownej kreacji podmiotów 

kobiecych w wierszach autora Pieśni profana można mówić właściwie 
tylko w kontekście wymienionych powyżej utworów. Co ciekawe, są to 
jedyne spośród analizowanych wierszy, w przypadku których o ironii 
można by mówić w kontekście sarkazmu, a zatem jej mniej wyszukanej 
formie – zarazem jednak nie zmienia to powodzenia w osiągnięciu celu 
autora, czyli konsekwentnego tworzenia ewoluującego na kartach 
kolejnych tomów podmiotu męskiego. 
 Kreacje podmiotów kobiecych w poezji Świetlickiego zasadniczo 
zamykają się w trzech typach: 1. kobieta wobec związku z mężczyzną, 2. 
kobieta nosząca cechy spowinowacające ją ze śmiercią, 3. kobieta będąca 
odbiciem rozmaitych neuroz podmiotu męskiego, który, wypowiadając 
się w roli kobiety, przedstawia swoje, najczęściej gorzkie, spostrzeżenia, 
przeżycia, etc. O ile typy możemy wyróżnić z powodzeniem, o tyle nie 
zmienia to faktu, że są to kreacje dość powierzchowne i trudno 
doprawdy byłoby myśleć o nich tak, jak myśli się o poetyckich kreacjach 
Bolesława Leśmiana, Rafała Wojaczka czy nawet o nielicznych wierszach 
Mariusza Grzebalskiego, które do zagadnienia „męskiej poezji kobiecej” 
wnoszą kilka istotnych wątków19. Zupełnie inaczej jest w prozie autora 
Delty Dietla, gdzie – krótko mówiąc – bohaterki są równe bohaterom, 
a bohaterowie bohaterkom (także wtedy, gdy w grę wchodzą stereotyp 
i stygmatyzacja). Na marginesie dodajmy, że należy uniknąć stawiania 
znaku równości między „obrazem kobiety w poezji Świetlickiego” 

                                                 
19 Ciekawe, że podczas zbierania notatek do prezentowanego szkicu tam, gdzie 
wcześniej popełniałem błąd – przepisując dany wiersz Świetlickiego z literówką, np. 
„chciałabym” zamiast „chciałbym” – okazywało się, że kreacje podmiotów kobiecych 
autora są rozbudowane, pełne, etc. Fragmenty rzecz jasna nie znalazły się w tekście – 
wspominam o tym jako bardzo ciekawym doświadczeniu lekturowym (opatrując je 
stosowną metodologią, można by osiągnąć zdumiewające efekty). Problem istnienia czy 
też nieistnienia „męskiej poezji kobiecej” wyłaniający się ze szkicu zostawiam jako 
nierozwiązany, mimo wszystko skłaniając się jednak ku drugiej możliwości. 
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a „kreacją podmiotu żeńskiego w poezji Świetlickiego”, byłoby to niepo-
rozumienie.  
 Przyglądając się omawianym wierszom w kontekście pozostałej 
twórczości autora, możemy łatwo zauważyć, że uformowanie podmiotu 
żeńskiego koresponduje z ich macierzystymi tomikami i kluczem 
„postępów ciemności”. Mimo tego jest to nieustanna gra tak z tematem, 
jak konwencją, bo „Świetlicki wierzy w umieranie / z miłości”20, 
dopowiadając zaraz: „Lecz ani miłość, ani umieranie / nie wierzą 
w Świetlickiego. Wszystko jest doraźne / i tylko rani”21. Ból, cierpienie i 
lęk stanowią tu najważniejsze składniki tworzące sumę obrazowanej 
samowiedzy podmiotów. 
 Wszystko to pozostaje jednak nieco poboczne wobec myśli, jaka 
rysuje się w jednym z zastanawiających utworów autora Trzeciej połowy: 
 

Notatnik agitatora 
 
Rodzaj żeński: stopa, noga, ręka, 
wątroba, pochwa, szyja, głowa, 
trzustka, warga, śledziona. 
 
Rodzaj męski: palec, ząb, kręgosłup, 
paznokieć, penis, włos, język, 
nos, brzuch, żołądek. 
 
Rodzaj nijaki: oko, ucho, udo, 
jelito, podniebienie, płuco, gardło, 
 
serce22. 
 
Miłość to dla Świetlickiego przede wszystkim uczucie i zmysły, 

choć ujęte w ramy ironii, tu wyznaczonej przez „serce” w ten szczególny, 
dwojaki sposób: jednocześnie wyjątkowe i niczym niewyróżniające się, 
nijakie. Wpływ kreacji podmiotów kobiecych na całokształt poetyckiej 
antropologii miłości to jednak temat dla osobnego szkicu, dodajmy, 
„znając jedynie kilka pierwszych zdań”23. 
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23 Tenże, *** (Państwo dokładnie obejrzane nocą...), [ZK, 60]. 



 
 
 
 

 

Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. Interpretacje 

19 
 

2. L. Carroll, Po drugiej stronie lustra i co Alicja tam znalazła/Through 
the looking-glass and what Alice found there, przeł. R. Stiller, War-
szawa 1991. 

3. S. Chwin, Samobójstwo w wodzie, [w:] Samobójstwo jako doświad-
czenie wyobraźni, Gdańsk 2011. 

4. M. Cyranowicz, Dlaczego von Kleist? Motyw samobójstwa Henricha 
von Kleista w twórczości Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Ste-
fana Chwina i Manueli Gretkowskiej, [w:] Literatura polska 1990-
2000, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2002. 

5. R. Nycz, Język modernizmu, Wrocław 1997. 
6. Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, 

red. E. Kledzik i J. Roszak, Poznań 2012. 
7. M. Stala, Niepojęte: jest. Urywki nie napisanej książki o poezji i kry-

tyce, Wrocław 2011. 
8. M. Świetlicki, Jeden, Kraków 2013. 
9. M. Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011. 

 



 
 
 
 

 

Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. Interpretacje 

20 
 

 
 
 
 
 
PAWEŁ MARCINKIEWICZ 
 

 

O końcu nieokreśloności. 
Kilka uwag na marginesie Kartek Jacka Gutorowa 

 
 
Z dzisiejszej perspektywy dekada po 1989 roku była w poezji polskiej 
przede wszystkim okresem odchodzenia od wzorców przedstawieniowej 
solenności. Najważniejsze książki poetyckie z początku lat dziewięć-
dziesiątych manifestowały zerwanie z poetyką herbertowskiej „potęgi 
smaku”, miłoszowskiej „dostojnej mowy” czy „społecznego” użycia 
języka twórców Nowej Fali. O najgłośniejszym debiucie tamtych lat – 
Zimnych krajach Marcina Świetlickiego – Marian Stala pisał, iż „były 
(w dużej mierze) indywidualistyczną polemiką z ideami i postawami, 
które dominowały w życiu zbiorowym lat osiemdziesiątych i deter-
minowały ówczesne zachowania i hierarchie wartości”1. Te rozpoznania 
mogłyby dobrze pasować także do debiutanckiego tomu Artura Szlo-
sarka Wiersze napisane (1991) czy równie intrygującego debiutu Eugeniu-
sza Tkaczyszyna-Dyckiego Nenia i inne wiersze (1990). U powyższych 
poetów – podobnie jak u najważniejszych mistrzów słowa lat osiem-
dziesiątych – parodia i ironia podkreślały afektywną siłę wypowiedzi 
w geście, którego znaczenie było przeciwne temu, co „mówi” tekst.  

Arcydziełem klasycznej ironii i jej wzorcem był wiersz Zbigniewa 
Herberta Pan Cogito o cnocie, zwłaszcza w interpretacji Stanisława 
Barańczaka ze szkicu Cnota, nadzieja, ironia2. Kpina skierowana przeciwko 
virtus – etycznemu dobru i szlachetności – staje się w zakończeniu wier-
sza swoim własnym przeciwieństwem:  

 
nieznośna w swoim uporze 
śmieszna jak strach na wróble 
jak sen anarchisty 
jak żywoty świętych3 

 

                                                 
1 M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997, s. 197-198. 
2 S. Barańczak, Tablica z Macondo, Londyn 1990, s. 71-85. 
3 Z. Herbert, Pan Cogito o cnocie, [w:] tegoż, Raport z oblężonego miasta, Paryż 1983, s. 32. 
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„Strach na wróble” rzeczywiści może być śmieszny, ale „sen 
anarchisty” i „żywoty świętych” brzmią patetycznie i dostojnie, dotykając 
sfery społecznego zaangażowania, gdzie spotykają się podmiot wiersza 
i jego czytelnik. Retoryczna rewolta kolejnej dekady nie od razu objęła 
sferę patosu poetyckiej wypowiedzi i dlatego ironia oraz parodia 
funkcjonowały podobnie jak u Herberta także w twórczości poetów 
„brulionu”, chociażby u Świetlickiego i Podsiadły, którzy zdekonstruo-
wali mit bohatera, odrzucając romantyczne konwencje. Jednak w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiła się także nowa, bardziej 
radykalna odmiana tych figur czy tropów: parodia i ironia nie były już 
uwikłane w rekonstrukcję obrazu świata chwilowo pozbawionego 
wartości, ale stały się strategiami obnażającymi fikcję poetyckiej prezen-
tacji opartej na doświadczeniu4. 

Wydaje się, że dążenie do semantycznej nieokreśloności5 poprzez 
uchylanie się od postulatów realizmu nasiliło się w przeciągu dekady: jeśli 
Świetlicki w Zimnych krajach zapisywał „autentyczne historie”, aby do-
wieść swej odrębności, młodsi poeci coraz skrzętniej zacierali referen-
cyjne tropy, podważając jedność głosu i jaźni, czy też w ogóle próbując 
zakwestionować ideę poezji opartej na głosie. Tak można odczytać 
debiuty Romana Honeta (alicja, 1996), Macieja Meleckiego (Te sprawy, 
1995) czy Filipa Zawady (System jedynkowy, 1997). Generyczny wiersz 
z początku epoki „brulionu” był ukierunkowaną na metafizyczny finał 
narracją: próbowała ona odkryć czy może przedefiniować prawdy 
o świecie w szczery i bezpośredni sposób, a liryzm stanowił gwarancję jej 
artystycznej istotności. Takie wiersze pisali Jacek Podsiadło, ale także 
nieco młodsi twórcy, jak Mariusz Grzebalski, Tomasz Różycki czy 
Dariusz Sośnicki. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych model typowego 
wiersza był znacząco odmienny: polifoniczny, nieprzedstawieniowy, cy-
tujący subiektywną rzeczywistość podmiotu, aby wprowadzić czytelnika 
w paradoksalny świat. 
 To przesunięcie retoryczne nastąpiło w znacznym stopniu pod 
wpływem poezji Andrzeja Sosnowskiego, która stosunkowo szybko 

                                                 
4 Odnoszę się tu do popularnej teorii ironii amerykańskiego krytyka Wayne’a Bootha, 
A Rhetoric of Irony [Retoryka ironii], Chicago 1974, w której dzieli on ironię na stabilną 
i niestabilną. Pierwsza z nich była typowa dla modernizmu i wcześniejszych epok, 
a druga pojawiła się po raz pierwszy we wczesnych wierszach Audena i metafikcyjnych 
eksperymentach Nabokova. 
5 Pojęcia „nieokreśloności” używam za Marjorie Perloff i jej słynną publikacją The 
Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage [Poetyka nieokreśloności: od Rimbauda do Cage’a], 
Evanston 1981. Według amerykańskiej krytyczki nieokreśloność to oscylowanie wiersza 
pomiędzy referencyjnością i kompozycyjną zabawą: jego detale nie układają się w lo-
giczną konfigurację, ponieważ często przypominają abstrakcyjną argumentację muzyki. 
Według Perloff nieokreśloność w praktyce literackiej rozpoczął Artur Rimbaud, a jako 
pierwsi przenieśli do angielszczyzny Ezra Pound i Gertrude Stein. 
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dostąpiła kanonicznego statusu, czego dowodem były nominacje do 
ważnych nagród czy ukazanie się w Biurze Literackim obszernej edycji 
wierszy zebranych poety pt. Dożynki (2006). Co istotniejsze, Sosnowski 
dorobił się sporego grona mniej czy bardziej zdolnych epigonów, 
których obecność w prasie, antologiach i tekstach krytycznych 
ostatecznie przewartościowała poetyckie wzorce. Pewnie właśnie 
poczucie tego przewartościowania sprowokowało Jacka Podsiadłę do 
napisania głośnego tekstu Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, który ukazał się 
w „Tygodniku Powszechnym” nr 24/2000 pod zmienionym przez redak-
cję tytułem Przeciw poezji niezrozumiałej. Po roku 2000 poeci i czytelnicy 
zasmakowali w wierszach, które zdawały się „zostawiać czytelnikowi 
całkowicie wolną rękę”6. Nie były one linearną kulminacją sensów 
prowadzących do metafizycznej konkluzji, ale raczej „labirynt[em] 
gwiaździstych rozgałęzień i ślepych korytarzy”7. Z pewnością nowa 
poetyka musiała wpływać deprymująco na samego Podsiadłę, którego 
utwory opierały się na mimetycznej przedstawieniowości i były wierne 
tradycji poezji autentycznej. 
 Początek pierwszej dekady nowego milenium w poezji polskiej 
trafnie opisuje utwór Marcina Świetlickiego Piosenka chorego, który ukazał 
się w drugim tomie poety Schizma (1994): „Dziś skończył się karnawał, 
zaczął się / postmodernizm”8. „Początek postmodernizmu” to wyraźna 
zmiana w posługiwaniu się środkami poetyckimi: współczesny wiersz 
powrócił do swojego dadaistyczno-futurystycznego dzieciństwa i znów 
stał się zabawą mającą niekiedy absurdalny czy błazeński charakter, 
obejmującą zarówno użycie figur stylistycznych jak i literackich 
odniesień. Jej celem było nie tyle objaśnić świat, ile raczej zawieść 
hermeneutyczne oczekiwania czytelnika. Zamiast spójnej narracji domi-
nującym elementem kompozycyjnym była fragmentacja, która dotyczyła 
wszystkich możliwych aspektów tekstu i często przybierała formę 
językowego kolażu. Ponadto wiersz w coraz mniejszym stopniu mani-
festował swój indywidualizm, zakorzeniony w modernistycznej wierze 
w inwencję. Model oporu wobec dominujących i często opresyjnych 
form dyskursu, tak powszechnie jeszcze podejmowany przez poetów 
Nowej Fali i „brulionu”, zmienił się w strategię dialogu z językami 
kulturowych centrów. Najbardziej powszechnymi technikami poetyckimi 
były różne odmiany przepisywania obcych tekstów jako sposób nada-
wania im artystycznego wymiaru, a poetą, który najśmielej z nimi ekspe-
rymentował, był Darek Foks. Wiersze z Misternego trenu (1997) przed-
rzeźniały Franka O’Harę, Allana Ginsberga i kilku innych poetów amery-

                                                 
6 J. Podsiadło, Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, „Tygodnik Powszechny”, http://www. 
tygodnik.com. pl/temat/ literatura90/podsiadlo.html, dostęp: 15.07.2015. 
7 Tamże. 
8 M. Świetlicki, Schizma, Poznań 1994, s. 62. 
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kańskich z drugiej połowy XX wieku. W późniejszym tomie Orcio (1998) 
znalazł się o wiele bardziej wyszukany utwór – Orcia pamięci żałobny rapsod 
–  będący parafrazą słynnego wiersza Konstandinosa Kawafisa Czekając 
na barbarzyńców, opatrzoną norwidowskim tytułem: 
 

Czego wypatrujemy, skłębieni pod remizą? 
Dzisiaj ma tędy przechodzić Orcio. 
Dlaczego strażacy wypatrują z nami? Dlaczego właściciele  

[barów z nami się kłębią? 
Bo dzisiaj ma tędy przechodzić Orcio. Nic po podpalaczach  

[i wodzie ognistej. Orcio, 
gdy nadejdzie, spali wszystko i wszystko wypije9. 

 
W wierszu Foksa pozornie absurdalne połączenie skrajnie od-

miennych poetyk – Kawafisa oraz Norwida – generuje zaskakujący sens, 
zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie profetyczne zakończenie utworu na-
szego romantycznego wieszcza:  

 
I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody, 
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów, 
Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody, 
Serca zmdlałe ocucą – pleśń z oczu zgarną narody… 
……………………………………………………… 
Dalej – dalej – 10 

 
Norwidowskie przyrzeczenie radykalnej zmiany historycznej – 

gdy zestawimy je z artystyczną procedurą wykorzystaną w Orcia pamięci 
żałobnym rapsodzie – staje się zapowiedzią zmiany rozumienia poezji. 
„Ocucenie zmdlałych serc” i „zgarnięcie z oczu pleśni” to zaniechanie  
metody kompozycyjnej opartej na lirycznej manifestacji ego. Nie chodzi 
w niej bynajmniej o poundowskie „make it new”, czyli odnowienie języka 
poetyckiego, ale o to, co amerykański artysta konceptualny Jasper John 
nazywał – odnosząc się również do Pounda – „robieniem czegoś jesz-
cze”: „Weź przedmiot. Zrób z nim coś. Zrób z nim coś jeszcze”11. Cu-
dzy tekst stał się właśnie takim „przedmiotem”, a „robienie z nim czegoś 
jeszcze” było parafrastyczną zabawą z jego treścią. 

                                                 
9 D. Foks, Debordaż, Poznań 2014, s. 19. Fragment parafrazowanego wiersza Kawafisa 
brzmi następująco w przekładzie Zygmunta Kubiaka: „Na cóż czekamy, zebrani na 
rynku? // Dziś mają przyjść barbarzyńcy. // Dlaczego taka bezczynność w senacie? / 
Senatorowie siedzą – praw nie uchwalają? // Dlatego że dziś mają przyjść barbarzyńcy. 
/ Na cóż by się zdały prawa senatorów? Barbarzyńcy, gdy przyjdą, ustanowią prawa” – 
K. Kawafis, Wiersze zebrane, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992, s. 22. 
10 C. Norwid, Bema pamięci żałosny rapsod, [w:] tegoż, Pisma wybrane. T. 1. Wiersze, War-
szawa 1968, s. 476. 
11 M. Perloff, Unoriginal genius: poetry by other means in the new century, Chicago 2010, s. 17.  
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Ten nowy dyskurs poetycki zdominował kurczącą się prasę 
literacką, ale także portale internetowe, jak np. literackie.pl, zdobywające 
coraz większą popularność, czy prężnie rozwijające się serie wydawnicze, 
np. „Poezjem” Portu Literackiego we Wrocławiu czy „Biblioteka Poezji 
Współczesnej” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. Jednak około 2010 roku specyficzny, parodos-
tyczno-ironiczny postmodernizm w poezji polskiej wytracił swój pier-
wotny, ożywczy impet. Powszechnie odczuwalne przesunięcie retoryczne 
w stronę stylistyki nieokreśloności spowodowało, że książki najwy-
bitniejszych poetów tego nurtu – Andrzeja Sosnowskiego, Darka Foksa 
czy Tadeusza Pióry – stały się nieco przewidywalne. Ponadto wielu 
ważnych twórców, którzy uprzednio mieli inklinacje do użycia niesta-
bilnej ironii, stopniowo zerwało z jej estetyką. W rezultacie w najnowszej 
poezji użycie parodii i ironii znów przypomina modernistyczne 
paradygmaty: tropy te najczęściej używane są w swojej stabilnej formie, 
co może dowodzić, że wbrew pozorom poetyka nieokreśloności nie 
zmieniła w znaczący sposób modelu polskiego wiersza lirycznego. Tę 
diagnozę wydaje się potwierdzać najnowszy tom Jacka Gutorowa Kartki 
(Kraków 2015), w moim przekonaniu jedna z najważniejszych książek 
poetyckich ostatnich lat. 
 Kartki sprawiają wrażenie dzieła bardziej świadomie literackiego 
i zafascynowanego tradycją niż wcześniejsze dokonania poety, choć 
przecież Gutorow zawsze był poetą wyszukanych kulturowych i lite-
rackich aluzji. W Kartkach ich zakres jest bardziej precyzyjnie nakreślony: 
z jednej strony wielcy klasycy starożytności – Homer (Czytając Homera), 
Wergiliusz (Medytacje wergiliańskie), Lukrecjusz (Fragment z Lukrecjusza), ale 
także Pliniusz Młodszy (Wyjątki z Pliniusza), a z drugiej późny Szekspir, 
a zwłaszcza motywy z Burzy (Psalm, Prosperologia), ale także z Zimowej 
opowieści (Zimowa opowieść). Między tymi dwoma biegunami rozpościera się 
pejzaż prywatnych fascynacji i wędrówek Gutorowa, rozpoznawalny 
także w jego wcześniejszych tomach: mistrzowie malarstwa 
holenderskiego (Holandia w dwa tysiące piątym), poeci amerykańscy XX 
wieku (Reznikoff, będący hołdem dla Charlesa Reznikoffa czy Dzieciństwo 
na wsi, kojarzące się ze wczesnymi wierszami Ashbery’ego) oraz lokalni 
mistrzowie „innych tradycji” (Śnieg w wierszach Ajgiego).  

W jakim stopniu twórczość Gutorowa podlegała retorycznym 
fluktuacjom typowym dla poezji polskiej ostatniego ćwierćwiecza? 
Debiutanckie Wiersze pod nieobecność (Wrocław 1998) niewątpliwie noszą 
ślady „brulionowej” poetyki autentyczności i to właśnie na nich próbuje 
skupić uwagę czytelnika gest otwarcia tomu – fragment bez tytułu przy-
pominający graficznie motto: 

 
NA STOLE przede mną: szklanka z bardzo mocną 
kawą, słuchawki, kasety Davida Sylviana i 
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Lutosławskiego, bilet na prom do Ystad, list 
od przyjaciela, z daleka, eseje Derridy, paczka 
papierosów, bukiet fiołków, porcelanowa 
płonąca żyrafa 
kartka 
którą właśnie teraz zapełniam12 

 
Choć zestaw rekwizytów jest tu raczej nietypowy dla poetyki 

buntu („kasety Lutosławskiego” i „eseje Derridy” czy „bukiet fiołków”), 
to „zapełnianie kartki” przez podmiot odbity w detalach wiersza w pełni 
z tą poetyką koresponduje, opowiadając kolejną „autentyczną historię” 
i manifestując odrębność rebelianckiej jaźni. Wydaje się, że trzeci tom 
Gutorowa pt. X, wydany w Biurze Literackim w 2001 roku, wyraźnie 
różni się pod względem retorycznych strategii, mając wiele cech charak-
terystycznych dla polskiej odmiany poetyckiego postmodernizmu: pisanie 
jest zabawą/grą z czytelnikiem, w której ważna jest nieokreśloność, jako 
odmowa poety, aby mówić w znaczący sposób. Ponadto wiersze są silnie 
sfragmentaryzowane, a ich detale nie układają się w logiczną konfi-
gurację, ponieważ często przypominają abstrakcyjną argumentację muzy-
ki. Dobrym przykładem takiego utworu jest wiersz Bigger splash, którego 
angielski tytuł nasuwa skojarzenia z poezją Andrzeja Sosnowskiego, 
gdzie brzmiące z angielska tytuły (We love you, Black Fix, Trackless) pog-
łębiają semantyczną gęstość tekstu. Tytuł wiersza Gutorowa nawiązuje 
do obrazu brytyjskiego mistrza popartu Davida Hockneya A Bigger Splash 
(a także, być może, dokumentalnego filmu o malarzu w reżyserii Jacka 
Hazana z 1973 roku), ale Bigger Splash nie daje się odczytać jako ekfraza: 

 
Ten nokturn w samo południe 
już nie bawi. Tafla wody 
zniekształca kafelki. Młoda 
godzina obraca mnie w ręku nie- 
pewnie. Ta kostnica lata, gdy 
ktoś spadał z trzydziestego  
piętra jak z trampoliny. Echo 
i łuna ciała, gdy nagle 
leci jak kursor w dół ekranu 
komputera, dźwięki fortepianu 
straciły sens, prawda? 
Można powiedzieć, że zapadł 
wyrok bez dna. I spadam 
w dół kolumny tego wiersza, 
słońce oświetla ruiny. Tam 
pod linią wody pierwsza  

                                                 
12 J. Gutorow, Wiersze pod nieobecność, Wrocław 1998, s. 5. 
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śmierć i biała zamieć. 
Emisja nie trwa długo. 
Dyrygent daje znak i mruga  
do fletów. Na pamięć 
znam rozkład tej ciszy, 
jej odjazdy i opóźnienia 
i wreszcie czas, gdy zamieniam 
się w słuch. 
Niczyj wzrok nie plami tej 
perspektywy. Bezosobowy 
pociąg do pustki jest wszystkim, 
nie przyszło ci to do głowy?13. 

 
Właściwie każde zdanie wiersza jest osobnym riffem niełączącym 

się z sąsiednimi zdaniami na zasadach zależności przyczynowo-skut-
kowej: odpryski pozornie realnego świata to z jednej strony detale z ob-
razu Hockneya (trampolina, tafla wody), a z drugiej niedające się racjo-
nalnie wkomponować w ramy ekfrazy odniesienia muzyczne („nokturn”, 
„dyrygent” mrugający do „fletów”) czy konstrukcje gramatyczne nada-
jące utworowi pozory konwersacji („prawda?”, „nie przyszło ci to do 
głowy”). Nieokreśloność wiersza Gutorowa polega na tym, że nie sposób 
rozstrzygnąć, które detale utworu są istotne dla jego sensu, a które nie. 
Ta fundamentalna nierozstrzygalność to właśnie przykład niestabilnej 
ironii, zwróconej przeciwko tradycji mimetycznej przedstawieniowości: 
czytelnik zostaje wciągnięty w interpretacyjną grę, nie mając pewności, 
czy narracja jest realistyczna, czy już przekroczyła granice realizmu. 
Oczywiście Bigger Splash ma w sobie jeszcze pewien potencjał alego-
ryczny: spadanie podmiotu ku „pustce” (czy też „pisanie” jako spadanie), 
która pojawia się w geście zamknięcia utworu to dobra metafora współ-
czesnej, pozbawionej centrum duchowości. Jednak wiersz nie jest pros-
tolinijnym wyrazem egzystencjalnej trwogi, ale niezwykle skomplikowaną 
semantycznie konfiguracją tropów, i każdy czytelnik może odczytać jego 
znaczenia na swój sposób. 
 Kartki porzucają retorykę postmodernistycznej zabawy, choć jej 
dalekie echa wciąż pozostają w tomie słyszalne. Dziewięciostronicowy 
Psalm to w swojej pierwszej części monumentalny katalog dziewięćdzie-
sięciu trzech wersetów dotyczących najróżniejszych znaczeń słowa „wys-
pa” – najczęściej rozumianego metaforycznie jako ograniczona przes-
trzeń lub dziedzina wyobraźni. Pierwsza część Psalmu przywodzi na myśl 
niektóre wiersze poetów szkoły nowojorskiej, czy może nawet bardziej 
bezpośrednie utwory bitników: 
 

                                                 
13 Tenże, X, Legnica 2001, s. 31. 
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Wyspa to pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy  
[i domaga się rozwinięcia, 

jak całe moje utajone życie. 
Wyspa może być otwarciem, pierwszą raną, kawałkiem muru  

[chłostanym przez  
 mokre gałęzie dzikiego bzu. 
Wyspa zmienia się z każdym spojrzeniem. Raz ma kształt  

[białej rozpadliny, kiedy  
 indziej przypomina wydrukowane i opublikowane  

[miasto. W tej chwili jest  
 smugą po odrzutowcu, rozpływającą się w błękicie i  

[udającą papier w kratkę. Wyspa jest tej wiosny kobietą 
najlżejszych obyczajów. 

Wyspa z milionem sosen, a w każdej zatrzaśnięty jest Ariel. … 
Wyspa inaczej: siedzisz samotnie przy stoliku w chińskiej  

[restauracji w Mińsku,  
 białoruskie kelnerki patrzą na ciebie i szepczą coś w  

[języku, którego nie  
 rozumiesz. Nigdy nie czułeś się bardziej samotnie, mój  

[ty Robinsonie. … 
Wyspać się w końcu, nie śnić o wszędobylskim języku, poddać  

[się falom 
rzeczywistości14. 

 
Katalog Gutorowa, odkrywający „utajone życie” poety i obejmu-

jący wszelkie możliwy aspekty pojęcia „wyspa”, dość szybko staje się 
przesłodzony, by nie powiedzieć banalny, tylko raz – w ostatnim z cy-
towanych tu wersetów – wyłamując się z mechanicznej powtarzalności 
konceptu wiersza. Ale właśnie nużąca banalność jest największą siłą ut-
woru, pozwala nam bowiem przelotnie dostrzec wzniosłość. Jak powiada 
Umberto Eco w swoim eseju Casablanca, „[d]wa truizmy wywołują w nas 
uśmiech, ale sto truizmów nas porusza, ponieważ wyczuwamy niejasno, 
że truizmy rozmawiają ze sobą i świętują swoje połączenie”15. Roz-
ciągnięte do granic czytelniczej cierpliwości poetyckie klisze pierwszej 
części Psalmu przekraczają granicę, za którą kicz staje się swoim 
przeciwieństwem. Poza tę granicę wskazuje także druga część Psalmu – 
diametralne przeciwieństwo pierwszej, jednowersowa, dobitna, mroczna: 
„Żadnej poezji, tylko śmierć”16. W tym lakonicznym zdaniu nie ma 
miejsca na retorykę zabawy, a brzmi ono jak fragment kontemplacji Św. 
Teresy Ávili. A zatem druga część poematu niejako anuluje „postmo-

                                                 
14 Tenże, Kartki, Kraków 2015, s. 51-59. 
15 U. Eco, Casablanca, Cult Movies and Intertextual Collage, „SubStance” 1985, vol. 14, no. 
2: In Search of Eco’s Roses, s. 3-12. 
16 J. Gutorow, Kartki, s. 59. 



 
 
 
 

 

Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. Interpretacje 

28 
 

dernistyczną” lekkość pierwszej: ironia i parodia, niestabilne w pop-
rzednich wersetach, zostają skarcone.  

Niemal wszystkie utwory w tomie są przykładem bardziej kla-
sycznego użycia ironii i parodii – użycia, które wzmacnia przesłanie lite-
rackiej wypowiedzi. Dobrym przykładem jest krótki wiersz Caedmon: 

 
Tyle wierszy 
Tyle ładnych wierszy 
Coraz więcej ich 
I coraz lepszych 
Tyle książek z wierszami 
Tyle nagrodzonych, przełomowych książek 
Tylu dobrych poetów wokół 
Tyle poezji 
 
Że w końcu chciałoby się być 
Autorem jednego wiersza 
Który nie daje spać 
Choć nie jest piękny17  

 
Caedmon to oczywiście pierwszy znany z imienia poeta staro-

angielski z Northumbrii, autor Hymnu Caedmona, dziękczynnej modlitwy 
napisanej pod koniec VII wieku. Przywołanie imienia staroangielskiego 
mistrza jako tytułu utworu sugeruje przede wszystkim fizyczną 
nietrwałość literackich monumentów: wszak z bogatej tradycji wczesnej 
poezji staroangielskiej zachował się jeden wiersz Caedmona. Pierwsza 
strofa wiersza Gutorowa wydaje się ironicznie wyrażać niewiarę w este-
tyczne kanony i hierarchie: jeśli wszystkie wiersze są „ładne” i „coraz 
lepsze”, a książki „przełomowe”, to nie są nimi żadne, a poezja staje się 
nierozróżnialną masą tekstów. Stąd wyrażona w drugiej strofie tęsknota 
za intrygującym tekstem, który burzyłby kanony, choć nie byłby „pięk-
ny”. Ale w tej ironii potęgującej afektywną siłę tekstu jest jeszcze drugie 
dno: wiersz Gutorowa jest właśnie „ładny” i „dobry”, a jego herber-
towska gładkość nieco parodystycznie przedrzeźnia tradycję autentycz-
ności. 
 Innym echem poetyckiego postmodernizmu w Kartkach jest dys-
kretnie obecna w tomie poetyka przepisywania. Jeśli u Foksa w Misternym 
Trenie (1997) czy w Orciu (1998) przepisywanie obcych tekstów było 
techniką tworzącą przestrzeń semantycznej nieokreśloności, u Gutorowa 
jest ono sposobem zademonstrowania podobieństwa własnego głosu do 
twórczości przywoływanych poetów, a także często hołdem dla nich. 
Dobrym przykładem takiego utworu jest krótki wiersz Reznikoff: 
 

                                                 
17 Tamże, s. 19. 
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Pierwszy deszcz. Płyty chodnika. 
Wróble wyrywają sobie okruch bułki. 
 
Nic więcej nie zaszło. 
Zgubione słowo nie podniosło wrzawy18. 

 
Wiersz próbuje oddać charakterystyczne cechy stylu utworów 

amerykańskiego poety Charlesa Reznikoffa, należącego do nurtu obiekty-
wizmu, który zyskał popularność w drugiej połowie XX wieku. Naśla-
dując podmiot obiektywistów – Louisa Zukofsky’ego, George’a Oppena, 
Lorine Niedecker i właśnie Reznikoffa – podmiot liryczny Gutorowa 
wybiera się na spacer ulicami swojego miasta, które to wydarzenie pró-
buje opisać jako alegorię. Ale inaczej niż Foksa i innych postmoder-
nistów Gutorowa nie interesuje kontrast pomiędzy formą a treścią 
wiersza, dzięki któremu następuje eksplozja retorycznej energii i poezja 
ukazuje pustkę swoich konwencji. Wprost przeciwnie, jego wiersz brzmi 
tak, jakby naprawdę mógł go napisać Reznikoff, a także – co być może 
ważniejsze – składa hołd formalnej maestrii amerykańskiego mistrza. 
 W podobnej poetyce utrzymany jest gest zamknięcia tomu – 
wiersz Prosperologia opatrzony mottem z Burzy Szekspira: „Our revels now 
are ended”. Jest to oczywiście kwestia Prospera z aktu IV, sceny 1, którą 
Piotr Kamiński tłumaczy „Nasze zabawy skończone”19. Zwracając się 
tymi słowami do Ferdynanda, Prospero opisuje ułudę swojej magicznej 
sztuki, ale wyraża także zwątpienie w jej i sens życia w ogóle. Wybór tych 
słów na motto wiersza zamykającego tom to szczególne pożegnanie 
z czytelnikiem, a może przede wszystkim z sobą, istotą piszącą wiersze, 
ale przede wszystkim istotą żyjącą: 
 

Duszo, wyleć. 
Spraw sobie mieszkanie gdzie indziej, nie w tym życiu. 
Spraw sobie gęstą mgłę, koronę z chmur i miejsce do spania  

[w nieżeglownej rzece. … 
Jam już stary, a ty potrafisz śpiewać. … 
Jesteś tchnieniem, chwilą słońca w gałęziach. … 
Nie bądź już dłużej upartym cieniem strzelistej sosny. 
Wystąp z brzegów i biegnij, biegnij poza siebie. 
 
Zejdź z drogi. 
Ustąp miejsca. 
Przestań być. 
Odetchnij20. 

                                                 
18 Tamże, s. 9. 
19 W. Shakespeare, Burza, przeł. P. Kamiński, Warszawa 2012, s. 155. 
20 J. Gutorow, Kartki. Kraków 2015, s. 60. 
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Prosperologia to łagodnie ironiczna droga do wycofania się z życia, 
zaniechania codziennych wysiłków, odchodzenia od siebie. Dusza wi-
dziana jest tu niczym duszek Ariel, wiecznie młody na tle starzejącego się 
ciała, zdolny zamieszkać w każdym materialnym przedmiocie – w rzece, 
w gałęziach i w cieniu strzelistej sosny. Jednak w zamykającej wiersz 
czterowersowej strofie Szekspirowski trop zostaje odwrócony poprzez 
użycie paradoksu „Przestań być. / Odetchnij”. U Szekspira wyzwolenie 
Ariela nie oznaczało końca jego istnienia, a wprost przeciwnie, istnienie 
zwielokrotnione, bo pełne radości. Słowa te odnoszą się raczej do 
samego Prospera, którego możemy potraktować jako widmo autora: 
ustąp miejsca (innym), przestań być (artystą/poetą). Poeta odkłada pióro 
i rozwiewa się w łagodnym szeleście słowa „odetchnij”. 

Wierszy wykorzystujących parodię i ironię w podobny, bardziej 
tradycyjny sposób jest w Kartkach wiele. Jacek Gutorow, jak być może 
kilku innych ważnych poetów – Jerzy Jarniewicz, Grzegorz Wróblewski 
czy Krzysztof Jaworski – wyraźnie zmienia ustawienie głosu w swoich 
najnowszych wierszach, paradoksalnie powracając do poetyki wielkich 
mistrzów modernizmu. Wygląda na to, że epoka wolności, którą nam 
dała nieokreśloność, zakończyła się nagle pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości generyczny 
wiersz w języku polskim będzie znaczniej odbiegał od postmoder-
nistycznych standardów pod względem obrazowania i wyrażanych emoc-
ji. W przesiąkniętej ideologią sferze publicznej rozproszona i bezosobo-
wa subiektywność może stać się bezużyteczna. Semantyczna nieokreś-
loność niestabilnej ironii nie nadaje się do opisu złożoności tego, co 
rzeczywiste, ponieważ jej znaczenie jest zaprogramowane przez jej 
strukturę: gdy zasadą organizacji tekstu staje się wytworzenie w czytel-
niku poczucia, że tekstowi brak organizacji, tekst zostaje skazany na ist-
nienie obok świata. A zatem zysk nieredukowalnej niejasności jest stratą 
konkretności i poetycka jaźń będzie musiała zbudować na nowo swe 
więzi z wielością konkretnej rzeczywistości. Ślady tej nowej poetyki 
widoczne są w Kartkach – najbardziej konkretnym i zarazem klasycznym 
tomie Jacka Gutorowa. 
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JUSTYNA CERAZY 

 
 

Ironiczna maska. 
Krzysztof Jaworski wobec cierpienia i przemijania 

w Do szpiku kości 
 
 
,,Naczelny ironista pokolenia »brulionu« Krzysztof Jaworski napisał 
książkę o walce z rakiem. Już samo to zdanie brzmi jak kiepski dowcip” 
– stwierdził przekornie na łamach ,,Polityki” Maciej Robert1, recenzując 
Do szpiku kości2. Rzeczywiście temat zmagań z nowotworem, poważny 
i w istocie tragiczny, mógł zaskoczyć w przypadku Krzysztofa Jawor-
skiego, którego zwykle sytuowano w gronie ,,o’harystów”, ,,banalistów” 
i ,,kpiarzy”, często nazywając właśnie ,,naczelnym ironistą pokolenia 
»brulionu«”. Było to jednak zapewne zaskoczenie chwilowe, bo już od 
pierwszych kart książki staje się oczywiste, że patosu oraz sentymentalnej 
czułostkowości nie należy się spodziewać po autorze tego zbioru. Nie 
będzie to także tradycyjny dziennik chorobowy, pełen heroizmu, 
wyciskający łzy. Ironiczny, jak zawsze, Jaworski w jednym z pierwszych 
tekstów, zatytułowanym Dlaczego zazdrość (zawarte w tytułach poszcze-
gólnych utworów pytania ,,Dlaczego” tworzą swoistą zasadę konstruk-
cyjną książki), prowokująco pisze: „Bo też chciałbym napisać poruszającą 
książkę o cierpieniu. Najbardziej chciałbym, żeby poruszyła mi jelita. 
Regularny stolec, to podstawa udanej działalności artystycznej”3. 

Popularne sposoby podejmowania refleksji o chorobie i cierpie-
niu, pełne melodramatycznych uniesień lub wysycone jawnie manifesto-
wanymi jakościami metafizycznymi, zostają przez autora wyśmiane. 
U podstaw tego negacyjnego działania leży świadomość konfliktu dwóch 
światów: przestrzeni namacalnej fizjologii reprezentowanej przez 
doświadczające problemów jelitowych ciało oraz sfery pozazmysłowej, 
związanej z refleksją intelektualną, moralną i filozoficzną. Cielesność 
zresztą staje się ironicznym zwierciadłem dla wszelkich momentów 
wzniosłości i wszelkich prób przyjmowania przez bohatera Do szpiku 

                                                 
1 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1552975,1,recenzja-ksiaz 
ki-krzysztof-jaworski-do-szpiku-kosci.read, dostęp: 06.08.2015. 
2 Zob. K. Jaworski, Do szpiku kości. Ostatnia powieść awangardowa, Wrocław 2013. 
3 Tamże, s. 10. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1552975,1,recenzja-ksiazki-krzysztof-jaworski-do-szpiku-kosci.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1552975,1,recenzja-ksiazki-krzysztof-jaworski-do-szpiku-kosci.read
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kości postawy heroicznej, tutaj mocno niepożądanej i na wiele sposobów 
ośmieszanej. To doświadczenie ciała (zaznaczone już w tytule), ból, 
cierpienie i odczuwany fizycznie strach przed śmiercią są pretekstami do 
zaatakowania bronią ironii wielkich koncepcji filozoficznych i psycho-
analitycznych, a także tradycji literackiej z jej ogromnym bagażem odpo-
wiedzi na fundamentalne pytania ludzkiej egzystencji. 

Jednym z wielu tego typu ataków jest tekst Dlaczego prawdziwe sny, 
w którym Jaworski ironiczne odwołuje się do teorii Zygmunta Freuda, 
jednej z najbardziej wpływowych koncepcji psychoanalitycznych XX 
wieku, która przy postrzeganiu jej w sposób stereotypowy, niemalże 
popkulturowy (a takim widzeniem autor celowo się posługuje) wyjaśnia 
koszmary senne podświadomymi popędami natury seksualnej: 

 
Śni mi się, że obdzierają mi ze skóry dłonie, ręce. 

Rozrywają wnętrzności. Śni mi się moje ciało rozszarpywane na 
strzępy. Przeżywam swoją śmierć. Umieram na wiele sposobów. 
Zasypany żywcem. Utopiony. Ale to rozszarpywanie powtarza 
się najczęściej. Ale nic to. To pewnie moja podświadomość 
mówi mi, że chciałbym sobie zaruchać, tylko nie potrafię tego 
wyrazić słowami. Tak. Na pewno chodzi o dymanie. Można spać 
spokojnie4. 

 
Egzystencjalny lęk, pojawiający się wraz z senną zmorą śmierci, 

zostaje zatem zagłuszony. Ironia pozwala zadrwić z jego powagi, 
banalizuje tragizm bohatera. Kończące wypowiedź słowa ,,Można spać 
spokojnie”, ujęte w ironiczny cudzysłów, spać spokojnie jednak nie 
pozwalają, bo koncepcja Freuda ostatecznie zostaje przecież skompro-
mitowana. To tylko autoironiczny bohater stara się zasłonić swoją 
rozpacz i strach śmiechem i drwiną oraz płaszczem naiwnych rozpoz-
nań, które raczej trudno traktować serio. Kwestię godnej śmierci bohater 
Jaworskiego widzi z kolei tak: 
 

To całe pieprzenie o godności umierania. Czy kiedy 
wnoszą cię z wózka inwalidzkiego do klopa, żebyś mógł się 
wypróżnić, i umierasz na kiblu, jest w tym jakaś godność? 
W którym momencie procesu metafizycznego jest miejsce na 
misterium godności? Dostojność odejścia. Dodatkowo reszta 
kolejki już cała wkurwiona, bo z gabinetu, pod którym aż czarno 
jak w umyśle Fryderyka Nietzschego, wychodzi akurat ten lekarz, 
żeby zbadać zmarłą (godnie) istotę ludzką, która zeszła była 
(szlachetny etap przejścia) podczas oddawania moczu. [...]  

Powoli uczyłem się godności umierania, a jej podsta-
wowe prawo głosi – jak wyczytują twoje nazwisko, to zapier-

                                                 
4 Tamże, s. 16. 
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dalaj bez opamiętania, tak żeby ci się żadna franca do gabinetu 
przed ciebie nie wcisnęła. Tako rzecze Zaratustra5. 

 

 Podmiot Do szpiku kości, przygnieciony upokarzającymi realiami 
współczesnej polskiej służby zdrowia z jej niekończącymi się kolejkami 
i poddający dodatkowo w wątpliwość istnienie tak zwanej godnej śmierci, 
wybiera właśnie pozycję ironisty, która pozwala mu, po pierwsze – ukryć 
bezradność i uczucie poniżenia, po drugie – obnażyć groteskowość 
swojej kondycji. W takich warunkach słowa ,,Tako rzecze Zaratustra”, 
wzmacniające wydźwięk prawd zawartych w koncepcji Fryderyka 
Nietzschego, zyskują u Jaworskiego nowy, niezwykle prześmiewczy wy-
miar.  

W Do szpiku kości w ironicznym zawieszeniu pozostają także 
nawiązania do literatury, zarówno tej uchodzącej za wysokoartystyczną, 
jak i tej sytuowanej w kręgu kultury popularnej. Utwór jest bowiem 
mocno intertekstualny. Jaworski interteksty umieszcza zawsze w kon-
tekście dla nich upokarzającym, pozbawia je autorytatywnej mocy. Tym 
kompromitującym dla nich otoczeniem jest dramatyczne położenie 
bohatera. Tradycja literacka w konfrontacji ze zmysłowym, somatycznym 
doświadczeniem traci swoją powagę i znaczenie dla refleksji o ludzkiej 
naturze, tak, jak to się dzieje w tekście Dlaczego snu Obłońskiego ciąg dalszy: 

 
A drugiemu śniło się z kolei, że był kościołem, 

kwartetem, a nawet rywalizacją Franciszka I z Karolem V. 
Walnął nawet o tym powieść. [...] I natychmiast poprzez bezmiar 
pustki, kędy podróżny spieszy do najbliższej stacji, słyszę 
komentarze towarzyszy niedoli: – W tysiąca grasz? I już 
zastanawiam się, czy ten, któremu nadzieja rychłej ulgi dodawała 
sił do cierpienia, zagrałby w tysiąca? Czy też zostałby orżnięty 
jak dziecko na kolonii przez studenta filologii polskiej, 
dorabiającego opieką nad kolonistami?6. 
 

 Niesłychanie abstrakcyjna i skomplikowana psychologicznie 
literatura Marcela Prousta (Jaworski nawiązuje do książki W poszukiwaniu 
straconego czasu) w obliczu niezwykle pospolitego wyboru (czy zagrać 
w tysiąca) okazuje się śmiesznie pusta. Dlatego Jaworski z niej drwi, 
kreując Prousta na autora o wyobraźni paranoicznej, onirycznej i nie 
przystającej do życia. W stosunku do literackiego dorobku pokoleń autor 
chętnie obiera pozycję ironisty i błazna. Taką samą postawę przyjmuje 
wobec wyobraźni zbiorowej, przesiąkniętej różnorodnymi receptami na 
życie, proponującej całą gamę wzorców postępowania i myślenia. 

                                                 
5 Tamże, s. 103. 
6 Tamże, s. 14. 
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Szczególnie reprezentatywna w tym zakresie wydaje się wypowiedź 
Dlaczego dostałem raka: 

 
– Bo jestem złym człowiekiem. 
– Bo nie ma we mnie pokory. 
– Bo proces uzdrawiania, to proces przebaczania, a ja nie 
potrafię przebaczać. Pamiętliwy ze mnie skurwysyn. 
– Bo ciągle narzekam. A ludzie żyją bez rąk, bez nóg i nie 
narzekają. A mnie w życiu jeszcze nic strasznego nie spotkało.  
I nie doceniam tego. I żyję przeszłością, a inni mają gorzej. 
A inni mają gorzej. 
Dlatego7. 

 
 Bohater Do szpiku kości stawia tu pytanie, sugerujące rozważania, 
czy cierpienie jest w jakikolwiek sposób zawinione. Pytanie tyleż 
podstawowe, co naiwne. Odpowiedzią zatem mogą być tylko bazujące na 
wyobraźni masowej klisze językowe. Dzięki ironii wypowiedź ta zdradza 
swoją zaprogramowaną naiwność. Pojawiająca się tylko jako jedna 
z możliwości teza o przypadkowości choroby (obecna także we frag-
mencie: ,,Lekarz: – Palił Pan? / Facet: –  A skąd. Nigdy. / Lekarz: – Było 
palić”8) jest z kolei świadectwem głęboko ironicznego statusu ludzkiej 
egzystencji.  
 Podmiotowi wierszy Krzysztofa Jaworskiego daleko do 
jednoznacznych i infantylnych rozpoznań rzeczywistości. Bliżej mu 
raczej do nieustannych poszukiwań sensu i tworzenia wypowiedzi co 
najmniej podwójnych9.  

Ironia natomiast, rozumiana w sposób dość powszechny, jako 
,,szczególny układ »napiętych« stosunków między podmiotem, światem 
i językiem (sztuką, kulturą)”10, towarzyszyć będzie większości tekstom 
z Do szpiku kości, sąsiadując często z cynizmem, wulgaryzmami, czarnym 
humorem, zabiegami parodystycznymi i licznymi nawiązaniami inter-
tekstualnymi: 

 
Śniadanie – maść na hemoroidy, obiad – preparat na 

grzybicę pochwy, kolacja – tabletki na brak wzwodu. I jakoś 
dzień schodzi11. (Dlaczego przemysł farmaceutyczny) 

 

                                                 
7 Tamże, s. 6. 
8 Tamże, s. 20. 
9 Podobnie podwójny dyskurs tworzy Krzysztof Jaworski, posługując się niezwykle 
często grami intertekstualnymi. 
10 Tak definiuje ironię między innymi Anna Legeżyńska w opublikowanym w wersji 
elektronicznej ,,Tygodnika Powszechnego” artykule Elegijność, ironia i wzniosłość; zob. 
http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/legezynska.html, dostęp: 06.08.2015. 
11 K. Jaworski, dz. cyt., s. 72. 

http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/legezynska.html
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– A teraz, mój drogi chłopcze – powiedziała Róża – 
życie każe ci się schylić po mydło12. (Dlaczego Mały Książę) 

 

Ironiczne widzenie świata wydaje się odpowiadać absurdalnej 
i pełnej sprzeczności rzeczywistości szpitalnej, w której podmiot wierszy 
Krzysztofa Jaworskiego się znajduje. Kpiarskie komentarze dotykają 
także wielu zjawisk współczesności, określanej przez celebrycki styl życia, 
intelektualną miałkość i pozorność egzystencji: 
 

Ostatnio miejsce mojej idolki, aktorki dziecięcego 
sławnego filmu, która została alkoholiczką w wieku 9 lat, a któ-
rej biografia (biografia!) ukazała się, kiedy miała 14 lat, zajęła 
piosenkarka popularna młodego pokolenia, która, ku uciesze 
towarzystwa oraz ogólnie dla zabawy (dla zabawy!), wciągnęła 50 
gram wódki nosem. Swojego Mistrza szuka się całe życie13. 

 
Jaworski często pokazuje, że mamy do czynienia z coraz mniej 

twórczą cywilizacją i coraz mniej refleksyjną kulturą. Wyraźnie ironiczne 
są również liczne wypowiedzi autotematyczne, dotykające kwestii pi-
sarstwa i problemów literackich. Autor nie formułuje ich na serio. Raczej 
kpi z tradycji podejmowania autorefleksyjnych wątków. Widać to na 
przykład w utworze Dlaczego jednak nie zostanę pisarzem: 

 
Czyż charakteryzuje twórczość mą lekki, a wyra-

finowany styl? […] Któż pozbiera materiały do mej biografii 
[…]? Któż spenetruje archiwa (mam jakieś archiwa?) […], by 
[…], lekkimi pociągnięciami pióra nie pominąć w biografii mej 
bolesnych, a trudnych tematów, drażliwych spraw osobistych, 
dramatycznych decyzji i wyborów, jak na przykład tego, gdy 
porzygałem się na cmentarzu, tak, na cmentarzu?14. 

 
Ta prześmiewcza wypowiedź naigrywa się z wysiłków poten-

cjalnych interpretatorów. Tym samym pozwala przypuszczać, że autor 
ośmiesza każdą próbę przypisania jego twórczości jakichś pozytywnych 
sensów, kpi z ewentualnych poszukiwań w niej uniwersalnych treści. 
Ironicznie sugeruje, że literatura nie artykułuje żadnej prawdy, zwłaszcza, 
jak to nazywa, tej dotykającej ,,kluczowego dla epoki losu czło-
wieczego”15. Nie ma w niej także odpowiedzi na przygodność ludzkiego 
istnienia, przemijanie i śmierć. W teksty Jaworskiego wpisana jest 
ponowoczesna świadomość ułomności języka, autor nie wydaje się 

                                                 
12 Tamże, s. 43. 
13 Tamże, s. 33. 
14 Tamże, s. 75. 
15 Tamże. 
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wierzyć w obiektywność jakichkolwiek rozpoznań, jakiegokolwiek 
poznania. Bohater Do szpiku kości, naznaczony doświadczeniem pisarstwa 
i jednocześnie odczuwający smutek przemijania i lęk przed śmiercią, nie 
chce budować autorytatywnych wypowiedzi, jakich można by się 
spodziewać po książce dotykającej tematu ciężkiej choroby; z całą 
pewnością Jaworski nie stawia się w pozycji mentora. 

Wszystkie te próbki ironicznego sposobu wypowiadania się 
Krzysztofa Jaworskiego w Do szpiku kości nie znaczą jednakże, że nie ma 
w tej książce śladów poważnego, tragicznego doświadczenia. Wręcz 
przeciwnie. Obok wszechobecnej drwiny, wypowiedź ta naznaczona jest 
wielkim cierpieniem fizycznym, ogromnym bólem egzystencjalnym, 
bezbrzeżnym smutkiem i strachem. Sugerują taki stan rzeczy liczne 
świadectwa modlitwy, bluźnierstwa, flustracji, złości i stanów lękowych, 
lakoniczne utwory takie jak tekst Dlaczego kolor brudu składający się 
z jednego słowa – ,,Bezradność”16.  

Wreszcie, uwypukleniu tragizmu sytuacji, w której bohater Do 
szpiku kości się znajduje, służy właśnie ironia. Dzięki masce ironicznej 
zyskuje Jaworski ponadto dystans do przedmiotu swojej narracji, 
sugeruje literackość i kreacyjność tekstu, maskuje narzucającą się 
sygnaturę autobiograficzną. Ironia jest zasłoną, dzięki której autor może 
uniknąć wzniosłości, taniej czułostkowości, a co najważniejsze, jednoz-
nacznych stanowisk i odpowiedzi. Jaworski chętnie stawia się w pozycji 
ironisty szukającego raczej osobliwych pęknięć w otaczającej go rzeczy-
wistości niż jednolitej, koherentnej struktury, preferującego nieoczy-
wistość, otwartość i podwójny dyskurs. Bo ironia to nie tylko trop reto-
ryczny (jak pokazał już romantyzm17), ale również jedna z najważniej-
szych kategorii estetycznych i filozoficznych, zwłaszcza dla ponowoczes-
ności. W taką refleksję wpisuje się także Do szpiku kości Krzysztofa 
Jaworskiego. Ironia nie jest tu wykorzystywana instrumentalnie. 
Odzwierciedla przede wszystkim ironiczny światopogląd bohatera tych 
tekstów, poszukującego odpowiedzi na fundamentalne pytania, ujawnia 
tkwiące w otaczającym świecie sprzeczności i absurdy. Jak wskazuje 
Zofia Mitosek w książce Co z tą ironią, ,,podmiot ironiczny wątpi 
i kwestionuje słuszność wszystkiego, co wokół niego się dzieje, co 
zostało powiedziane. Oceniając, buduje wypowiedzi, których prostota 
jest złudna”18. Ironia byłaby tu zatem cechą podmiotu, osaczonego 
mnogością teorii, prawd, dyskursów i sygnałów obecnych w rzeczy-
wistości, a także gestem dystansu wobec tego wszystkiego. Ironia 

                                                 
16 Tamże, s. 40. 
17 Zob. M. Żmigrodzka, Ironia romantyczna, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. 
J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 380. 
18 Z. Mitosek, Co z tą ironią, Gdańsk 2013, s. 12 
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równałaby się świadomości ironicznej, dzięki której pewność poznawcza 
przestaje istnieć. 

Wobec tego ironiczności Do szpiku kości nie można sprowadzić 
do prostej sumy fragmentów, w których pojawiają się retoryczne chwyty 
ironii. W XX-wiecznej humanistyce wiele miejsca poświęcono właśnie na 
sprzeciw wobec traktowania ironii wyłącznie jako tropu literackiego. 
Jednym z kanonicznych dzieł, do którego odwołują się współcześni 
badacze zjawiska, jest rozprawa Sørena Kierkegaarda O pojęciu ironii19. Jak 
podkreśla Edward Kasperski,  

 
Kierkegaard […] oponował […] przeciwko sprowa-

dzeniu jej [ironii – przyp. J.C.] do izolowanego aktu mowy, 
figury retorycznej, tropu, konceptu, zdarzenia, epizodu itp. 
Ironia nie była także formą zabawy lub gry literackiej […] 
Daleko wykraczała poza granice literatury i sztuki pisarskiej 
w ogóle. Przechodziła w rzeczywistość i stawała się dzięki temu 
odrębnym poglądem na życie, postawą wobec niego, sposobem 
egzystowania20. 

 
Kasperski zaznacza też, że filozof  
 
rozumiał ironię jako działanie przemyślane, nie spontaniczne, jej 
celem nadrzędnym było zdemaskowanie świata pozorów – 
świata semantycznych, komunikacyjnych oraz ideowych 
uzurpacji – jego własną bronią: właśnie przez udanie, pozorne 
upodobnienie się do niego […]21.  
 
Ponadto, zdaniem Edwarda Kasperskiego, ,,nowatorstwo Kierke-

gaarda wyraziło się tutaj w przeniesieniu ironii z płaszczyzny intelek-
tualnej, retorycznej, literackiej w antropologiczną”22. Podobnie – w per-
spektywie antropologicznej – zdaje się umiejscawiać ironię Zofia Mitosek 
w cytowanej wcześniej rozprawie Co z tą ironią23. I choć kategoria ironii 
nie posiada jednej definicji24, a przez każdego z badaczy rozumiana jest 
inaczej, to ogólną, zauważalną tendencją staje się mówienie o niej nie 
w sensie chwytu retorycznego, ale głównie w kontekście filozoficznym 
i antropologicznym, określonej postawy widzenia świata, sceptycznego 
przestawania ze wszystkim tym, co człowieka otacza. 

                                                 
19 Zob. S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. 
A. Djakowska, Warszawa 1999. 
20 E. Kasperski, Antropologia i dyskurs o człowieku, Pułtusk 2003, s. 517-518. 
21 Tenże, Ironia jako dyskurs i jako strategia, ,,Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 3, s. 74. 
22 E. Kasperski, Antropologia i dyskurs…, s. 530. 
23 Zob. Z. Mitosek, Co z tą ironią. 
24 Zob. Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002. 
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W taki nurt myślenia o ironii Krzysztof Jaworski, jako autor, 
z całą pewnością się wpisuje. To poeta niezwykle czuły na wszelkie para-
doksy. Podobnie prezentuje się podmiot jego tekstów – przekorny, 
wrażliwy na pęknięcia, załamania i absurdy rzeczywistości. Postawa 
sceptyka i ironisty towarzyszy Jaworskiemu chyba od zawsze, począwszy 
od debiutanckiego tomiku Wiersze (1988-1992)25 ze słynnej fioletowej 
serii ,,biblioteki »brulionu«”. Ironiczność debiutanckiego zbioru różni się 
jednak od ironiczności Do szpiku kości. Ta pierwsza była głównie 
prowokatorska, kpiarska i ludyczna, wydawała się służyć przemianie stylu 
ekspresji poezji na początku lat dziewięćdziesiątych, ta druga – łączy się 
przede wszystkim ze świadomością absurdalności, przypadkowości, 
przygodności, czy też groteskowości istnienia. 

Wreszcie, warto zauważyć, że ponad wszystko ironia przynależy 
do sfery estetyki i stanowi jeden z ważniejszych sposobów wyrażania 
postmodernistycznej sztuki, dla której gra literacka jest pojęciem 
podstawowym, i która przy pomocy kiczu, pastiszu i parodii żartobliwie 
flirtuje z kulturowym dorobkiem oraz stale balansuje na granicy śmiechu 
i powagi. Jest ponadto niezwykle czuła na podwójność dyskursu, zabiegi 
dekonstrukcyjne, zainteresowana mnożeniem ilości odczytań. Marian 
Kempny, cytując Ihaba Hassana, podkreśla: 

 
Postmodernizm oznacza zwrot w kierunku tworzenia 

otwartych, dysjunktywnych, żartobliwych, uznaniowych, zmien-
nych czy nieokreślonych form, ideologii rozszczepienia, woli 
destrukcji […], a jednocześnie implikuje istnienie czegoś dok-
ładnie im przeciwstawnego, antytetycznych w stosunku do nich 
rzeczywistości26. 

 
Postawa ironisty niezwykle przystaje do postmodernistycznego 

światopoglądu i ponowoczesnych koncepcji filozoficznych. Ironiczny 
sposób wypowiadania się jest natomiast symptomatyczny dla estetyki 
postmodernistycznej. Obecność ironii służy w Do szpiku kości kreowaniu 
określonej wizji świata: histerycznego, absurdalnego, budzącego lęk, 
poznawczo niepewnego, a zarazem bardzo bliskiego i powoli oswajanego 
przez podmiot wierszy Jaworskiego. Ironia dzięki swej niejednoznacz-
ności pozwala te momenty wyjaskrawić. 

Ponadto, jak dowodzi Dagmara Jaszewska, to właśnie ironia 
i niedojrzałość stają się głównym sposobem postmodernistycznego wyra-
żania. Autorka pisze, że ,,racja dojrzałości w kulturze przestała istnieć, 
preferowana jest natomiast ironia, dystans. […] Niedojrzałość […] to 

                                                 
25 Zob. K. Jaworski, Wiersze (1988-1992), Warszawa-Kraków 1992. 
26 M. Kempny, Kategorie postmodernistycznej estetyki jako zwierciadło postmodernistycznej teorii 
społecznej, [w:] Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zeidler-
Janiszewska, Warszawa 1994, s. 213-214. 
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nowa kondycja jednostki i całej kultury”27. Krzysztof Jaworski zdaje się 
wpisywać w ten sposób wyrażania o Gombrowiczowskich korzeniach. 
Świadczy o tym także kilka, nawiązujących do Gombrowicza, frag-
mentów Do szpiku kości: 

 
Tam ojczyzna moja, gdzie deska sedesowa moja! […] 

Moja mała srajczyzna! (Dlaczego patriotyzm) 
 

Toteż w skupieniu […] zacząłem przeżuwać kromkę 
chleba białego, prostego, o skórce chrupkiej, miękkim, smako-
witym wnętrzu, bardzo, bardzo dobrego, a w przygotowaniu 
nieskomplikowanego, pszennego. (Dlaczego sen) 

 

W Do szpiku kości Jaworski nawet o tak trudnych tematach, jak 
cierpienie, śmierć czy przemijanie, pisze w sposób zabawny, mocno iro-
niczny. Marcin Orliński w jednej z recenzji książki Jaworskiego zauważa: 

 
Ironista nie może sformułować żadnego problemu 

w sposób poważny, ponieważ nie wierzy w zasadność takiego 
aktu. Słowa z gruntu nie pasują do trudnej i złożonej 
rzeczywistości, jedyne więc, co pozostaje, to zabawa, gra z kon-
wencją, zmiana masek28.  
 
Ale nie chodzi tu tylko o rozrywkę, choć ta zapewne też jest 

istotna, ale określoną, ironiczną, a zarazem tragiczną, kondycję podmiotu 
tekstów Jaworskiego, świadomego ułomności i konwencjonalności 
języka oraz bezcelowości każdej próby zbliżenia się za jego pomocą do 
rzeczywistości. 

Mimo nasycenia utworu ironicznym spojrzeniem, Do szpiku kości 
nie prezentuje maksymalnie pesymistycznej wizji rzeczywistości. Dzięki 
ironii Jaworski zyskuje bowiem dystans, zdaje się afirmować 
groteskowość świata. Dodatkowo, ,,ironiczność jest drogą do wolności, 
osiąganej przez dystans do tego, co boli”29 – stwierdza Anna Legeżyńska. 
Od wartości ludycznej ważniejsze jest zatem u Jaworskiego przełamanie 
tabu wzniosłego, traktowanego serio opowiadania o przemijaniu 
i śmierci, jak również, co sugeruje utwór zamykający Do szpiku kości, 
jakości terapeutyczne ironii: 

 

Ta książka pisała mnie sześć lat. 
Powoli chyba kończy. 

                                                 
27 D. Jaszewska, Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, War-
szawa 2002, s. 203. 
28 M. Orliński, Zagrywka wobec cierpienia, http://www.marcinorlinski.pl/doszpikukosci. 
htm, dostęp: 22.07.2015. 
29 A. Legeżyńska, dz. cyt. 
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[…] 
Idzie rak, nieborak. 
Jak ugryzie, będzie znak. 
 
Na kogo wypadnie, na tego bęc. 
Tak brzmi odpowiedź30. 

 
Stylizowana na maksymalną szczerość i sugerująca kontekst 

autobiograficzny wypowiedź Jaworskiego w konsekwencji nic pewnego 
o bohaterze tekstu nie mówi, ukrywa się on pod bezpieczną maską ironii. 
Ironiczny, typowo ponowoczesny podmiot pozbawia czytelnika pew-
ności poznawczej, staje się nieuchwytny, jest bytem jedynie przygodnym, 
retorycznym, świadomym swojej odległości od prawdy i rzeczywistości, 
sceptycznym wobec samego siebie. 
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EWA GOCZAŁ 

 
 

„Dlaczego nie tak”. Ironiczny nonkonceptyzm 
Krzysztofa Jaworskiego (na podstawie Do szpiku kości) 

 
 

RAK to WALKA którą wygrywamy,  
to LĘK który oswajamy, 

to NADZIEJA która jest najcenniejsza  
 

(z napisów na krakowskich tramwajach) 
 

 
Dlaczego nonkonceptyzm (ironia przedrostka) 

Nie ma takiego słowa (jeszcze). Podobnie jak nie ma (już) awangardy1. 
Krzysztofowi Jaworskiemu wolno było jednak nazwać swoją książkę – 
wydaną w 2013 roku, a spisywaną przez 6 lat2 autobiograficzną historię 
choroby nowotworowej – „ostatnią powieścią awangardową” (jak głosi 
podtytuł Do szpiku kości). Jest to etykieta przewrotna, kładziona na bakier 
i tym bardziej poznawczo użyteczna, prowokująca do weryfikacji, 
ilustrująca samą sobą specyficzny wewnętrzny alians ładu i bezładu 
panujący w tym tomie. Być może więc wolno także – na prawach 
rozluźnionej, nieostatecznej, ironicznie kwestionującej się arbitralności – 
zaetykietować twórczość Jaworskiego (przedstawiciela „brulionizmu”, 

                                                 
1 Spór o awangardę trwa już kilkadziesiąt lat i chyba nie da się tego pojęcia 
wykrystalizować inaczej, jak tylko definiując je za każdym razem od nowa, co zresztą 
zgadzałoby się z zasadniczym dla awangardzistów postulatem nowatorstwa i zmiany. 
U autora Do szpiku kości brzmi to na przykład tak: „Zdzichu mówi, że awangarda to 
gówno, na którym / dopiero wyrosną kwiaty, przy czym nie zalicza mnie / do kwia-
tów” – K. Jaworski, Porwanie Paryża, [w:] tegoż, Drażniące przyjemności. 1988-2008, 
Wrocław 2008, s. 116. Zob. także np.: Awangarda w perspektywie postmodernizmu, 
red. G. Dziamski, Poznań 1996; J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym 
modernizmie w Polsce, Kraków 2004; H. Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX 
wieku, przeł. M. Borowski i M. Sugiera, Kraków 2010. 
2 Metaforycznie – i zapewne trafniej – określa to sam autor następująco: „Ta książka 
pisała mnie sześć lat. // Powoli chyba kończy” – K. Jaworski, Do szpiku kości, Wrocław 
2013, s. 132. W dalszej części tekstu cytaty z książki sygnuję przeważnie tytułami 
poszczególnych całostek. 
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„nurtu groteskowego”, „walczącej niepowagi”3) neologizmem „nonkon-
ceptyzmu” – prześmiewczym i precyzyjnym zarazem, odsyłającym do 
konkretnego tekstowego punktu odniesienia, ale i w niebyt, niejasną 
wieloznaczność, otwarte pole dla domysłów i wątpliwości. 

Cząstka „non”, rozpowszechniona w języku angielskim, pol-
szczyźnie zaś nieprzesadnie produktywna i wchodząca w skład kilku 
zaledwie słów, zawiera znaczny ładunek szczególnej negacji. Nie służy 
do prostego określenia faktu, że czegoś nie ma. Nonkonformizm nie 
jest tylko neutralnym brakiem konformizmu – ale niweczącym go 
sprzeciwem, zaparciem się, wzgardą i protestem. Nonsens nie oznacza 
po prostu rzeczywistości pozbawionej sensu logicznego, ale nazywa 
i ustanawia coś dla niej alternatywnego, w jakiś sposób wartościowego, 
z całą pewnością twórczego. W takim układzie nonkonceptyzm, 
pokrewny tamtym, byłby manifestacją prawa do wolności literackiego 
wyrazu, fundamentalnym buntem przeciwko napierającym z zewnątrz 
rygorom, schematom i konwencjom – ale także własnej pokusie pójścia 
na łatwiznę układnej formy albo efekciarstwa.   

W „non” brzmi zew awangardy (instynkt szukania czegoś 
nowego, choć wszystko już było) – i ton ironii (ustawiczna kontestacja4). 
Jeśli centralny dla tytułowej formuły przedrostek jest już samą ironią, 
zgodnie z jej Kierkegaardowską „ogólną definicją […] jako nieskończenie 
absolutnej negatywności”5, to przymiotnik „ironiczny” wnosi do niej walor 
tautologicznego przesytu. Jest przy tym konieczny, bo kieruje ku znanej 
książce Arenta Van Nieukerkena6, poświęconej, zgodnie z podtytułem, 
„nowoczesnej polskiej poezji metafizycznej w kontekście anglosaskiego 
modernizmu”, przy czym metafizyczność rozumiana jest tam jako zestaw 
cech zbliżony do kluczowego – także dla nas – konceptyzmu. Obrany 
przez holenderskiego badacza przedmiot analizy, a także jej niezrównana 
akademickość stoją w tak uderzającym kontraście z twórczością autora 
Drażniących przyjemności i stosownym dla niej językiem opisu, że 
zestawienie to wpisuje się w przyjętą tu zasadę wszechobecności ironii – 
i umacnia w przeświadczeniu o jej użyteczności jako narzędzia inter-
pretacji. Gestem interpretacyjnym są tutaj także retoryczne – 

                                                 
3 K. Maliszewski, Po debiucie. Dziennik krytyka, Wrocław 2008, kolejno: s. 78, 116, 30. 
4 Wszystkie proponowane dalej cząstkowe objaśnienia w założeniu mieszczą się 
w obrębie następującego radykalnego skrótu historii ironi(k)i: „Sofistyka jako fantaz-
matyka, jako eidolonika, jako ironika ma  […] długowieczną, meandryczną, wieloi-
mienną historię. Będzie rozwijać się drogami nieskończonej i nieznośnej pracy 
negatywności” – C. Wodziński, Nic po ironii. Meafizyka, ironika, sofistyka, [w:] Powaga ironii, 
red. A. Doda, Toruń 2004, s. 45. 
5 S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. A. Dja-
kowska, Warszawa 1999, s. 252. 
6 A. Van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kon-
tekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1997. 
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w parafrazach i kryptocytatach – nawiązania do tekstu głównego 
i kontekstu. Niniejszy szkic nie ma być sporem z Van Nieukerkenem, ale 
pełnym rewerencji dialogiem i zapożyczeniem się, przy założeniu, że jeśli 
ironia – wbrew tradycji – może być żarliwa, to traci dystans do swojego 
przedmiotu, a wraz z nim – deprecjonujący, kpiarski charakter.  

Ironiczny konceptyzm… wyjaśniał okoliczności odrodzenia się 
metafizyki w polskiej poezji XX wieku, a także określał rodowód „iro-
nicznego moralizmu”7, wywodzonego z jednej strony z tradycji Norwi-
dowskich, z drugiej zaś – z dziedzictwa anglosaskiego modernizmu spod 
znaku Elliota i Audena. Wydaje się, że interesujące efekty może dać 
założenie, że ten nurt (noblistów, prawodawców, twórców – także 
przekładowego – kanonu) znalazł kontestującą kontynuację w twór-
czości poetów przełomu 1989 roku. Ciemnym spoiwem byłby dla nich 
„konieczny cień” Norwida, odróżniającym kontekstem – sięganie przez 
tych drugich w kierunku poezji amerykańskiej, po Whitmanowsku 
pozametafizycznej, konstruującej swój idiom raczej na kształt mowy niż 
pisma, a co za tym idzie, ironizującej bardziej w tonie niż w konceptach. 
Jednym z takich poetów byłby Krzysztof Jaworski, apogeum ironizmu 
osiągający akurat w swojej książce nie(całkiem)poetyckiej, w XXI wieku, 
wyobcowany i niemożliwie, wbrew sobie, dojrzały. Na względnie 
obszerną jej charakterystykę złożą się tutaj trzy warstwy ironiczne: forma 
powieściowa, postawa podmiotu i świat przedstawiony. 

 
Dlaczego powieść (ironia postformy) 

Do szpiku kości jest formą niejednolitą i synkretyczną, dającą się 
określić cytatem: „A ty jak zwykle, wszystko, czyli nic”8. To osobliwa 
summa pisarza, który własną biografię twórczą tak streszcza: 

 
Autor dwóch książek o szpitalach, bo był w dwóch 

szpitalach, pisał historie bez fabuł i powieści bez bohaterów, 
rzucał kurwami w poezji. Nikt go nie znał, nikt go nie zna, nikt 
nie zapamięta. PS. Zarabiał na życie jako nauczyciel9. 
 

Książka rozpisana jest z pewnym rozmachem, na ponad sto 
(quasi-)rozdziałów, choć nie wygląda to okazale wobec faktu, że: „Mam 
7 760 fotografii moich kotów w folderze Moje koty. Katolicka wersja 
Biblii posiada 1261 rozdziałów oznaczonych jedynie umownymi 
skrótami”10. Tutaj poszczególne całostki oznaczone są tytułami, które 

                                                 
7 Określenia „ironiczni moraliści” używa Van Nieukerken za Stanisławem Barańcza-
kiem. Zob. tamże, s. 5. 
8 Dlaczego sztuka bycia abstrakcyjnym. 
9 Dlaczego napis na nagrobku. 
10 Dlaczego potrzeba prostych słów. 
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zawsze rozpoczynają się od słowa „Dlaczego” – i, nieopatrzone 
pytajnikiem, pozostają wypowiedzeniami orzekającymi. Mają więc być, 
ironicznie, tematami dobrze obmyślonych lekcji, zneutralizowanymi 
pytaniami, na które odpowiedzi znajdują się poniżej, konkretne i prowo-
kacyjnie pewne. Na przykład – Dlaczego dostałem raka: 

 
– Bo jestem złym człowiekiem. 
– Bo nie ma we mnie pokory. 
– Bo proces uzdrawiania to proces przebaczania, a ja nie potrafię 
przebaczać. Pamiętliwy ze mnie skurwysyn. 
– Bo ciągle narzekam. A ludzie żyją bez rąk, bez nóg i nie 
narzekają. I żyją. A mnie jeszcze nic strasznego w życiu nie spot-
kało. I nie doceniam tego. I żyję przeszłością, a inni mają gorzej. 
A inni mają gorzej.  
Dlatego. 
 

Ewentualne wątpliwości genologiczne rozwiać ma objaśnienie – 
Dlaczego powieść awangardowa: 

 
Dziś wystarczy mieć dziurę w dupie, żeby napisać powieść. Ci, 
którzy mają dwie dziury w dupie, piszą powieści awangardowe.  
Tyle o fizjologii pisania.  
 

Intensywnie ironiczna „awangardowość” demaskuje odbiorczy 
nawyk opatrywania takim mianem wszystkiego, co choć trochę niety-
powe – powtórzyć można za Van Nieukerkenem, że „[i]ronia wynika 
w takich przypadkach z tego, że podziały gatunkowe są jeszcze dosyć 
żywotne, a nie z ich postępującej dezintegracji”11. Mimo wszystkich 
nowoczesnych przełomów nie przestajemy utożsamiać powieści z fabułą 
i bohaterami, czterema wymiarami świata przedstawionego i płynnością 
prozatorskiej narracji.  „Ostatnia powieść awangardowa” Jaworskiego to 
łabędzi śpiew – jeden z wielu – umierającej od dziesięcioleci awangardy, 
ale i, jednostkowo, ostatnia wola pisania, ostatnie słowo pisarza, który 
może umrzeć i w jakiś sposób nawet umiera, zważywszy na fakt, że 
w tytule i treści kolejnego jego tomu, tym razem już po prostu książki 
z wierszami, .byłem, pobrzmiewa tonacja post mortem12.  

 Jeśli jednak Do szpiku kości jest prozą, to zeseizowaną i zliryzo-
waną, a nie od rzeczy będzie stwierdzenie, że także: udramatyzowaną. 
Wszystko to da się przedstawić w planie retorycznym (estetycznym, 
formalnym, uniwersalnym) i egzystencjalnym (etycznym, psycholo-

                                                 
11 A. Van Nieukerken, dz. cyt., s. 231-232. 
12 O relacjach pomiędzy .byłem i Do szpiku kości pisze Paweł Mackiewicz, zob. tegoż, 
Wywód jestem’u, „Nowe Książki” 2015, nr 2, tekst opublikowany został także na blogu 
Krzysztofa Jaworskiego, zob. http://krzysztofjaworski.blogspot.com, dostęp: 
14.08.2015. 

http://krzysztofjaworski.blogspot.com/
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gicznym, jednostkowym) – podobnie jak pojęcie ironii rozciąga się od jej 
rozumienia jako tropu retorycznego po postawę: swoistą „świadomość 
ironiczną”13. W pierwszej perspektywie chodziłoby o właściwy dla eseju 
synkretyczny i zindywidualizowany sposób prowadzenia wywodu, a dalej: 
wierszowość niektórych fragmentów (wśród których zdarzają się 
prawdziwie konceptystyczne ciemne fraszki i epigramaty14) oraz dialogo-
wość innych (we fragmencie „scenariusza” pewnego serialu znalazło się 
miejsce nawet na didaskalia15). W drugiej perspektywie należałoby może 
zobaczyć reportaż z własnego życia, liryczną emocjonalność i gorączko-
wy dramatyzm. Osobę mówiącą w tym utworze – a w istocie jest to 
mówienie i zapisywanie ze słuchu – trudno nazwać narratorem. Paweł 
Mackiewicz pisze wprost o „podmiocie »ostatniej powieści awangardo-
wej«”16 – a jego podmiotowość wydaje się tym silniejsza, im bardziej jest 
rozgorączkowana i rozbita – na różne osoby w różnych czasach, wobec 
różnych, ale zawsze fragmentarycznych i przykrych doświadczeń, 
podporządkowanych niepewnej i obezwładniającej „podróży po tym 
niepospolicie fascynującym świecie wszechogarniającej cielesności”17. 

Wszystko to razem sprawia wrażenie niedokończenia, chwytania 
literackich procesów in statu nascendi. To, co w poezji uległoby zgęszcze-
niu, a w prozie spoistości, tutaj pozostaje rozrzedzone i rozdzielone. Tak 
jakby „prześmiewcza na ogół poezja Jaworskiego”18 w zetknięciu ze 
śmiertelną, na ogół, chorobą straciła formę liryczną, ale – co bardziej 
istotne – udało się pisarzowi nareszcie zrealizować od lat zamyślany 
„gombrowiczowski program niedojrzałości. Niedojrzałości siebie 
w niedojrzałym, niegotowym do życia świecie”19. Taki był program 
„brulionu” – jego   młodzieńcze, wolnościowe postulaty. Po latach, 
w zetknięciu z doświadczeniem granicznym, podmiot (raczej w końcu 
człowiek niż konstrukt) nie zajmuje się już światem niegotowym do 
życia, ale sobą – niegotowym do umierania, dzięki czemu mimochodem 
na świat się otwiera, rejestrując organiczne impulsy płynące 
z rzeczywistości. Jego przenicowana przez lęk wyobraźnia nie przetwarza 
rzeczy w poetyckie obrazy, ale kojarzy sytuacje, nakłada na siebie 

                                                 
13 Zob. Z. Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2013, s. 16. 
14 Na przykład w takiej miniaturze: „Niezbadane są wyniki moje. / A zbadane są wyroki 
jego” (Dlaczego zazdrośni i nerwowi). 
15 W krótkim przytoczeniu: „(Chirurg przeciera czoło i kładzie na zlewie zakrwawione, gumowe 
rękawice.) / CHIRURG Ale ciężki dzień dzisiaj mamy. / ŻONA To poleż sobie, 
kochanie. Przecież musisz odpocząć. (Układa męża na kozetce.) Nóżki tu. Główkę tutaj” 
itd. (Dlaczego nuda). 
16 P. Mackiewicz, dz. cyt. 
17 Dlaczego pierwsze nieśmiałe próby rozpaczy. 
18 J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni, Warszawa 1996, s. 63. 
19 Z. Bieńkowski, W trawie piszczy, ZW 1991, cyt. za.: J. Klejnocki, J. Sosnowski, dz. cyt., 
s. 6.  
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mgnienia istnienia, utrwalone na kliszach pamięci, aby je poruszyć – 
a więc uruchomić dynamiką kontrastów, grą prowokacji. Pierwiastek 
liryczny wydobywa się z tych szczelin, w których zdaje się nie być już nic. 
Jak w patriotyczno-skatologicznej apologii zadomowienia: 

 
Wychodzę do domu, do domu, do domu! Tam ojczyzna 

moja, gdzie deska sedesowa moja! Do domu, do domu, do 
domu! Moja mała srajczyzna! Do domu! Naprzód, mój wierny 
Toto!20. 
 

W takiej „powieści” ironicznie podejmuje się klasyków gatunku, 
także tych klasyczniejących od niedawna: Manna, Tołstoja, Bułhakowa, 
Conrada, Joyce’a, ale też Thomasa Pynchona. Interteksty zdają się tu 
stanowić przerośniętą, chorą tkankę zbytecznej pamięci – wielki 
kulturowy bagaż, który w porównaniu z prostym biologicznym 
mechanizmem robi wrażenie słabowitego kuriozum.  Równie zbyteczne 
– i równie godne opisu – są przy tym „ochujałe nagłówki, ciągnące się 
kilometrami”21, napierające, żywotne i krzykliwie kolorowe mass media. 
Wszystko drażni przeczulone zmysły. Ekspresyjne relacje z prozaicznych 
obserwacji urywają się nagle, jakby niespokojny wzrok padał już na coś 
innego – pozostają niepełne i niezdecydowane: niedomknięte, ale też 
nieprzesadnie otwarte. Raczej – ironicznie uchylone: jako formy, które 
można przedłużać w nieskończoność, ale można je też urwać w do-
wolnym momencie, bez szkody i bez zysku.  

  

Dlaczego nonkonformizm (ironia postawy) 

Autor Ironicznego konceptyzmu… analizuje ten nurt poezji polskiej, 
który bez wątpienia stanowił w XX wieku nurt główny. Charak-
terystyczny jest sposób, w jaki Nieukerken wylicza tworzących go 
poetów. Pisze bowiem o poezji „Miłosza, Herberta, Barańczaka etc.”22, 
jakby – wobec oczywistości domysłu i dla oszczędności miejsca – nie 
warto było wymieniać pozostałych i jakby było ich w istocie niezwykle 
wielu, choć opisowi poddawana jest następnie twórczość jedynie 
Wisławy Szymborskiej. Widać tu pewne lekceważenie odrębności, 
pojedynczości – tej właśnie pojedynczości, o którą walczyła alternatywa 
roczników 60., choć wiadomo, że jej siła brała się w dużej mierze ze 
wspólnotowości. Punkt odbicia, negatywny wzorzec dla nowej wówczas 

                                                 
20 Dlaczego patriotyzm. 
21 Dlaczego kolejka u Tiffany’ego. 
22 A. Van Nieukerken, dz. cyt., s. 8.; nieco wcześniej, w odniesieniu do badań 
Barańczaka, pojawia się analogiczne wyliczenie: „ten poeta i badacz bierze […] pod 
uwagę Miłosza, Herberta, Szymborską etc.” – tamże, s. 5. 
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poezji stanowiło to, co charakteryzowało „ironicznych moralistów”: 
intelektualizm, metafizyczność przenikająca się z konceptyzmem, etyzm. 

 Krzysztof Jaworski, w niezliczonych zestawieniach swojego 
pokolenia występuje nierzadko jako jeden z pisarzy emblematycznych, 
wymienianych z nazwiska, ale równie często mieści się w domyśle, 
w owym „etc.”. Z perspektywy czasu wydaje się, że spośród brulio-
nowców, choć nie najpłodniejszy i nie najbardziej znany, był z nich 
najbardziej może radykalnym, szczególnie „barbarzyńskim”23. W latach 
90. intuicja Krzysztofa Koehlera podpowiadała mu takie uszeregowanie: 

 
Jakby nie mogąc sobie znaleźć wcześniej miejsca, na 

literackiej scenie pojawiają się poeci praktycznie już w pełni 
ukształtowani: Krzysztof Jaworski, Marcin Świetlicki, Wojciech 
Wilczyk…24. 
 

Niezależnie od kolejności, a już zupełnie wbrew hierarchi-
zowaniu, powiedzieć trzeba, że elementem łączącym był dla nich 
„[m]łodzieńczy bunt wobec twórców powszechnie uznawanych za 
najważniejszych i poetyckie gesty zbiorowej deprecjacji ich twórczości”25. 
Nad pozytywnymi programami przeważał zatem instynkt negacji. 
Celował w tym autor słynnego wiersza, zaczynającego się tak: 

 
Tyle już zrobiliśmy dla tej biednej poezji, 
a Brodski cofnął ją fatalnie. Murzyni też 
wyrządzają jej krzywdę. I Czesław26. 

 
W latach 90. Jaworski był jednym z tych, którzy „pisali tak, jakby 

już wszystko było można, jakby przełom w ludzkich duszach i pojmo-
waniu wolności faktycznie się dokonał”27. Teraz – sam jeden z chorobą – 
pisze tak, jakby nic już nie było naprawdę możliwe, wszystko skrysta-
lizowało się do strachu i prymarnych, zalążkowych, nominalnych form: 

 
 

                                                 
23 Według solidnie utrwalonej klasyfikacji Karola Maliszewskiego. Przypomnijmy 
niektóre wyznaczniki nurtu „barbaryzującego”: „Nie (temu światu), brak umiaru, 
nieufność […], realizm i sensualizm […] rozpacz towarzysząca szukaniu i sprawdzaniu 
wartości, […]. Wiara w rzeczywistość, oparcie się na danych bezpośrednich. Językowe 
obrazoburstwo, kolokwialne zakotwiczenie semantyczne” – zob. K. Maliszewski, Nasi 
klasycyści, nasi barbarzyńcy, Bydgoszcz 1999, s. 90-91. 
24 Cyt. za: M. Stala, Dwa dwudziestolecia (jednej epoki), [w:] tegoż, Niepojęte: Jest, Wrocław 
2011, s. 24. 
25 D. Kozicka, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków 
2012, s. 161. 
26 K. Jaworski, Drażniące przyjemności, [w;] tegoż, Drażniące przyjemności…, s. 10. 
27 K. Maliszewski, Po debiucie…, s. 69. 
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strach ból samotność 
samotność ból strach 
ból samotność strach 
 
samotność samotność ból 
strach ból samotność 
ból strach samotność 
 
strach strach strach 
strach strach strach 
strach strach strach 
 
Jackpot!28. 

 
Antykoniunkturalny bunt młodych – kolektywny, ofensywny, 

fundowany na poczuciu nieśmiertelności, panowania nad przyszłością, 
dostatku czasu, zastąpił przejmująco groteskowy bunt wobec rzeczy-
wistości, wymierzony w głuchą pustkę. Miejsce gestów obronnych wo-
bec tradycji zajęły gesty obronne wobec biologii. Cierpką ironię kiero-
waną ku poprzedzającemu pokoleniu – autoironia wobec siebie sprzed 
lat: 

 
Kiedyś napisałem w jednym z wierszy, że „chciałbym 

być chory na raka albo inne nieuleczalne świństwo”. Wnioski: 
marzenia się spełniają. Chciałbym móc wrócić do tej chwili, 
ujrzeć siebie wtedy, dwudziestodwuletniego skurwiela, spojrzeć 
w ten nadęty, pierdolony ryj i powiedzieć: – Na drugi raz 
zastanów się, zanim coś napiszesz, chuju tępy. Tyczy się to 
również i tej książki. Przegiąłeś i teraz dopiero będziesz miał 
przejebane29. 
 

Paradoksalnie jednak postawa podmiotu charakteryzuje się 
pewną (wy)trwałością. Jest w niej ciągle heroiczna buńczuczność, 
hiperwrażliwość, młodzieńcza buntowniczość, które dlatego się bronią, 
że są bezkompromisowe, nie asekuracyjne. Leżący u ich podstaw 
światopogląd można by nazwać „ironicznym immoralizmem”, demon-
strującym niepewność i niestałość wszystkiego, nieuchronność chaosu 
i cierpienia, a manifestowanym przez odwróconą, niemal po Celanowsku, 
modlitwę: „Boże niekończących się korytarzy. Módl się za nami”30. 
Ważniejszy i prawdziwszy od Boga jest ślepy los i „Wielki Aptekarz”31, 

                                                 
28 Dlaczego jednoręki bandyta wśród automatów do kawy. 
29 Dlaczego podróże w czasie. 
30 Dlaczego jedynie żarliwa modlitwa. 
31 Dlaczego studium utraty. 
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od metafizyki – „farmakologia”32. Racjonalistyczne, a więc chaotyczne, 
pełne luźnych skojarzeń, są adeliryczne, otrzeźwiające „sny Obłoń-
skiego”33, przywoływane dla zajęcia myśli, w które wdziera się (szpitalna, 
twarda) rzeczywistość. Oniryczne miniatury przywodzą na myśl Piosenki 
snu Johna Berrymana – kpiarskie i rozpaczliwe. Wszystkie konfesyjne 
odruchy prowadzą niepowstrzymanie do przybrania pozy, a jednocześnie 
do tejże pozy odrzucenia, odebrania sobie samemu ostatniego słowa, 
byle tylko nie zabrzmiał w nim fałsz.  

Stosowna dla podmiotu tych utworów, i znów – wspólna 
z Berrymanem34 – jest poza melancholika: tego, który pielęgnuje utratę, 
„przeprowadza pracę żałoby po obiekcie nieuświadomionym”35, osłabia 
własne Ja, wątpi w siebie i kontempluje zwątpienie. Historia ukazuje mu 
się „nie jako proces wiecznego życia, jako proces gromadzącego się 
sensu, lecz jako proces zmierzchania, zamierania”36. Przy tym 
dla wyobraźni melancholicznej „wszystko zamienia się w alegorię, snuje 
nieprzerwaną opowieść o historii ludzkiej zapisanej w postaci ruin na 
twarzy natury”37. I tak, być może: 

 
Nasza historia rozpoczyna się w chwili, gdy mleczne 

promienie karmazynowego światła wykwintnie kąsają nabrzmie-
wającą nicość. Albo nie! Albo nie! Nasza historia rozpoczyna się 
w momencie, w którym niebo poranne ma kolor bladego różu 
melancholijnym cieniem złożonego w gałązce sabińskiego ja-
łowca. 

Gałązko jałowca sabińskiego! 
Wiedz, iż każde słowo przeżywam bardzo mocno 

i istnieje ono dla mnie w wymiarze fizycznym. Zjada mnie. 
Byłżebymż nieodcyfrowany jak lemnoński napis? 
Gałązko jałowca sabińskiego! 
Gdzie jest dziewiąta armia?!!38. 

 
A więc: wszystko już było. Melancholia także się wyczerpała, 

jedynie ironia nie. Mówić można i warto tylko dlatego, że wszystko, co 
wypowiedziane, natychmiast ulega podważeniu – właściwie samo 
unieważnia się, by zrobić miejsce czemuś nowemu. Nadmiar świado-

                                                 
32 Tamże. 
33 Dlaczego sen, Dlaczego snu Obłońskiego ciąg dalszy. 
34 O pewnych związkach Krzysztofa Jaworskiego z Johnem Berrymanem jako jednym 
z „co bardziej awanturniczych Amerykanów” napomyka Andrzej Sosnowski już 
w szkicu z 1993 roku. Zob. A. Sosnowski, „Apel poległych” (o poezji naiwnej i sentymentalnej 
w Polsce), [w:] tegoż, Najryzykowniej, Wrocław 2007, s. 26. 
35 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2014, s. 19-20.  
36 Tamże, s. 108.  
37 Tamże, s. 109. 
38 Dlatego natura świata fizycznego.  
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mości znajduje ujście tylko w nagłym zwrocie, możliwie tanim, wul-
garnym, obniżającym ton i zawieszającym głos, ale niezmącenie swoim – 
autentycznym i niezależnym. Posuwana wciąż dalej sugestia ekshi-
bicjonizmu „Krzysia”39 przybiera najróżniejsze formy, podchodząc 
wreszcie pod klucz diarystyki: 

 
Poniedziałek 
Pogrążamy się w rozpaczy, samotności, smutku i przerażeniu. 
Wtorek 
Pogrążamy się w rozpaczy, samotności, smutku i przerażeniu. 
Środa 
Pogrążamy się w rozpaczy, samotności, smutku i przerażeniu. 
Czwartek 
Dostajemy wiadomość od przyjaciela: 
„Znaczy brandzlujesz się żalem nad własnym losem? 
Też można”40. 

  
Dlaczego nonsens (ironia przedstawienia) 

Światem przedstawionym w Do szpiku kości rządzi ironia losu, tra-
giczna przypadkowość, niesprawiedliwość w żywe oczy: 

 
Facet z powycinanym chyba wszystkim, co można mieć powy-
cinane, pół płuca, jedno płuco, półtorej płuca. Ze mną na sali.  
Lekarz: – Palił pan? 
Facet: A skąd. Nigdy. 
Lekarz: – Było palić41. 

 
I wszystko wiadomo. Szczątkowe, rwane dialogi najwięcej mówią 

o tym, o czym nie mówi się wcale, co jest albo musi zostać utracone. 
Czas liczy się stałymi porami posiłków, zabiegów, obyczajów („Stoją już 
od 3 rano. Zgromadzeni stojący od 4.40 zgadzają się ze zgromadzonymi 
stojącymi od 5.30. Zgromadzeni stojący od 6.00…”42 itd.) albo kurio-
zalnymi faktami: „Do 831 rocznicy urodzin św. Franciszka z Asyżu 
pozostały jeszcze 3 tygodnie”43. Przestrzeń ogranicza się do szpitala i do-
mu, ewentualnie „ulubionych miejsc w wierszach i powieściach”44. Dos-
kwiera projektowany dopiero brak: 

 
 

                                                 
39 A „Krzysiu dobry chłopiec, posłuszny! – Chuja tam posłuszny, a pieniądze z torebki 
w szóstej klasie, a dywany na święta, a śmieci?” (Dlaczego diagnoza).  
40 Dlaczego niezawodny sposób na udany tydzień.  
41 Dlaczego lekcja pokory. 
42 Dlaczego optymizm.  
43 Dlaczego alkohol.  
44 Dlaczego wszystkie ulubione miejsca.  



 
 
 
 

 

Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. Interpretacje 

52 
 

Przede wszystkim  Ciebie, ulico Juliusza 
Słowackiego, róg Prostej, i Ciebie, Prosta ulico, 
oraz Ciebie, Leśna 7, na której podwórku 
w zapachu krowich żołądków mój czterokołowy rowerek 
orbitował godzinami dookoła – nazwijmy to – klombu, 
[…] ulico, której nie ma, nie było 
i nie będzie…45. 

 
W większym zaś ogólniku – i z drobnym przesunięciem w wyg-

łosie: 
 
Życie coraz częściej przypomina mi dialog z Mistrza i Małgorzaty. 
„– Piwo jest? – Nie. – A co jest? – Napój morelowy, ale ciepły. – 

Niech będzie”. 
Niech będzie46. 

 
W takim świecie nie można dążyć do harmonii na serio. Jeśli 

możliwa jest jakaś równowaga, to między strachem i śmiechem, między 
nonsensem istnienia i nonsensem literatury. Konceptyzm „ironicznych 
moralistów” miał być antidotum na Eliotowską „dysocjację wrażliwości” 
i receptą na osiągnięcie nowej jedni poprzez sztukę zawsze racjonalną47. 
Nonkonceptyzm „ironicznego immoralisty” podważa retoryczną 
racjonalność, ironizuje schludną formę i sztukmistrzostwo. Jego teksty, 
utrzymane w rynsztokowym rejestrze: „słów wulgarnych a plugawych, 
które jakże często gościć będą na mych ustach”48 – są zaskakujące i pełne 
paradoksów, ale nie dają się „intelektualnie rozwiązywać, tzn. spara-
frazować zgodnie z logiką potoczną”49. To, co zaskakuje, to albo brak 
puent, kiedy tekst nagle się urywa – albo tych puent nonsensowność, 
znosząca konceptystyczną dychotomię konsternacja, kiedy zakończenie 
niczego nie postuluje, niczego nie wyjaśnia, a otwiera na różne, niepewne 
odczytania, jak w takiej, groteskowej aluzji do psychoanalizy:  

 
Śni mi się, że obdzierają mi ze skóry dłonie, ręce. 

Rozrywają wnętrzności Śni mi się moje ciało rozszarpywane na 
strzępy. […] Ale nic to. To pewnie moja podświadomość mówi 
mi, że chciałbym sobie zaruchać, tylko nie potrafię tego wyrazić 
słowami. Tak. Na pewno chodzi o dymanie. Można spać 
spokojnie50. 

                                                 
45 Dlaczego próżność.  
46 Dlaczego pamięć.  
47 A. Van Nieukerken, dz. cyt., s. 13. 
48 Dlaczego pierwsze nieśmiałe próby rozpaczy. 
49 Jak ma to miejsce w konceptach hermetycznego, ale racjonalnego Norwida, zob. 
tamże, s. 371. 
50 Dlaczego prawdziwe sny. 
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Prawdziwe jest w tej książce nieustanne nicowanie pozorów 
stabilności – poprzez komizm51, pastisz, nagły uskok tam, gdzie spo-
dziewamy się jeszcze znaleźć płaszczyznę tekstu. Nieustanna negacja jest 
odruchem ucieczki zapewniającym możliwie wolne trwanie podmiotowi 
ironicznemu, który „chce wyrwać się z przedmiotu, co udaje mu się tylko 
wówczas, gdy w każdej chwili uświadamia sobie, że przedmiot nie ma 
żadnej realności. […] Stale się wycofuje, podważa realność wszelkich 
fenomenów, żeby wybawić samego siebie, to znaczy: zachować 
w konfrontacji ze światem swą negatywną niezależność”52. Takiemu 
poglądowi odpowiada swoisty wykład (stosowanej w praktyce) teorii 
ironii: 

 
– Pole nieistnienia rzeczywistości, zależy od pola 

zaprzeczenia nierzeczywistości. Lub potwierdzenia tejże. 
– Nie zgadzam się – nierzeczywistość nie istnieje. Nie 

można przeczyć bytów niebyłych. 
– I tu się mylisz. Bo moim zdaniem nierzeczywistość jak 

najbardziej istnieje. 
– Gdzie? 
– Nigdzie – nierzeczywistość istnieje nigdzie. 
– Nierzeczywistość NIE istnieje nigdzie. 
– I tu właśnie tkwi największy błąd naszej cywilizacji. 

Rzeczywistości zresztą też. Jeśli „jest” nie ma, a „nie jest” jest, to 
zmyla nas od tysiącleci. Ci, którzy brali LSD, podobno widzą 
różnice. Ale i to pewnie też jest zmyła53.  
 

*** 
 

Przyczynkiem do podsumowań niech będzie tytułowe Dlaczego nie 
tak – programowe, ironiczne, nonkonceptystyczne: 

 
Chodzi mi o większą swobodę artystyczną. 
Pisząc swobodę artystyczną, czy masz na myśli możliwość niero-
bienia niczego? 
Ale absolutnie niczego?  

 
Można niczego nie pisać, można niczego nie robić („Po co pisać 

cokolwiek, skoro wszystko można sobie ściągnąć z Internetu? Do tego 
ciekawsze. […] Niestety, nie mam zasięgu”54). Impulsy twórcze są słabe, 
jednostkowe – i niewiele mają wspólnego z moralistyką czy metafizyką. 

                                                 
51 O komizmie i negacji w twórczości Krzysztofa Jaworskiego pisze Andrzej Sosnowski 
– tenże, Stare śpiewki, Wrocław 2013, tu: Wiersz i śmiech, s. 81-84. 
52 S. Kierkegaard, dz. cyt., s. 251. 
53 Dlaczego niemoc jakaś przypadkowa. 
54 Dlaczego wzbiwszy się na intelektualne wyżyny.  
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Pragnienie acedii miesza z wiedzą o zbyteczności własnych wysiłków – 
ale też przechodzi w zbytek pisania: wolność twórczą, nieskończoność 
możliwych zapisów, poetyckich notatek, powieściowych wprawek, 
których nawet kończyć nie trzeba. Tym, co tę wolność ogranicza, jest 
przymus ironizowania – kto raz zaczął, nie może z tej drogi zboczyć, nie 
wróci do powagi. Praca negatywności trwa, wzbudzając ciągle nowe byty 
i znosząc je tym samym ruchem. Formy literackie krystalizują się 
i kruszeją, podmiotowość wzmacnia się i osłabia, kreowane obrazy 
uderzają sugestywnością i siłą wyrazu, by zaraz zniknąć, ustępując 
miejsca kolejnym.  

Cezary Wodziński wywodzi zręcznie, że to, co w ironii 
najtrwalsze, to jej „nicpoństwo” – ironia jest „nicponiem, mistrzem w 
zakładaniu sideł i sieci, i mistrzem w umykaniu z każdej zastawionej na 
niego pułapki”55. 
 

Od kiedy nicpoń „jest” – a jest przecież od zawsze, bo 
moment jego narodzin tonie w „mrokach niebytu” – mamy 
nieznośne kłopoty z rozróżnianiem bytu i niebytu, prawdy 
i fałszu, dobra i zła… Nicpoń „jest” wśród nas, tak jak my 
jesteśmy ironiczną nieumiejętnością odróżniania tego, co jest od 
tego, co nie jest. Nicpoń „jest” w każdym z nas. A jego 
nicpoństwo  polega również na tym, że niepodobna się 
o zaprzeć, że trzeba się z nim układać i dogadywać po to, by się 
z nim po-różnić i odróżnić od niego. Innej drogi nie ma. „Nic 
po ironii” znaczy więc także: „po ironii nic” już, nic więcej. 
Nic-po-niej… 56.   

  
Nic po ironii Krzysztofa Jaworskiego. Nic z niej nie wyniknie, nic 

oprócz niej i poza nią nie ma. Ustanowiona jako zasada twórczości nie 
pozwala się z niej wywabić, ale też daje się używać do pisania 
o wszystkim: o rzeczach błahych i o rzeczach ostatecznych. Ustawicznie 
poddając się mechanizmom samopodważania pisarstwo to pozostaje 
autonomiczne i energetyczne. Całe jest z języka – wartkiego, 
impulsywnego, zestrojonego ze światem i szlifującego własny ton – ale 
i odsyła ciągle poza język. Wymaga spojrzenia z dystansu, ale ufnego, 
lektury krytycznej, ale i żarliwej. Jak operę buffo traktuje się poważnie 
ze względu na mistrzowską muzykę i wykonanie, tak też – aby docenić 
w pełni to nietuzinkowe dzieło – być może warto usłyszeć autora Do 
szpiku kości, jak śmiertelnie serio czyta swoją książkę, domykając ją tak: 

 
Idzie rak, nieborak. 
Jak ugryzie, będzie znak. 

                                                 
55 C. Wodziński, dz. cyt., s. 45. 
56 Tamże.  
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Na kogo wypadnie, na tego bęc. 
 
Tak brzmi odpowiedź. 
 
Koniec części pierwszej i ostatniej57. 
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BARBARA ENGLENDER 
 
 

„Z widokiem na logo pepsi-coli”. Ironiczne spojrzenie  
na problemy współczesności w Występach gościnnych 

Agnieszki Wolny-Hamkało
 
 
„Też chciałabym siedzieć w nowiutkim dwupoziomowym / aparta-
mencie / z widokiem na logo pepsi-coli po drugiej stronie rzeki / 
i czytać książki Elaine Pagels o początkach chrześcijaństwa”1 – tymi 
słowami Agnieszka Wolny-Hamkało rozpoczyna jeden z wierszy 
w wydanym w 2014 roku zbiorze Występy gościnne. W tomiku tym 
z pewnego dystansu przygląda się ona współczesności, w ironiczny 
sposób punktując jej wady. 

Już we wczesnej poezji tej autorki widziano „tekstową próbę 
zdania relacji ze swojej egzystencji”2. I choć od czasu debiutanckich 
tomów wiele w poetyce utworów Agnieszki Wolny-Hamkało się 
zmieniło3, to jednak taki sposób widzenia poezji – czyniący z niej metodę 
„wadzenia się z życiem i jego wierszową realizacją”4 – w dalszym ciągu 
jest silnym wyznacznikiem tej twórczości. 

Jak w 1973 roku pisał Stanisław Barańczak, ironia powinna być 
rozumiana nie tylko jako „wygodny dystans”, ale i „umiejętność 
czynnego włączenia się w konflikty świata i ludzkiej świadomości”5. Nic 
zatem dziwnego, że dla Agnieszki Wolny-Hamkało staje się ona jednym 
z narzędzi pozwalających na ogląd współczesności. Na przestrzeni 
tomiku ironia jest realizowana na wiele sposobów – od „klasycznego” jej 
rozumienia (jako rodzaj „przejrzystego kontrastu” „między przekazem 
dosłownym a przekazem prawdziwym”6), przez niewielkie jej sygnały, po 

                                                 
1 A. Wolny-Hamkało, Wtorek, [w:] tejże, Występy gościnne, Wrocław 2014, s. 38. 
Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. 
2 Wolny-Hamkało Agnieszka, [w:] Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. P. Marecki, 
I. Stokfiszewski i M. Witkowski, Kraków 2002, s. 500. 
3 O przemianach, które nastąpiły w poezji tej autorki do roku 2006, można przeczytać 
m.in. w notce zamieszczonej w Tekstyliach bis: „Pierwsze tomiki z powodu obecności 
zmysłowo-cielesnych obrazów Ja można byłoby porównywać z wierszami Marty 
Podgórnik, eksponującymi erotycznie śmiałe figury; w kolejnych zbiorkach, bardziej 
ironicznych, strategia poetki bliższa byłaby wierszom Magdaleny Komoć, Marcina 
Świetlickiego, Darka Foksa” – Wolny-Hamkało Agnieszka, [w:] Tekstylia bis. Słownik młodej 
polskiej kultury, red. P. Marecki, Kraków 2006, s. 284. 
4 Wolny-Hamkało Agnieszka, [w:] Tekstylia…, s. 500. 
5 S. Barańczak, Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa 1973, s. 8. 
6 To najkrótsza i, siłą rzeczy, silnie upraszczająca definicja ironii, którą stosuje Beda 
Alleman. Zob. B. Allemann, O ironii jako kategorii literackiej, przeł. M. Dramińska-
Joczowa, [w:] Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 36. 
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szczególny sposób widzenia świata podporządkowany ironicznemu 
spojrzeniu. Ironia nie byłaby tu zatem jedynie literackim chwytem, ale 
raczej postawą każącą się przyglądać rzeczywistości z odpowiedniego 
dystansu. Przyjrzyjmy się zatem, w jakie kręgi tematyczne te ironiczne 
tropy są wpisywane. 

 
Marzenia klasy średniej 

W cytowanym we wstępie do niniejszego artykułu wierszu 
zatytułowanym Wtorek poetka przywołuje aspiracje klasy średniej. Już nie 
– jak śpiewał Perfect – „telewizor, meble, mały fiat”, ale dwupoziomowy 
apartament staje się symbolem dobrobytu, a zarazem nieziszczalnych 
marzeń. Wpisuje się on w krąg pragnień przyziemnych, którym patronuje 
logo Pepsi-Coli; marzeń wykreowanych przez przekaz reklamowy, 
a zatem w pewien sposób nam „wmówionych”. Reklama wszakże, jak 
zauważa Krystyna Wilkoszewska, „sprawuje dziś niemal niepodzielną 
władzę w obszarach zbiorowej wyobraźni”7. W wierszach Agnieszki 
Wolny-Hamkało nawiązania do przekazów reklamowych pojawiają się 
bardzo często. 

Marzenia te jednak – jak czytamy w dalszej części utworu Wtorek 
– nie zawsze mogą utrzymać się w konfrontacji z rzeczywistością: 

 
Tymczasem muszę czekać na facetów, którzy wyniosą stąd 
szczątki kanapy, 

 
popisać / poudawać, pogadać z ekspedientkami na dole 
(wyschnięte szkła kontaktowe, uśmiechy pielęgniarek). 
Jak spadnie deszcz, będzie miał zapach mięsa 
z McDonald’sa i fajek. 

 
Tekst ten pozostaje niejako rozpięty pomiędzy dwoma słowami: 

„chciałabym” oraz „tymczasem”. Każde z nich odsyła do kompletnie 
innej rzeczywistości – jedna z nich to przestrzeń wspominanych aspiracji, 
druga natomiast związana jest ze światem realnym. Rozdźwięk pomiędzy 
tymi dwoma płaszczyznami podkreślony jest poprzez różnice w działa-
niu, jakie mogą być w ich obrębie podjęte. Wypoczynek (oparty nota bene 
na aktywności intelektualnej) przeciwstawiono tu bezproduktywnemu 
oczekiwaniu, wolność wyboru – przymusowej stagnacji. Twórczość lite-
racka natomiast (mogąca, przynajmniej w teorii, przynieść wyzwolenie) 
okazuje się tylko pozorem, grą z samym sobą. Zamiast apartamentowca 
otrzymujemy „szczątki kanapy” – świadectwo rozpadu. Jedynym dos-
tępnym sposobem „oczyszczenia” staje się w tej sytuacji doświadczenie 

                                                 
7 K. Wilkoszewska, Wprowadzenie, [w:] Estetyka reklamy, red. M. Ostrowicki, Kraków 
2002, s. 8. 
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deszczu pachnącego fast-foodem i, niemodnymi już przecież, papie-
rosami. Konfrontacja z rzeczywistością jest więc dosyć bolesna. 

Za takim „aspiracyjnym” podejściem do życia idą również 
zmiany w języku. Agnieszka Wolny-Hamkało, jako poetka wyczulona na 
kwestie językowe, również to zjawisko rejestruje – np. w wierszu pod 
wymownym tytułem Pierwsze starcie: 

 
I nagle masz więcej przeszłości  
niż przyszłości — oraz nowy słownik: 
fitness, botoks, yass. 
Chciałbyś się cofać,  
używać częściej słów 
dubstep breakbeat noise 
lub trzepać kasę nieprzytomnie 
zakopać się w piasku głęboko, 
ale nie masz z kim8. 

 
W nowej rzeczywistości (nakierowanej, o dziwo, bardziej na czas 

miniony niż przyszły9) otrzymujemy również nowy słownik. To język jest 
tutaj obszarem, w którym dochodzi do tytułowego Pierwszego starcia. Staje 
się on swoistym przedmurzem, przez które przedostają się do naszej 
świadomości nowe pojęcia. Pojęcia, dodajmy, świetnie opisujące nową 
rzeczywistość – zajmującą się dbałością o dobry wygląd i sprawność 
fizyczną10. Mnogość modnych anglicyzmów, wpisujących się w ten 
sposób widzenia świata, skontrastowana jest tutaj – co niezmiernie 
istotne – z pustką, doświadczeniem samotności, które może być w pe-
wien sposób analogiczne do wspominanego w wierszu Wtorek deszczu 
o zapachu „mięsa z McDonald’sa i fajek”.  

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa, które Richard Rorty 
pisał na temat „ironistów” : 
 

Nigdy nie są do końca w stanie traktować siebie po-
ważne, cały czas mają bowiem świadomość, że słowa, za pomo-
cą których opisują siebie, podlegają zmianie, stale pamiętają 
o przygodności i kruchości swych finalnych słowników, a przeto 
i swoich jaźni11. 

                                                 
8 A. Wolny-Hamkało, Pierwsze starcie, [w:] tejże, dz. cyt., s. 41. 
9 Co można wiązać z poczuciem braku perspektyw, swoistym no future pokolenia 
skazanego na prekariat. 
10 Dbałość – nota bene – w wielu przypadkach patologiczną, noszącą znamiona, jak pisze 
Bauman, „społecznej regulacji” każącej podporządkowywać swoje życie nierealnym, 
narzuconym z zewnątrz normom – zob. Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, 
Kraków 2007, s. 156. 
11 R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W. Popowski, Warszawa 2009, s. 122-
123. 
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Rorty uznaje ironię za językową (czy wręcz słownikową) relację. 
Bardzo podobny sposób widzenia świata pobrzmiewa w Pierwszym starciu, 
w którym to właśnie zakres słownictwa – słownictwa zmiennego, podle-
gającego ciągłym negocjacjom – jest odzwierciedleniem niepewnej, 
„płynnej” jaźni zapisanej w wierszu. Wszakże, jak pisał Zygmunt Bau-
man, żyjemy w kulturze „niezaangażowania, nieciągłości i zapom-
nienia”12. 

 
W świecie „wielkich” technologii 

Sferą, w której najwyraźniej widać językowe zmiany (w tym 
wspominany napływ anglicyzmów), jest przestrzeń nowych technologii. 
Ta z kolei często reprezentowana jest w literaturze za pomocą przed-
miotów. Jednym z najczęściej podawanych przykładów jest tutaj telefon 
komórkowy, który to literacki „rekwizyt” Bogusława Bodzioch-Bryła 
scharakteryzowała w następujący sposób: 

 
„Bezdomny poeta musi mieć komórkę”, pisze Sławomir 

Matusz w wierszu zatytułowanym 0601-95-96-51, ironicznie, ale 

zdecydowanie i znacząco scalając dwa obszary istnienia – ist-
nienie w wierszu i istnienie w świecie. […] Telefon to jeden 
z najpopularniejszych i najczęściej przywoływanych w nowej 
poezji atrybutów współczesności13. 

 
Telefon komórkowy – przez Bodzioch-Bryłę nazywany przed-

miotem „rodem z wielkomiejskiej ulicy czy zatłoczonego biurowca”14 — 
pojawia się również w wierszu Nawigacja, w którym Agnieszka Wolny-
Hamkało bardzo ironicznie traktuje dyskurs technologiczny: 

 
Czekając na swoją kolej u dentysty, postanowiłam rozkminić  
nowy telefon. 
Jako osoba rozkojarzona chciałam najpierw obadać nawigację. 
Po pacnięciu ikonki paluchem, wyświetlił mi się komunikat: 
„Nie obsługuj tej aplikacji, będąc w ruchu, trasy mogą być błędne,  
niebezpieczne, zabronione lub mogą obejmować promy” 
Zajebiście!15. 

 
Co ciekawe, telefon nie zostaje tu wykorzystany w swej 

pierwotnej, komunikacyjnej funkcji. Jest to raczej „urządzenie mobilne”, 

                                                 
12 Z. Bauman, Płynne życie…, s. 99. 
13 B. Bodzioch-Bryła, Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych 
mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2006, s. 137-138. 
14 Tamże, s. 139. 
15 A. Wolny-Hamkało, Nawigacja, [w:] tejże, dz. cyt., s. 29. 
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pozwalające nam korzystać z aplikacji internetowych, a nie narzędzie 
umożliwiające łączność z bliskimi ludźmi i przekazywanie im informacji. 

Agnieszka Wolny-Hamkało w swym wierszu opisuje nie tyle 
korzystanie z telefonu, ile raczej próbę poznania jego wszystkich funkcji, 
które w dzisiejszym świecie zmieniają się z każdym modelem 
urządzenia16. Dialog przedstawiony w tekście toczy się zatem nie między 
ludźmi, a między człowiekiem i niezrozumiałą, obcą maszyną17. Poetka 
zderza tu język codzienny (prosty, kolokwialny18) z językiem technologii 
noszącym znamiona niemal prawniczego dyskursu. Dyskurs ten jednak 
niejako sam siebie unieważnia. Twórcy telefonicznej nawigacji cyto-
wanym przez Agnieszkę Wolny-Hamkało komunikatem podważają sens 
istnienia zaprogramowanej przez siebie aplikacji. Tekst przywołany przez 
poetkę wydaje się na tyle kuriozalny, że na przestrzeni wiersza nie 
podlega już żadnemu komentarzowi poza ironicznym wulgaryzmem. 
Urządzenie, które w swym założeniu służy do odnajdowania się w przes-
trzeni, poszerza tylko pole zagubienia. Agnieszka Wolny-Hamkało dobit-
nie pokazuje tu, że – wbrew pozorom – nowe technologie wcale nie czy-
nią świata bardziej przejrzystym, łatwiejszym do zrozumienia i oswojenia.  

Co istotne, jest to refleksja, która niejako „rodzi się” z czekania, 
zawieszenia w próżni. Zygmunt Bauman jako jeden z istotnych wyznacz-
ników naszej kultury podawał swoistą „redukcję czasu” wiążącą się ściśle 
z faktem, że „konsumenci […] są niecierpliwi, impulsywni, niespo-
kojni”19.. Zjawisko to pociąga za sobą konsekwencje w postaci pewnego 
przymusu każącego nam szukać coraz to nowszego zajęcia, pozwa-
lającego „nie wypaść z obiegu”:  
 

Żeby możliwości konsumpcyjne konsumentów wzras-
tały, nie wolno pozwolić im na odpoczynek. Trzeba utrzymywać 
ich zawsze w pogotowiu, czujnych, stale wystawionych na nowe 
pokusy, i pielęgnować w nich bez przerwy stan nigdy nie słab-
nącego podniecenia, ale i stan ciągłej podejrzliwości i perma-
nentnego zniechęcenia. Atrakcje, które przyciągają ich uwagę, 
powinny potwierdzać wątpliwości, obiecując zarazem możliwość 

                                                 
16 Co z kolei sprawia, ze za każdym razem musimy uczyć się „nowych alfabetów”, 
uciekając tym samym przed widmem cyfrowego wykluczenia. 
17 Problematyka rozmowy na linii człowiek-maszyna pojawia się również  w tekście 
Ostatni dzień lata: „Nocą  / Zbigniew Wodecki śpiewał Pszczółkę Maję, syn rozmawiał / 
z robotem Siri”. Warto zauważyć, że w tym przypadku człowiek nie napotyka na mur 
niezrozumienia — prawdopodobnie dlatego, że mowa o dziecku urodzonym już 
w świecie technologii. A. Wolny-Hamkało, Ostatni dzień lata, [w:] tejże, dz. cyt., s. 42. 
18 Reprezentowany w wierszu w dużym natężeniu za pomocą następujących zwrotów: 
„rozkmninić”, „obadać”, „pacnięciu paluchem”, „zajebiście”. 
19 Z. Bauman, Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 97. 
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przełamania znudzenia: „Myślisz, że wszystko już widziałeś? Nic 
nie widziałeś, stary!”20. 

 
Stąd między innymi ciągłe pojawianie się w urządzeniach elek-

tronicznych nowych funkcji, które – jak pisze poetka – trzeba „roz-
kminić”21. Agnieszka Wolny-Hamkało gdzieś na marginesie swojej 
refleksji pokazuje również, że stan „oczekiwania” jest wysoce niepo-
żądany u współczesnego konsumenta, powodując silne uczucie dyskom-
fortu. Ciekawie ujmuje tę kwestię Urszula Jarecka: 
 

Cisza cywilizacji […] jest nie tyle spokojem, ile udręką: 
to brak ruchu, pauza, „zawieszenie się komputera”, zakłócenie 
obrazu w telewizorze, pustka plansz reklamowych w trakcie 
zmiany dekoracji. Nie przynosi ona już ulgi, lecz wystawia 
człowieka na próbę samotności, burzy ład, wprowadza chaos 
i niepokój. Cisza, „milczenie, z którego zbudowany jest wszech-
świat” — ustąpiła miejsca szumowi, który niestrudzenie stara się 
wypełnić lokalną przestrzeń współczesności. […]. Cisza to sa-
motność i zagubienie22. 

 
W dzisiejszym świecie pustka (która przecież w wierszach 

Agnieszki Wolny-Hamkało pojawia się po wielokroć) musi być na-
tychmiast wypełniona działaniem, nawet jeśli miałoby to być działanie 
jedynie pozorne. Stąd też w wierszu zostaje ona niejako „zagadana” 
poprzez uruchomienie w telefonie nawigacji – programu, którego 
zadaniem jest przecież wskazywanie drogi. 
 
Przestrzeń miasta – przestrzeń logotypu 

Agnieszka Wolny-Hamkało w bardzo świadomy sposób wpisuje 
swoje rozważania w pojęcie miasta – ze wszystkimi kulturowymi i teo-
retycznymi konotacjami, które wokół niego narosły. Miasto to wszakże 
przestrzeń labiryntu, przestrzeń (mimo swego pozornego upo-
rządkowania) sprzyjająca zagubieniu, utracie wyznaczonego kierunku23. 
Jest ono płaszczyzną, gdzie zderzają się dyskursy i pojęcia, wydawałoby 
się: całkiem do siebie nieprzystające. Tak jest np. we fragmencie 
rozpoczynającym tekst zatytułowany I wiersz o tym wie: 

 

                                                 
20 Tamże, s. 99. 
21 Co ściśle wpisuje się w Baumanowską koncepcję życia jako „sekwencji inicjowania 
nowości” – zob. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, 
Warszawa 2006, s. 180. 
22 U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999, s. 17. 
23 A jedyną szansą odnalezienia antidotum na to zagubienie może być próba skorzy-
tania z niedziałającego GPS-u. 
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Nawet jeśli śniło ci się, że dwa za duże 
księżyce wpadły wrzaskiem do wody – 
nie takie rzeczy dzieją się w Warszawie. 
Na przykład Pakistańczyk w Helo Kitty na bluzce 
i jego Wanna try something amazing? 
A cosmetic?24. 

 
Agnieszka Wolny-Hamkało w ironiczny sposób podkreśla, że 

nawet magiczno-oniryczna przestrzeń snu – przynajmniej pozornie – nie 
wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością współczesnej Warszawy. Po-
czątek cytowanej strofy można odczytywać jako odwołanie do Świtezi 
Adama Mickiewicza, wyraz tęsknoty za romantycznym mitem, który nie 
może się już dzisiaj zrealizować. Dwa księżyce wpadające do wody, 
ironizuje poetka, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co w stolicy 
wydarza się na co dzień25.  

Przyjrzyjmy się zatem Warszawie. W cytowanym wierszu staje się 
ona areną, na której przecinają się różne, często do siebie nieprzystające, 
dyskursy, prowadząc nas w pułapkę popkulturowego uniwersalizmu 
i wszechobecnej komercji. Jej najbardziej wymownym symbolem byłaby 
Hello Kitty — różowe, kreskówkowe zwierzątko, które stało się nie 
tylko dziecięcym hitem, ale i bohaterem głośnego sporu, gdy posądzono 
je o satanistyczne proweniencje. Hello Kitty – nawet jeśli weźmiemy 
w nawias fakt, że została uznana za „córkę szatana” – i jej „lukrowany”, 
słodki wizerunek kontrastuje tu żywo z postacią Pakistańczyka, 
sprzedającego (najprawdopodobniej) tanie podróbki markowych perfum 
(które mają stać się niemal mitycznym something amazing). Zakup 
podrabianych kosmetyków jest w tej rzeczywistości jedynym niezwykłym 
zdarzeniem, na jakie możemy liczyć. Poruszając się bowiem w świecie 
silnie stechnicyzowanym, na wskroś racjonalnym, wyeliminowaliśmy 
przestrzeń magii, transcendencji, niezwykłości. 

To zderzenie dyskursów, z których obydwa zdają się obce 
polskiej kulturze, w wyraźny sposób pokazuje, że żyjemy w pewnego 
rodzaju „kulturowej wieży Babel”; w przestrzeni, która może nazywać się 
najwyżej podróbką otwartego wielokulturowego świata (tak jak kos-
metyki sprzedawane przez Pakistańczyka mogą być jedynie podróbką 
oryginalnych specyfików). Może ona stanowić tylko erzac, nie jest w sta-
nie zapełnić otaczającej nas pustki. 

W taki wizerunek miasta wpisują się również wszechobecne 
billboardy. Jak pisze Wolny-Hamkało w innym utworze, „[…] idzie 

                                                 
24 A. Wolny-Hamkało, I wiersz o tym wie, [w:] tejże, dz. cyt., s. 10. 
25 Wpisuje się to ściśle w tezy Zygmunta Baumana przytaczane w poprzednim 
podrozdziale. Szczególnie wyraźnie rysuje się podobieństwo frazy Agnieszki Wolny-
Hamkało do przytaczanych już tutaj słów pochodzących z Globalizacji:  „Myślisz, że 
wszystko już widziałeś? Nic nie widziałeś, stary!” – Z. Bauman, Globalizacja…, s. 97. 
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wiosna, / już sprzedają przestrzeń reklamową / od Bartoszowic aż do 
jazu Rędzin”26. Wielkoformatowe reklamy okazują się tu niemal 
oczywistym elementem krajobrazu – wyrastają na wiosnę jak kiełkujące 
rośliny, by wkrótce zasłonić miasto. Warto tutaj zaznaczyć, że miasto 
w pewien sposób stanowi „środowisko naturalne” dla reklamy. Jak pisze 
Maria Popczyk: 

 
Nie jest rzeczą przypadku, że pojawienie się plakatu 

reklamowego przypada na czasy powstania i rozwoju miasta 
industrialnego, czasy koncentracji egzystencji ludzkiej wokół 
produkcji i konsumpcji dóbr. Ów oczywisty związek reklamy 
z rynkiem, którego wizualną postacią są dzielnice handlowe, 
rynku kreującego wirtualne światy konsumpcji, proponującego 
różnorodne obszary i atrakcyjne sposoby życia, prowadzi nas ku 
miejskiej przestrzeni jako obszaru ekspozycji. Miasto stanowi 
ramę tak przestrzenną, jak  społeczną dla zjawiska reklamy, iko-
niczno słownego przekazu, zrodzonego z aktywności znamien-
nej dla życia miejskiego i też kierowanego do jego mieszkańców 
czy przybyszów27. 

 

Właśnie tego typu miasta – naznaczone reklamą, zdominowane 
przez billboardy – portretowane są w poezji Agnieszki Wolny-Hamkało. 

Billboardy to niejedyne elementy pochodzące ze sfery reklamy, 
które pojawiają się w wierszach tej poetki. Warto zwrócić uwagę na to, 
jak przestrzeń miasta (w tym wypadku Szczecina) opisywana jest 
w utworze zatytułowanym Ostatni dzień lata. W tekście charakteryzowana 
jest ona przez pryzmat następującej scenki: „Siadaliśmy na kwietnikach / 
przed nocnymi sklepami / »Fresh«, »Małpka« i »Żabka«, jedząc kleiste 
winogrona”. Zarysowany tu krajobraz (który w wierszu Agnieszki Wol-
ny-Hamkało staje się przestrzenią napiętnowaną myśleniem o śmierci) 
przywodzi na myśl błogie dzieciństwo spędzone na przedmieściach, 
których najbardziej charakterystycznymi elementami są obskurne 
kwietniki i nocne sklepy. Zabudowania te – wydawałoby się, zupełnie 
nieznaczące – współcześnie stają się niezmiernie istotne w postrzeganiu 
przestrzeni miejskiej: 

 
W tym podejściu tożsamość nie jest budowana przez 

tworzenie trwałych miejsc, zakorzenionych w historii miasta, ale 
jego wyglądów. Składają się na nią nie tylko historyczne budow-
le, ale również znaki drogowe, pojemniki na śmieci, sanitariaty, 
kioski i przystanki komunikacji miejskiej, zatem cała szata pro-
jektowa czy specyficzny dla danego miasta design28. 

                                                 
26 A. Wolny-Hamkało, Brudny marzec, [w:] tejże, dz. cyt., s. 11. 
27 M. Popczyk, Miejskie przestrzenie reklamy, [w:] Estetyka reklamy…, s. 83. 
28 Tamże, s. 91. 
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W cytowanych tu wierszach, co znamienne, nie pojawiają się 
najbardziej znane zabytki, lecz małe formy architektoniczne, zazwyczaj 
pomijane w oficjalnym dyskursie – ze swoją prowizorycznością, nietr-
wałością, przywołującą nastrój dzieciństwa. 

W tę sferę „prowizoryczności” wpisują się w pewien sposób 
również przywoływane w tekście sklepy, wymienione jedynie z nazwy 
(postawione tym samym w jednym szeregu z Pepsi-Colą i McDo-
nald’sem). Marki, logotypy, znaki firmowe stają się tu wyraźnym (niemal 
emblematycznym) świadectwem faktu, że funkcjonujemy w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym, w którym, jak pisze Zygmunt Bauman, doświad-
czamy życia przede wszystkim jako „szeregu konsumenckich wybo-
rów”29. Nawarstwienie na przestrzeni całego tomiku znacznej liczby 
nazw własnych (logotypów i marek) jest również związane z pewnego 
rodzaj myśleniem ikonicznym. Nazwy produktów odsyłają nas tutaj nie 
tyle do znaczenia słów, ile ich graficznej formy. Świat współczesny – 
zdaje się mówić Agnieszka Wolny-Hamkało – możemy percypować 
głównie poprzez widoki30, popkulturowe obrazy, hasła, puste seman-
tycznie znaki. 

 
Na kawę z Buddą 

Agnieszka Wolny-Hamkało dość ironicznie przygląda się również 
„kawiarnianemu życiu” prowadzonemu w modnych „sieciówkach” przy 
papierowych kubkach z kawą z ekspresu. Tego typu miejsca stają się 
odpowiednikami latarni morskich, znakami rozpoznawczymi 
porządkującymi przestrzeń miasta. Tak jest np. w cytowanym powyżej 
Ostatnim dniu lata: „To miasto ma doki – / wyglądają jak pudełka po 
czekoladkach. To miasto ma dwa Starbucksy / To miasto ma centra 
handlowe zbudowane jak miasta”. Agnieszka Wolny-Hamkało podkreśla 
tu socjologiczny paradoks istnienia „miast w mieście”, ogromnych 
centrów handlowych, które niejako „wysysają życie” z zabytkowych 
starówek.  

Do paradoksów kawiarnianego życia Agnieszka Wolny-Hamkało 
odnosi się również w tekście zatytułowanym Ty też możesz: 

 
Uspokój się. Miłość 
to nie musi być przegrzane lato […] 
tylko mały budda, który  
zasiedział się w Coffeeheaven 
z kubkiem zimnej herbaty […]31. 

                                                 
29 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia…, s. 57. 
30 Dobrym przykładem byłby tu widok loga Pepsi-coli za oknem, który Agnieszka 
Wolny-Hamkało przywołuje w wierszu zatytułowanym Wtorek. 
31 A. Wolny-Hamkało, Ty też możesz, [w:] tejże, dz. cyt., s. 40. 
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Sieciowa kawiarnia to w tym wypadku miejsce, w którym można, 
a nawet wypada, się zasiedzieć (bez względu na to, czy herbata jest 
jeszcze gorąca, czy może już ostygła). To jednak również kolejna przes-
trzeń napiętnowana tymczasowością, nietrwałością, pewnego rodzaju 
przygodnością32. W pułapkę „markowej kawy” w utworze Wolny-
Hamkało wpada nawet Budda, podkreślając tym samym nieco 
filozoficzny, melancholijny wymiar snobistycznego rytuału. Poetka 
ironicznie traktuje tu modę na filozofię Wschodu, wpisując ją w przes-
trzeń komercji i taniej rozrywki. Tym samym pokazuje również, że we 
współczesnym świecie nie ma już miejsca na transcendencję. 

W takiej interpretacji wszelkie próby wybawienia mogą być je-
dynie pozorne (tak jak i nasz świat w kontekście tekstów Agnieszki 
Wolny-Hamkało zdaje się jedynie światem pozoru). Tak jest np. w za-
kończeniu cytowanego wiersza: 

 
Zawsze możesz zakupić 
biodegradowalne długopisy 
dla całej generacji 
albo pięknie się wysłowić 
nad ranem33. 

 
Agnieszka Wolny-Hamkało pokazuje tutaj dwa sposoby 

wyzwolenia. Pierwszy z nich, proponowany przez konsumpcyjną 
popkulturę, to pozorny ruch w stronę ekologii. Poetka ironizuje  na 
temat ekologicznych dyskursów, wmawiających nam, że nawet drobny 
wybór konsumencki ma wpływ na naszą planetę. Do rangi planu 
ratunkowego mającego uchronić Ziemię od zagłady urasta tu – utopijny 
i absurdalny w samym swym zamierzeniu – pomysł, by całą generację 
wyposażyć w ekologiczne długopisy. 

Co ciekawe, Agnieszka Wolny-Hamkało wskazuje tu również 
drugi obszar, w którym możemy poszukiwać wyzwolenia – jest to język. 
Podobnie jak w utworze zatytułowanym Pierwsze starcie, należałoby 
odczytywać tę sferę jako swego rodzaju odbicie stanu rzeczywistości. 
Owo „piękne wysłowienie się”, przychodzące, co istotne, nad ranem 
(czyli w momencie, gdy noc przechodzi w dzień, a ciemność ustępuje 
przed światłem), wydaje się w tej interpretacji planem równie 
absurdalnym, co zakup biodegradowalnych długopisów dla całego 
pokolenia. Ładnie brzmiące słowa mogą wszakże okazać się puste 
semantycznie. Także język – tak otwarty na hasła i slogany – przy-

                                                 
32 Tak jak i w pewnego rodzaju „przygodność” wpisuje się również sam tytuł tomiku, 
z którego pochodzą cytowane teksty –

 Występy gościnne. 

33 Tamże. 
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należałby tu zatem do świata pozoru, do rzeczywistości, w której słowa 
mają głównie wymiar reklamowego chwytu. 

Świat współczesny i jego przywary nie są jedynym tematem 
podejmowanym przez Agnieszkę Wolny-Hamkało w najnowszym 
tomiku. Z całą pewnością jednak jest to temat istotny. Być może zatem 
do niego odnoszą się słowa krótkiego tekstu zamykającego książkę 
i podsumowującego zawarte w niej rozważania: 

 

  Chodźmy. 

  Dokąd? 

  Chodźmy. 

  Ale nie wiemy, dokąd. 

 Chodźmy stąd, nie gdzieś34. 
 

Zakończenie tomiku w tym kontekście wiązałoby się z tęsknotą 
za uwolnieniem się z zaklętego kręgu znaków (logotypów, marek) odsy-
łających nas w ściśle wskazanym kierunku, przynależnym rzeczywistości 
pustych reklamowych haseł. 

Świat współczesny byłby w takiej interpretacji pułapką, z której 
nie ma ucieczki. Wyrwanie się z niego natomiast – gestem zarazem 
koniecznym, jak i niemożliwym w samym swym założeniu. Być może 
zatem tutaj właśnie należałoby upatrywać korzeni ironicznej postawy 
prezentowanej wobec współczesności przez Agnieszkę Wolny-Hamkało 
– ironia byłaby swego rodzaju gestem obronnym, próbą zachowania 
indywidualności, a zarazem próbą wymknięcia się pułapkom zakładanym 
na nas przez język, nowinki techniczne czy nieustające przyspieszenie, 
jakiemu ulega współczesność. 
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TOMASZ DALASIŃSKI 

 
 

Parodystyczność w poezji Adama Wiedemanna 

 
 
Nie ulega wątpliwości, że parodiowane to jedna z najważniejszych stra-
tegii intertekstualnych, jakie w swojej twórczości poetyckiej wykorzystuje 
Adam Wiedemann. Należy jednak już na wstępie zaznaczyć, że parodia 
w wierszach Wiedemanna nie ma charakteru stricte gatunkowego1, tzn. nie 
występuje jedynie w tradycyjnej postaci komicznej reorientacji stylistycz-
nych, formalnych i semantycznych cech określonego wzorca literackiego 
(tekstu, stylu czy gatunku) w celu osiągnięcia efektu ludyczności 
i polemiczności. Innymi słowy – Wiedemannowskie parodiowanie nie 
jest jedynie marginalnym zjawiskiem służącym destruowaniu wzorców 
tekstowych. Jak się wydaje, odpowiedniejszym od parodii terminem 
w wypadku działań Wiedemannowskich jest parodystyczność , które 
to pojęcie wyprowadzić można z Bachtinowskiej koncepcji istnienia 
agatunkowej, paraliterackiej formy mowy opierającej się na dystanso-
waniu się wobec zastanego wzorca literackiego2. Bachtinowskie – pok-
rewne zresztą formalistycznym3 – koncepcje parodystyczności stały się 
podstawą nowoczesnego ujęcia parodii, opierającego się nie na 
ludyczności i komiczności, ale na pojęciu ironii, pojmowanej nie tylko 
destrukcyjnie, ale i konstrukcyjnie; można powiedzieć, że parodystycz-
ność jest nie tylko techniką (sposobem) pisania (nie jest więc rozumiana 
jedynie w aspekcie genologiczno-stylistycznym), ale również strategią 
kulturowego istnienia4, polegającą na interakcji z wszelkimi (własnymi 

                                                 
1 Na temat gatunkowego rozumienia parodii zob. np. H. Markiewicz, Parodia i inne 
gatunki literackie, [w:] tegoż, Nowe przekroje i zbliżenia, Warszawa 1974 i J. Ziomek, Parodia 
jako problem retoryki, [w:] tegoż, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980. 
2 Zob. M. Bachtin, Z prehistorii słowa powieściowego, [w:] tegoż, Problemy literatury i estetyki, 
przeł. W. Grajewski, Warszawa 1983, s. 501-510. 
3 Zob. np. W. Szkłowski, ZOO, albo Listy nie o miłości [1923], przeł. M.B. Jagiełło, 
„Literatura na Świecie” 1986, nr 8, s. 257: „Skomplikowane dzieła sztuki są zazwyczaj 
wynikiem kombinacji i wzajemnego oddziaływania dzieł wcześniejszych”. 
4 Co ważne – parodystyczność nie określa wywodzącej się z postmodernizmu lu-
dyczności (parodystyczność nie służy tylko ludycznemu przekształcaniu konwencji i ko-
dów mówienia), jest raczej elementem „poważnej” odmiany kulturowej nowoczesności. 
Jak się wydaje, podobnie rzecz wygląda z pastiszowością – zob. np. F. Jameson, 
Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, [w:] Postmodernizm. Anto-
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i obcymi) wypowiedziami opartą na zasadzie opatrywania ich ironicznymi 
cudzysłowami. Parodia w takim ujęciu jest, po pierwsze, odmianą styli-
zacji polegającą na wprowadzaniu parodiowanego tekstu w nowy kon-
tekst5. Parodiowane teksty mają charakter zarówno literacki, jak i nielite-
racki, a ich parodiowanie służy nie tylko ludyczności i krytyce, ale jest 
także samym aktem wykorzystania danego dyskursu (języka nie-włas-
nego) w nowym tekście (języku własnym, funkcjonującym nawet na 
zasadzie przekształcenia języka nie-własnego) jako jego podstawy bądź 
w celach polemicznych (niekoniecznie tylko komicznych). Po drugie zaś 
– jest to osobna kategoria estetyczna, opierająca się na podwójnym 
kodowaniu i podwójnej semantyzacji tekstu wynikających z różnicowania 
znaczenia strukturalnego powtórzenia w semantycznej płaszczyźnie no-
wego tekstu6. To podwójne kodowanie i podwójna semantyzacja (które 
można określić mianem polifoniczności7) wynika z konstruktywnej ironii, 
mającej swoje źródło w semantycznej inwersji i dystansie międzyteksto-
wym. Tekst (fragment tekstu) parodiowany jest rekontekstualizowany 
w nowym tekście, a ta rekontekstualizacja ma charakter dialektyczny 
(destrukcyjno-konstrukcyjny). Posługując się tak pojmowaną ironią, 
autor dokonuje interakcji własnego tekstu z wybranymi aspektami do-
wolnych wzorców wypowiedzi (w tym wzorców mówienia) – z samą 
strukturą i organizacją tekstu, z konwencjami literackimi, tematyką, 
i pozaliterackimi (na przykład kulturowymi, światopoglądowymi, poli-
tycznymi, obyczajowymi) kontekstami warunkującymi daną wypowiedź. 
Tak właśnie dzieje się w poemacie Estetyka słowa: 

 
Ten wiersz się łączy z poprzednim. Słońce nie ma twarzy, 
zwłaszcza dzisiaj. Poprzednio brało sobie urlop 
i mogliśmy wyjść z pracy, patrzeć prosto w ciemność. 
 
W pracy nie było najgorzej. Nie było co robić, 

                                                                                                                   
logia przekładów, red. i wstęp R. Nycz, Kraków 1996, s. 195-197. W wypadku poezji 
Wiedemanna parodystyczność postrzegać można zgodnie z twierdzeniem Bartha, tj. 
jako autotematyczną, metafikcyjną reakcję na wyczerpanie tradycyjnych wzorców 
mówienia (zob. J. Barth, Literatura wyczerpania, przeł. J. Wiśniewski, [w:] Nowa proza 
amerykańska. Szkice krytyczne, red. J. Lewicki, Warszawa 1983, s. 38), która jednak nie 
służy jedynie celom ludycznym, ale jest konstrukcją tekstową opartą na tematyzacji 
i destruowaniu własnych konwencji. 
5 Na temat parodii jako odmiany stylizacji zob. np. J. Tynianow, O parodii, przeł. 
A. Dudek, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, z. 3, Kraków 1988; M. Butor, Powieść 
jako poszukiwanie, przeł. J. Guze, Warszawa 1971; R. Nycz, Tekstowy świat. Poststruktu-
ralizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 204-207; A. Bereza, Próba analizy parodii, 
„Prace Literackie” 1963, t. 5. 
6 Zob. np. R. Nycz, dz. cyt., s. 208. 
7 Na marginesie – jak się wydaje, to właśnie owa polifoniczność najlepiej odróżnia 
parodystyczność od „monofonicznego” pastiszowania. Zob. np. R. Nycz, dz. cyt., 
s. 243. 
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więc poświęcaliśmy się słowu 
mówionemu. To takie proste: otwierasz 
 
usta i coś z nich wychodzi, i nie jest to bynajmniej język 
w stanie czystym. Pomyśleć, że tyle pięknych 
istot obchodzi się całkiem bez słowa, na przykład ten pan, 
 
który rozkłada pamperki po stołach i potem je zbiera.  
Ucieleśnienie nadziei na miłe popołudnie 
przy lampce czegoś mocniejszego. Ach, słowa 
 
nabierają sensu, a potem… Popatrz, wyglądasz jak zmęczone zwierzę. 
Paradoksalnie rzecz ujmując, każdy z nas 
jest podobny do kopca termitów i nasi mieszkańcy 
 
mogą się swobodnie mieszać, ale tylko  
w ograniczonym zakresie. Ograniczonym przez co? 
Spytajmy raczej przez kogo, czujemy się przecież kimś. 
 
I czujemy, że ten, co jest nad nami, też jest kimś, 
bo jakże to, być we władzy zwykłej małpy 
i mówić do niej: Ty świński skacowany pomidorze. 
 
Forma tego wiersza pozwala na powiedzenie czegoś więcej. 
Sam nie wiem jak to jest, chcielibyśmy być świadomi 
wszystkiego, a potem mówimy: Sorry, 
 
nie było mnie przy tym, byłem w kuchni. 
Niektóre kobiety pół życia spędzają w kuchni 
i trudno się dziwić, że chciałyby wszystko 
 
widzieć od kuchni. To dla nich wymyślono  
masę nieistotnych rzeczy, i wcale nie dlatego, że kiedyś 
leżano z nimi w dobrych objęciach seksu. 
 
Od czasu do czasu ktoś nam każe 
całować je po rękach i wtedy zastanawiamy się: Kpi, czy o drogę pyta. 
Całować to my możemy jakiś ładny 
 
tyłek, podziwiając smugę włosów między pośladkami, 
o ile jest rzeczywiście ładna. Niektóre pośladki 
są ładniejsze od niektórych symfonii. Gdzieś o tym 
 
czytałem, widać ktoś już pisał o dupie wierszem. Czuję się 
coraz to bardziej rozśmieszony i, jak stwierdził Jarek 
Górnicki, pokażcie mi kogoś, kto rzeczywiście uważa, 
że jest śmiertelny. Zawsze możemy liczyć 
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na to, że ktoś, kogo pokochamy, jeszcze się nie narodził: 
tylko młodzież się pieprzy z własnym pokoleniem. 
 
Ale ja tu zabawiam Państwa anegdotami, a tam gdzieś 
na Trzecim Świecie odbywa się poważna konferencja 
naukowa i idzie na to kupa kasy. Proszę sobie 
 
wyobrazić: kwiat krakowskiej profesury podczas 
dyskusji z kwiatem profesury warszawskiej. Takie rzeczy 
powinno się puszczać w kinie ku uciesze gawiedzi, 
 
niestety gawiedź nie wie, co dobre. Wczoraj na przykład 
piłem Kasztelana i wydawał się całkiem znośny, 
a potem rzygałem jak kot. Madzia opowiadała o kocie, 
 
który ugryzł jej koleżankę w palec, a potem zdechł. Tyś,  
bracie, dostał młyn, a ja dostałem kota. Fakt,  
że niektórzy z nas umrą w dzieciństwie, jest znacznie 
 
poważniejszy niż to, że inni pójdą siedzieć 
za przekonania. Przekonania można mieć 
takie lub owakie, niektóre z nich nazywamy zbrodniczymi i właśnie te 
 
lęgną się najczęściej w więzieniu, dlatego 
więzienia należy zamknąć i wszystkich posłać na stryczek 
albo na elektrowstrząsy. Śmierć 
 
jest znacznie ciekawsza od siedzenia w kiciu, podobnie 
jak pisanie wiersza przewyższa pisanie podania. Kici kici, o Matko 
Boska, niech się to wszystko ładnie zaokrągli, przecież 
 
wciąż myślimy o sobie nawzajem tak dobrze8. 

 
Powyższy wiersz w literalnym (sugerowanym przez tytuł) od-

biorze stanowi wypowiedź z zakresu estetyki, tj., najogólniej rzecz uj-
mując, nauki o wartościach zmysłowych. Pojawiająca się w drugiej części 
tytułu przydawka dodatkowo tematyzuje obszar zainteresowania – 
dookreśla przedmiot, który poddawany jest poetyckiej „analizie” w od-
niesieniu do kategorii estetycznych. Jest nim słowo, ale, jak na pozór 
można wywnioskować z kilku fragmentów tekstu, nie słowo w swojej 
semantycznej nieokreśloności, lecz słowo „poetyckie” („Ten wiersz  się 
łączy z poprzednim”; „Forma tego wiersza  pozwala na powiedzenie 
czegoś więcej”; „pisanie wiersza  przewyższa pisanie podania” – 

                                                 
8 A. Wiedemann, Estetyka słowa, [w:] tegoż, Czyste czyny. Wiersze zebrane 1989-2006, posł. 
A. Skrendo, Poznań 2009, s. 172-174. 
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wszystkie podkr. – T.D.). Estetyka słowa zdaje się zatem nie tylko 
estetyczną wypowiedzią na temat estetyki, nie tylko wypowiedzią 
metajęzykową, ale przede wszystkim – tekstem metapoetyckim. Jeśli 
jednak bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób i w jakich kontekstach 
metapoetyckość jest w strukturze wiersza ujawniana, to okaże się, że 
sprawa wcale nie przedstawia się tak prosto. Przede wszystkim – wątek 
autotematyczny, będący de facto jedynie jednym z elementów różnego 
typu rozważań, ukazywany jest na specyficznym, dygresyjnym tle. Owo 
tło – sfragmentaryzowane, niekoherentne – składa się z właściwości 
o rozmaitym charakterze: autobiograficznym („Wczoraj na przykład / 
piłem Kasztelana i wydawał się całkiem znośny, / a potem rzygałem jak 
kot”), antropologicznym („Paradoksalnie rzecz ujmując, każdy z nas / 
jest podobny do kopca termitów i nasi mieszkańcy // mogą się 
swobodnie mieszać, ale tylko / w ograniczonym zakresie”), metafi-
zycznym („I czujemy, że ten, co jest nad nami, też jest kimś, / bo jakże 
to, być we władzy zwykłej małpy / i mówić do niej: Ty świński ska-
cowany pomidorze”), naukowo-ekonomicznym („Ale ja tu zabawiam 
Państwa anegdotami, a tam gdzieś / na Trzecim Świecie odbywa się 
poważna konferencja / naukowa i idzie na to kupa kasy”), społeczno-
politycznym („Przekonania można mieć / takie lub owakie, niektóre 
z nich nazywamy zbrodniczymi i właśnie te // lęgną się najczęściej 
w więzieniu, dlatego / więzienia należy zamknąć i wszystkich posłać na 
stryczek / albo na elektrowstrząsy”), wreszcie – tanatologicznym 
(„Śmierć // jest znacznie ciekawsza od siedzenia w kiciu”). Liczba 
i jakość tych dygresji sprawiają, że urastają one – jak w poemacie 
dygresyjnym – do rangi zasadniczego tematu poetyckiej 
wypowiedzi ; innymi słowy, to właśnie dygresyjność jest przedmiotem 
poetyckiej analizy estetycznej, przedmiotem, na którym koncentruje się 
„estetyka słowa”. Dygresyjność z kolei realizowana jest przez ciągi 
asocjacyjne, przy czym za zaistnienie asocjacji w większości wypadków 
odpowiada samo wykorzystane w tekście słowo, które na zasadzie 
podobieństwa semantycznego, denotacyjnego lub brzmieniowego (np. 
„kicie” i „kici kici”) wywołuje skojarzenie sytuacyjne. Asocjacyjność 
sprawia, że Estetykę słowa odczytywać należy już nie tylko jako wypowiedź 
metapoetycką, ale także jako wypowiedź o międzyludzkiej komunikacji, 
a w dalszej kolejności – o człowieku w ogóle. Co więcej, nie da się 
w wypadku tego wiersza rozstrzygnąć, co tak naprawdę stanowi 
przedmiot zainteresowania, a co jest tylko tłem dla dywagacji o tym 
przedmiocie. Łatwo wyczuwalna pre-tekstowość Estetyki słowa nie jest 
możliwa do jednoznacznego skonkretyzowania: nie wiadomo, czy pre-
tekstowość ma charakter dedukcyjny (analiza komunikacji jako sfery 
bardziej ogólnej prowadzi do analizy metapoetyckości jako sfery szcze-
gółowej), czy też – indukcyjny (rozważania na temat poezji są wstępem 
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do rozważań na temat istoty języka i porozumienia). Ta nierozstrzy-
galność prowadzi do stwierdzenia parodystyczności dyskursu 
estetycznego – okazuje się bowiem, że dyskurs estetyczny nie jest 
w stanie powiedzieć niczego pewnego o swoim przedmiocie. To jednak 
jeszcze nie wszystko – niczego o istotności samego siebie nie jest 
w stanie powiedzieć również tekst poetycki, w którego ramach dyskurs 
estetyczny funkcjonuje, on bowiem także podlega zawieszeniu: z jednej 
strony, w perspektywie metapoetyckiej (dygresje o języku w ogólności 
okazują się istotniejsze od dyskusji na temat poetyckości, a więc formy 
przekazu Estetyki słowa), z drugiej zaś – w perspektywie pozapoetyckiej 
(mimo powyższego, język „niepoetycki” wydaje się od poetyckiego 
„pośledniejszy”, gdyż wszystkie dywagacje mają miejsce w wierszu, czyli 
w tekście poetyckim). To, co poetyckie i to, co pozapoetyckie, odnosi się 
do siebie wzajemnie w sposób ironiczny, dokładniej – obydwa typy 
wypowiedzi wzajemnie się parodiują, przy czym parodiowanie polega 
tutaj na wskazywaniu nieadekwatności żadnego z typów 
wypowiedzi do dookreślenia konstytutywnych dla  nich właś -
ciwości tekstowych poprzez naśladowanie tych właściwości.  

Takie naśladowanie konstytutywnych właściwości tekstu pro-
wadzi do stwierdzenia, że Wiedemannowska parodystyczność nie tylko 
mieści się w sferze aktywności intertekstualnej9, ale też jest specyficznym 
trybem komunikacji oraz służy określaniu statusu ontologicznego 
mówiącego w tekście „ja” (problem niehomogeniczności podmiotu). 
Dookreślany intertekstualnie podmiot jest – idąc tropem koncepcji 
Bachtina – „zdialogizowany”10 czy „rozszczepiony”, czyli podwójnie 
konstytuowany: indywidualnie (w konkretnym tekście) i ponadindy-
widualnie (w odniesieniu do innych tekstów). Podmiot taki – wbrew 
sugestiom Bachtina odpersonalizowany – poprzez własną semiotyczność 
(językowość) nie jest ograniczony do perspektywy jednego tekstu 
i jednego kontekstu, ale, po pierwsze, odnosi się do uprzednio 
istniejących dyskursów, a po drugie – antycypuje samego siebie, swoje 
przyszłe wypowiedzi oraz miejsce w strukturze tekstu. Wobec tego 
parodystyczność u Wiedemanna ma charakter – posługując się 
określeniem Głowińskiego – „parodii konstruktywnej”11, czyli, z jednej 
strony, określającej sposób organizacji tekstu, a z drugiej strony – 
„samoświadomej”, tzn. będącej teoretyczną analizą parodiowanego 
wzorca oraz analizą mechanizmów parodiowania, analizą nowego tekstu 
i autoanalizą podmiotu. Wiedemannowska parodystyczność – podobnie 
jak parodia znana na przykład z twórczości Gombrowicza i Witkacego – 

                                                 
9 Zob. np. M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4. 
10 Zob. np. M. Bachtin, dz. cyt. 
11 Zob. M. Głowiński, Parodia konstruktywna (O Pornografii Gombrowicza), [w:] tegoż, Gry 
powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973. 
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służy degradowaniu formy (de-formowaniu) wzorca tekstowego, do 
którego się odnosi12. Deformowanie to kwestionuje tranzytywność 
wzorca, demaskuje jego niewyłączność jako sposobu i środka przekazu. 
Wreszcie – kwestionuje ono samą rzeczywistość i możliwość jej bezpoś-
redniego poznania; jest więc, w pewnym sensie, parodystycznością ope-
rującą dystansem jako zasadniczą kategorią nie tylko tekstową, ale i eg-
zystencjalną. 

Wiedemannowska parodia jest także, co równie ważne, krytyką 
języka, i to nie tylko literackiego, ale i pozaliterackiego, przy czym nie 
chodzi tutaj o krytykę języka oficjalnego – jak w wypadku twórczości 
Barańczaka czy Ryszarda Krynickiego13 – ale krytyką socjolektów, przede 
wszystkim języka codziennej komunikacji i wzorców innych typów 
nieliterackiego mówienia (naukowego, eseistycznego itp.). Dobrze widać 
to chociażby w wierszu Wielka Wróbel, w którym pojawia się potrójna 
parodystyczność: bezpośrednia (sparodiowanie subkodu konwersacyj-
nego), pośrednia (sparodiowanie idiomu poetyckiego) i implikowana 
(sparodiowanie dyskursu krytycznego): 

 
Kiedyś mieszkałem w 536 z Szewcem, 
którego drukowali w niebieskim bruLionie, 
a teraz siedzimy tu z postmodernistą 
Stokfiszewskim i awangardowcem Kuczokiem, 
 
i mówię: pierdol, Wojtek, te swoje dziewczyny. 
Gdyby się dowiedziała, że szczasz do umywalki, 
dodaje Stokfiszewski, to by już w ogóle uznała 
cię za wielkiego awangardowca. Nie no, chyba 
 
pójdę się jednak wysikać, mówi Kuczok i idzie 
do toalety męskiej, marząc o spotkaniu (wzrokiem) 
z kubistyczną Rosjanką, która nawet 
na Uniwersytet chodzi w klapkach14. 

 
Sparodiowanie subkodu konwersacyjnego przejawia się w cyto-

wanym wierszu w zbudowaniu sytuacji potocznej rozmowy w pokoju 
akademika, która (jako subkod mówienia) staje się drugim – obok same-
go wydarzenia rozmowy – zasadniczym elementem poddawanym 
metatekstowej analizie. Wiedemann zdaje się tutaj polemizować z możli-
wością stworzenia linearnego i jednotorowego przekazu językowego, 

                                                 
12 Zob. R. Nycz, Gombrowicz. Bio-grafia struktury, [w:] tegoż, Sylwy współczesne, Kraków 
1996, s. 86-87. 
13 Zob. np. M. Głowiński, Literatura wobec nowomowy, [w:] tegoż, Nowomowa po polsku, 
Warszawa 1990. 
14 A. Wiedemann, Wielka Wróbel, [w:] tegoż, Czyste czyny, s. 162. 
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zestawiając potocyzmy, a nawet wulgaryzmy (przywoływane w replikach 
bohaterów), z pojęciami z zakresu estetyki (postmodernizm i awangarda). 
Na dalszym planie (perspektywa wspomnienia) poeta parodiuje idiom 
poetycki twórców nazywanych „banalistami” czy „brutalistami”, którzy 
publikowali m.in. w „brulionie”. To parodiowanie jest gestem miesz-
czącym się na przecięciu stylizacji i transpozycji kulturowej w rozumieniu 
Stanisława Balbusa. Jego zdaniem, transpozycja taka polega na 

 
nawiązaniach danego utworu współczesnego do określonego 
„obcego” – odległego, pozwalającego się wyodrębnić i histo-
rycznie zlokalizować – kręgu kultury, za pośrednictwem wpro-
wadzonych do utworu w charakterze jego znakowego budulca, 
wyselekcjonowanych tematów, tj. znaków quasi-ikonicznych, 
pochodzących z tamtego kręgu i jego artystycznych systemów 
semiotycznych […] – stanowiących przekonywające synekdo-
chalne reprezentacje systemów semiotycznych, jakimi ów krąg 
kulturowy dysponował15. 

 
Wiedemann, z jednej strony, nawiązuje do pewnych reguł 

budowy tekstów „brutalistycznych”. Z drugiej jednak strony konfrontuje 
zawartość semantyczną tego typu wypowiedzi z całkowicie nowym 
kontekstem, ironicznie falsyfikując potencjalne hiperteksty; transpozycja 
staje się zatem pretekstem do parodystycznej polemiki z ironicznie 
przywoływanymi pre-tekstami. Wreszcie trzecia odmiana parodystycz-
ności – dotycząca dyskursu krytycznego – wynika z opowiedzenia się 
autora przeciwko modelowi rozważań krytycznoliterackich (rozpow-
szechnionemu w latach 90. głównie za sprawą Karola Maliszewskiego), 
którego celem było „etykietowanie” twórców za wszelką cenę, bez 
uwzględniania (bądź przy uwzględnianiu w minimalnym stopniu) indy-
widualnych cech dykcji literackich poszczególnych pisarzy (w wierszu 
Wiedemanna jedna z takich „etykiet” – awangardowość – jest paro-
diowana w ten sposób, że literacką awangardowość Wojciecha Kuczoka 
potęguje sposób załatwiania przez niego potrzeb fizjologicznych). 

Dotychczasowe uwagi pozwalają na stwierdzenie, że paro-
dystyczność w poezji Wiedemanna stanowi, po pierwsze, element gry 
z konwencjami (gry z utartymi dyskursami i wzorcami mówienia oraz 
pisania), po drugie – narzędzie krytyki (w tym sensie parodystyczność 
upodabnia się do krytyki literackiej, do krytyki zjawisk obecnych i po-
pularnych w literaturze najnowszej), po trzecie – implikację własnego 
programu literackiego (parodystyczność pełni funkcję krypto- czy quasi-
manifestu, gdyż służy przedstawieniu własnego programu nie explicite, ale 
za pomocą literackiej destrukcji programów opozycyjnych), po czwarte 

                                                 
15 S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 343. 
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zaś – typ zjawiska autotematycznego (intertekstualna parodystyczność 
występuje w roli quasi-definicji samej literatury jako „tkanki śladów”). 
Rozumienie parodystyczności jako zjawiska autotematycznego jest 
zresztą niezwykle istotne, pozwala bowiem na dostrzeżenie faktu, że 
dzięki działaniom parodystycznym Wiedemann podważa oryginalność 
tekstu literackiego – ale, co ważne, oryginalność rozumianą 
formalistycznie (tj. jako odmienność od wszelkich istniejących wzorców, 
konwencji, sposobów organizacji dzieła itp.) i powiązaną z tradycyjnymi 
kategoriami autonomiczności/immanentności tekstu (bezkontekstowo-
ści), jego obiektywności (braku zależności od interpretacji) oraz toż-
samości języka („monodyskursowości”). W miejsce tych jakości poeta 
podstawia „oryginalność” opartą nie na kategorii odmienności i nowości, 
ale na swobodzie w doborze wzorców oraz indywidualnym podejściu do 
nich, ich szeregowaniu, hierarchizowaniu i waloryzowaniu. Wiedemann, 
posługując się parodią, porusza się więc w obrębie komentarza 
autotematycznego – innymi słowy, dochodzi do problemu autoreferen-
cjalności, tj. do najszerszego możliwego spektrum zainteresowania. Tym 
samym poeta wkracza w sferę autoparodii, parodiując literaturę (czy 
raczej: literackość), dokonując zatem autoreprezentacji o charakterze 
autotematycznym, dzięki czemu – w jakimś stopniu – wskazuje na 
autonomiczność literatury. Z drugiej jednak strony intertekstualny wy-
miar parodystyczności pozwala Wiedemannowi na kontekstualizację lite-
ratury w obrębie różnych sposobów mówienia o rzeczywistości. Można 
więc zauważyć, że Wiedemann traktuje literaturę jako byt heterogenicz-
ny: na pewnej płaszczyźnie autonomiczny (w odniesieniu do rzeczy-
wistości pozajęzykowej), na innej z kolei – kontekstualny (w odniesieniu 
do innych dyskursów). Autonomiczność i kontekstualność zdają się 
dwoma biegunami tego samego doświadczenia poetyckiego jako specy-
ficznego sposobu używania języka, co świetnie ukazuje sprzeczny, bo 
zapisany językiem polskim (własnym), fragment Gładkiego morza o posłu-
giwaniu się cudzością: „Już w moim komputerze podkreślone są 
wszystkie wyrazy, / w mojej mowie już nie ma innych wyrazów jak ob-
ce”16. Tę dychotomiczność doświadczenia poetyckiego da się sprowadzić 
do kategorii nieprzezroczystości literatury, jej nieadekwatności do mime-
tycznego odwzorowywania rzeczywistości, która, co należy zaznaczyć, 
przywodzi na myśl krytycznonowoczesne tendencje autoparodystyczne 
dostrzegalne chociażby w Pałubie Karola Irzykowskiego17. 

 

                                                 
16 A. Wiedemann, Gładkie morze, [w:] tegoż, Czyste czyny, s. 233. 
17 Zob. K. Irzykowski, Trio autora, [w:] tegoż, Pałuba; Sny Marii Dunin, oprac. A. Bud-
recka, Wrocław 1981. W rozdziale tym Irzykowski dokonuje metanarracyjnej dekon-
strukcji języka literackiego, pokazując niemożność autorskiego samowyrażenia, a tym 
samym – kryzys literackiego przedstawienia. 
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Seria poetycka 
 

Młody Toruń poetycki. Antologia, 
red. i wstęp Tomasz Dalasiński i Radosław Sobotka, posł. Radosław 

Sioma, Toruń/Nowa Ruda 2013. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, Toruń 2015. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, edycja kolekcjonerska, 
Toruń 2015. 

 
Petr Štengl, Jak gdyby nigdy nic. Wybór wierszy, przeł. Anna Zajacová, 

Toruń 2016. 
 

Michał Ambrożkiewicz, cukiereczki i misie, Toruń 2016. 
 

Michał Zdunik, Pociąg. Poemat dla teatru, Toruń 2016. 
 

Marcin Marchwicki, Wyboito, Toruń 2016. 
 

 
Seria poetycka JEDEN 

 
Adam Wiedemann, Karpie, Toruń 2015. 

 
Mariusz Grzebalski, Z demobilu i nie, Toruń 2016. 

 
 

Seria prozatorska 
 

mikroMAKRO. Antologia krótkich form prozatorskich, red. Tomasz 
Dalasiński, Łukasz Grajewski, Rafał Różewicz i Aleksandra Szwagrzyk, 

Toruń 2016. 
 

Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków, Toruń 2016. 
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Seria krytyczna 
 

Poezja polska po roku 2000. Diagnozy-problemy-interpretacje, 
red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, Toruń 2015.  

 
Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 

red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, Toruń 2015. 
 

Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90., 
red. Tomasz Cieślak i Tomasz Dalasiński, Toruń 2015. 

 
Dekada kultury 1989-1999, 

red. Tomasz Dalasiński, Artur Jabłoński i Aleksandra Szwagrzyk, 
wyd. II, Toruń 2015. 

 
Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej, 

red. Tomasz Dalasiński i Rafał Różewicz, Toruń 2015. 
 

Zapis czasu/czas zapisu. 
Rozmowy (nie tylko) o książkach, 

red. Tomasz Dalasiński i Aleksandra Szwagrzyk, Toruń 2016. 
 

Cisza. Lektura krytyczna,  
red. Tomasz Dalasiński, Łukasz Grajewski  

i Aleksandra Szwagrzyk, Toruń 2016. 
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Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. 
Interpretacje to interesujący i, jak na pracę zbiorową, 
spójny zbiór szkiców poświęconych omawianym zjawis-
kom. To, co mnie w tym tomie przede wszystkim prze-
konuje, to fakt, że pomiędzy poszczególnymi artykułami 
powstają swoiste dialogi, które sprawiają, że książkę czyta 
się momentami jako autorską mini monografię tytułowych 
problemów. 
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