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WSTĘP

Od zarania dziejów zamieszkujący Ziemię człowiek zmienia domy – pierwsze były jaskinie, potem ziemianki i szałasy, domy z kamienia i drewniane, murowańce itd. Wyliczając
wszystkie rodzaje domostw, skończyłabym na słynnym wieżowcu w Dubaju albo w przestrzeni kosmicznej, bo przerażony
zbliżającą się zagładą planety mieszkaniec XXI wieku planuje
kosmiczny exodus.
Na proste pytanie: czym jest dom, nie ma dobrej odpowiedzi. Inaczej odpowiedzą: socjolog, psycholog, antropolog czy
wreszcie filozof, mający w pamięci Być, mieszkać, budować
Heideggera1. Pomijam słownikowe definicje „domu”, dla literaturoznawcy ważniejsze są obrazy domu, użycia symboliczne
i metaforyczne. Kluczowym dla tej książki pojęciem „dom”
posługuję się w kilku podstawowych znaczeniach. Pierwszym,
najważniejszym „domem”, zapisanym w pamięci dziecka,
jest dom rodzinny (region, język, domownicy, przestrzeń
za oknem…), domowa kultura określa tożsamość, formuje
wyobraźnię. „Dom rodzinny dlatego odgrywa tak istotną rolę,
że odpowiada nieświadomym inspiracjom głębszym, intymniejszym, że jest czymś więcej niż miejscem, gdzie zaznaliśmy
opieki, czymś więcej niż to, czym jest ciepłe gniazdo czy
osłona przed płomieniem”2. Przytłoczona ogromem litera1
2

M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, „Teksty” 1974, nr 6.
G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. H. Hudak, przeł.
H. Hudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, PIW, Warszawa 1975,
s. 303.
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tury podejmującej temat domu, wyręczę się zadomowionymi
w języku epitetami: dom rodzinny / ojczysty / gościnny.
Z jednej strony badamy domy literackie, przechowujące
„domowe” wartości, np. Czarnolas i Soplicowo, z drugiej szukamy „domowych” przestrzeni rzeczywistych, czym ostatnio
zajmuje się geopoetyka. Podróżna kondycja człowieka współczesnego nie sprzyja „gniazdom”, ich miejsce zajmują domy
utracone, oniryczne, nieobecne. Frazeologizm „pochodzić
z domu…” prowadzi nas w stronę relacji rodowych, wskazuje więzy krwi. Domowość to również kategoria zastępująca
region (Kresy, Śląsk, Podbeskidzie), miasto (Wilno, Katowice),
a nawet planetę (Ziemia). Jako mieszkanka Bielska-Białej,
naturalizowana bielszczanka, zwróciłam uwagę na gruby
tom będący pokłosiem rocznego projektu „Dom beskidzki na
pograniczu polsko-słowackim” (to grant kontynuujący temat
„Euroregion Beskidy”). Wprowadzeniem do tego dzieła jest
tekst pt. O różnych współrzędnych domu, w którym redaktor
tomu w sposób zwięzły i bez uproszczeń definiuje kluczowe
słowa: dom i pogranicze. „W literaturze fachowej możemy
znaleźć informacje, że po zniknięciu myśliwskich plemion
koczowniczych z epoki lodowcowej, dom stał się symbolem
egzystencjalnego centrum dla człowieka, który chciał się
osiedlić w jednym miejscu”3. Nie będę referować wyszczególnionych „współrzędnych domu”, zwracam jednak uwagę
na fakt, że nie chodzi o dom pojmowany jako przedmiot
materialny (mieszkanie czy budowla). Znaczenie domu stale
poszerza swój zakres, bo nowe nauki dopisują nowe sensy,

3

L. Pavera, O różnych współrzędnych domu, w: Dom na pograniczu / dom
na pohraniči. Tom interdyscyplinarnych prac naukowych, red. tenże,
Agencja Reklamowa Promix, Bielsko-Biała 2010, s. 7.
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np. psychologia głębi, astrologia, teoria sztuki, socjologia,
medioznawstwo i inne dyscypliny.
Pomijam językowe i antropologiczne dzieje słowa „dom”
oraz współczesną karierę „bezdomności”. W komunikacji
artystycznej wszystko zależy od indywidualnej poetyki oraz
przyjętej perspektywy spojrzenia na swoje relacje ze światem. Zaczynam od domów kresowych (Lwów, Wilno) – tradycyjnych, wielopokoleniowych. Dzisiaj uczymy się świata
z mediów, natomiast przed drugą wojną światową ważną
rolę w edukacji dzieci pełniły powszechnie szanowane babcie.
W poezji lwowianina Herberta nie ma Lwowa, jest natomiast
sakralizowana postać babci Marii z Bałabanów. „Przenajświętsza babcia” przemilczała krwawy dramat rodzinny, ale
opowiedziała Zbysiowi wszechświat. Domem Romualda
Mieczkowskiego jest Wilno. Wspominając zburzone osady
Fabianiszki i Poszyłajcie, tereny, na których wyrosło bezduszne
blokowisko, poeta rekonstruuje dom dzieciństwa. W myśl
Mickiewiczowskiej zasady „widzę i opisuję” przedstawia drogę
od domu dziadka, zwłaszcza roślinność: łubiny, grusze, klony. Znakiem zagłady domu jest tutaj śmierć jodły (ścięto ją
13 maja 1998 roku), która w prywatnej mitologii poety zajmuje
miejsce szczególne.
W twórczości Feliksa Netza pojęcie domu ulega rozproszeniu. Przyjmując, że dom lokuje się tam, gdzie prowadzą
człowieka więzi z najbliższymi (w tym przypadku z matką),
trzeba zauważyć, że dla poety domem jest słowiańska Europa,
z jej trudną historią i archaicznym „guślarstwem”. Beskidzki
dom Jerzego Kronholda, zwłaszcza ten pod Czantorią, uwodzi
urodą pejzażu i bogactwem kultury pogranicza. Urodzony
w Cieszynie, z czesko-polską śląskością stykał się od dziecka,
poznał problemy Zaolzia i specyfikę przestrzeni zamieszkałej przez katolików i luteran. Specjalnością tego poety jest
11
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operowanie językowym konkretem i łatwość przechodzenia
od realistycznego szczegółu do symbolicznego uniwersum.
W poetyckiej wyobraźni Mariana Kisiela słowo „dom”, pełniące
funkcję kluczową, najczęściej prowadzi w obszary mortalne.
Tę zbieżność znakomicie szyfruje koncept – zestawienie słów
identycznie brzmiących, lecz semantycznie rozbieżnych: DOM
żywych i D.O.M. zmarłych. Główny wątek elegijnej poezji
Kisiela wyznacza Droga – wędrówka z domu rodzinnego
w Jędrzejowie do Sosnowca/Katowic i oniryczne powroty do
utraconej przestrzeni. Mieszkać można wszędzie, natomiast
domowość łączy poeta z miejscem sadowienia się rodziny –
trudno zatem pominąć istotną dla wyobraźni poety opozycję między domem i mieszkaniem. Bezdomność Kisielowi
nie grozi, bo dom niesie w sobie – w snach, wspomnieniach,
pamięci. Z kolei Tadeusz Nowak, który spędził dzieciństwo
w podtarnowskiej wsi, jest psalmistą wychowanym na koncertach ptaków, na śpiewanych w kościele psalmach i obserwacji otaczającego świata w Sikorzycach. Ponieważ do końca
przechował pamięć wyjątkowej bliskości z przyrodą, można
zaryzykować twierdzenie, że dla Nowaka najważniejszym
domem są sensualne Sikorzyce, konkretne kształty, zapachy
i głosy zapisane w podświadomości.
Do niedawna ratunkiem dla „bezdomnych”, alternatywą
dla wszystkich domów ziemskich był zaświat (np. Miłoszowy
„Dom Ojca”), natomiast dzisiaj, wobec postępującej laicyzacji,
budzi się wrażliwość ekologiczna. Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek, który wciąż poszerza obszary zamieszkiwania,
wyrywa przyrodzie ostatnie dziewicze obszary, a niszcząc
domy zwierząt, coraz bardziej uświadamia sobie konsekwencje „antropoegoizmu”. Ekologiczna wrażliwość Julii Fiedorczuk – poetki wyraźnie eksponującej biologiczną kondycję
człowieka – w językową tkaninę opowieści o życiu wplata
12
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tkankę organiczną, literacko próbuje zasypać przepaść między
kulturą i naturą. W jej poetyckim świecie każde życie – planktonu i człowieka – tętni rytmami Kosmosu.
W proponowanym zestawie autorów można dostrzec różne
obrazy domu, różne sposoby „zamieszkiwania” – od tradycyjnych wyobrażeń rodzinnego gniazda do trudnego programu
współbycia z nie-ludzkim.

INTRODUCTION

Since times immemorial human Earthlings have been changing houses – first they were caves, then dugouts and huts,
houses of stone and wood, brick buildings etc. If I were to
enumerate all kinds of dwellings, I would end up with the
famous Dubai high-rise or in open space, since – terrified
of the approaching collapse of the global ecosystem – the
twenty-first-century man is planning a cosmic exodus.
There is no good answer to the simple question of what
a house is. We may expect a different reply from a sociologist,
psychologist, anthropologist, or from a philosopher, who
may bear in mind Heidegger’s “Building Dwelling Thinking”1.
I am not concerned with dictionary definitions of “house”; for
a literary scholar the images of the house, symbolic and metaphoric uses are of far greater significance. The very notion of
“house” – of key importance in this book – is used in several
fundamental meanings. The first, most important “house”,
inscribed in the memory of a child, is the family house (the
region, the language, members of the household, the space
outside the window...); the culture of the house defines identity, forms imagination. “The house that we were born in
plays such an important role because it corresponds to more
profound, more intimate unconscious inspirations, because
it is something more than a place where we experienced care,

1

M. Heidegger, “Building, dwelling, thinking”, Poetry, Language, Thought,
Harper Colophon Books, New York 1971.
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something more than a warm nest or protection from a flame”2.
Overwhelmed with the publications undertaking the theme
of the house, I will use several phrases, well grounded in the
Polish language: dom rodzinny (family house) / dom ojczysty
(ancestral home/homeland) / dom gościnny (guest house). On
the one hand, we explore literary houses, preserving “household” values, such as Czarnolas and Soplicowo; on the other,
we search for “household” spaces in reality, the way that geopoetics has been doing recently. The travelling condition of
contemporary humans does not favour “nests”, which are
being replaced by lost, oneiric, absent houses. The phrase
“to come from a house...” leads us in the direction of family
relations, points to blood ties. Domesticity is also a category
that replaces the region (Eastern Borderlands, Silesia, Podbeskidzie), the city (Vilnius, Katowice), and even the planet
(Earth). As a naturalised local of Bielsko-Biała, my attention
was drawn to a thick volume that is the result of a year-long
project – “The Beskidy house in the Polish-Slovak borderland”
(this is a grant that pursues the theme of “Beskidy Euroregion”).
The introduction to this work is a text entitled On different
coordinates of the house, in which the editor succinctly and
without simplifications defines the key words: house and borderland. “In specialist literature we can find information that
after the disappearance of nomadic hunter tribes from the ice
age, the house became the symbol of the existential centre for
the human beings who wished to settle in one place”3. I will
2

3

G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism [The Poetic Imagination.
Selected Writings], selected by H. Hudak, translated into Polish by H. Hudak,
A. Tatarkiewicz, foreword by J. Błoński, PIW, Warszawa 1975, p. 303.
L. Pavera, O różnych współrzędnych domu [On different coordinates of
the house], in: Dom na pograniczu / dom na pohraniči. Tom interdyscy
16
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not relate all the “coordinates of the house” listed in the text,
let me just draw attention to the fact that we are not dealing
with the house understood as a material object (an apartment
or a building). The meaning of the house broadens its range
constantly, because different research fields continue to add
new senses to it, such as depth psychology, astrology, art theory,
sociology, media studies, and other disciplines.
I leave outside the scope of my reflection the linguistic and
anthropological history of the word “house”, as well as the
contemporary career of “homelessness”. In artistic communication, everything depends on the individual poetics and the
adopted perspective on one’s relations with the world. I start
out by considering two houses from the Eastern Borderlands
(Lviv, Vilnius) – traditional, multi-generation households.
Today we learn the world from the media, while before the
second world war the commonly respected grandmas played
an important role in the education of children. In the poetry of the Lviv native Herbert there is no Lviv, but there is
the sacralised figure of this grandmother Maria from the
Bałaban family. “The most holy grandma” kept her silence on
a bloody family drama, but told the universe to young Zbysio.
Romuald Mieczkowski’s house is Vilnius. Remembering the
demolished settlements of Fabianiszki and Poszyłajcie, where
soulless concrete blocks now stand, the poet reconstructs his
childhood house. In accordance with Mickiewicz’s principle of
“I see and I describe”, he presents the path from the house of his
grandfather, especially the plants: lupins, pear trees, maples.
The sign of destruction in this case is the death of a fir (cut
plinarnych prac naukowych [The House in the Borderland. A Volume
of Interdisciplinary Works], ed. idem, Agencja Reklamowa Promix,
Bielsko-Biała 2010, p. 7.
17
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down on 13th of May 1998), which has a very special place in
the poet’s private mythology.
In the work of Feliks Netz the notion of the house becomes
dispersed. Assuming that the house is located wherever
one’s relations with their close ones lead (in this case the
poet’s mother), one must notice that for Netz the Slavic Europe
is the house, along with its difficult history and archaic “witchcraft”. The Beskidy house of Jerzy Kornhold, especially the
one under the Czantoria mountain, seduces with the beauty
of the landscape and the wealth of the borderland culture.
Born in Cieszyn, he was in contact with Czech-Polish variety of Silesian identity since his childhood, got to know the
problems of Zaolzie and the specificity of the region inhabited
by Catholics and Lutherans. This poet specialises in using
concrete language; he has an ease of moving from realistic
detail to symbolic universals. In the poetic imagination of
Marian Kisiel, the word “house”, which plays a crucial role,
and most often leads into mortal regions. This congruence is
brilliantly coded in a concept – a juxtaposition of words that
sound identical in Polish, but are semantically heterogenous:
DOM (“house”) for the living and D.O.M. (“Deo Optimo Maximo”) for the dead. The main theme in Kisiel’s elegiac poetry
is marked by the Road – his journey from the family house
in Jędrzejów to Sosnowiec/Katowice, and the oneiric returns
to the lost space. One may live anywhere, but the poet associates the household quality with the space where the family
settles – it would therefore be difficult to overlook the opposition between the house and the apartment, so important to
the poet. Kisiel is not threatened by homelessness, since he
carries his house within himself – in his dreams, recollections,
his memory. Tadeusz Nowak, on the other hand, having spent
his childhood in a village near Tarnów, is a psalmist, who grew
18
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up on bird concerts, on psalms sung in the church, and on
observing the world surrounding him in Sikorzyce. Because
he preserved the memory of his special proximity with nature
until the end, one may go as far as to say that for Nowak it
is the sensual Sikorzyce that constitutes the most important
house, with its concrete shapes, smells, and voices, inscribed
in the unconscious.
Until recently, a salvation for the “homeless”, an alternative
for all earthly houses was the afterlife (e.g. Miłosz’s “Father’s
House”), while today, in the face of advancing secularisation,
ecological sensitivity is awakened. Along with the development of the civilisation, human beings – constantly expanding
the area of their habitation – rip virginal spaces from nature,
destroying houses of animals, and realising more and more
clearly the consequences of “anthropoegoism”. The ecological
sensitivity of Julia Fiedorczuk – a poet clearly exposing the
human biological condition – weaves into the language fabric
of her tale of life organic tissue, making a literary attempt at
covering the abyss between culture and nature. In her poetic
world every form of life – be it plankton or a human being –
pulsates with rhythms of the Cosmos.
In the selection of authors I propose one may notice two
different images of the house, different ways of “dwelling” –
from traditional images of the family nest to the difficult
program of coexisting with the non-human.
transl. Sławomir Konkol

LWOWSKA BABCIA
ZBIGNIEWA HERBERTA
Zbigniew Herbert unikał prywatności w poezji i nie lubił rozmów na tematy osobiste. Przyjaciel poety, przez wiele lat będący „pierwszym czytelnikiem, a niekiedy i przepisywaczem”1,
wspomina, że chociaż ważne miejsce w twórczości Herberta
zajmował motyw „współ-czucia” z narodem, „pamięć o tych,
którzy polegli i zostawili nam po sobie trudne dziedzictwo
obowiązku”2, to jednak zarówno w wierszach, jak i rozmowach poeta unikał Lwowa. „Pamięć Lwowa była u Zbyszka
czymś zamkniętym na bolesne pieczęcie”3. Są w jego tomach
wiersze o ojcu i matce, brak natomiast lwowskiego dzieciństwa.
Do Elegii na odejście prawie nieobecny jest Lwów, nie ma Torunia, Warszawy czy Krakowa. Autobiograficzność ujawnia się
dopiero w „tryptyku elegijnym” – to trafne określenie tomów
ostatnich, wydanych w latach dziewięćdziesiątych: Elegia na
odejście (1990), Rovigo (1992), Epilog burzy (1998), powtarzam za Julianem Kornhauserem4. Schorowany5, myślący
1

2
3
4
5

Z. Najder, W krzywo ustawionym zwierciadle, w: Wierność. Wspomnie
nia o Zbigniewie Herbercie, red., wyb. i oprac. A. Romaniuk, WN PWN,
Warszawa 2014, s. 82.
Tamże.
H. Herbert-Żebrowska, Mój brat Zbyszek, w: Wierność…, s. 10.
J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 108.
Zob. co mówi np. Zdzisław Najder w rozdziale W czterech ścianach mego
bólu w: J. Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Prószyński
i S-ka, Warszawa 2002, s. 363.
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o „odejściu”, coraz częściej unieruchomiony w łóżku Herbert
podróżuje w głąb siebie, w sny i wspomnienia. Dziękując Bogu
„za kram życia” i „strzykawki z grubą igłą”6, myślami wraca
do dzieciństwa. Najwięcej prywatności w Epilogu burzy, który
wielbicieli Herberta nie zachwycił, a niektórych nawet rozczarował. Nie przypominam sobie wrażeń z pierwszej lektury
w 1998 roku, ale pamiętam, że gdy czytałam te wiersze wspólnie ze studentami, szczególnie zaintrygował mnie otwierający
tomik – bynajmniej nie arcydzielny – wiersz Babcia, który na
nich nie zrobił żadnego wrażenia. Kim była kobieta, której
wnuk układa tak wystylizowany portret? Tym bardziej, że ze
stylem „wysokim” poeta już się pożegnał.
Zawsze zwracam uwagę na kompozycję tomu, uważnie
czytam teksty pierwsze i ostatnie, szukam jakiejś linii, dramaturgii, jakże więc mogłabym pominąć Babcię? Nie wiem, kto
tom układał – Herbert czy wydawca? Joanna Roszak, mająca
dostęp do rękopisu, którego ja nie widziałam, podaje, że tom
powstawał w ogromnym pośpiechu, a chory poeta już nie mógł
wykonać korekty. Podobno wydawca ułożył wiersze według
alfabetu, a potem dodano jeszcze kilka utworów7.
A jednak zauważam logikę kompozycji od Babci do Tka
niny. Jeśli nawet tom ułożył się samorzutnie, bez zamysłu
autora, to przecież czytelnik dostaje do ręki dzieło uporząd6

7

Cytaty z Brewiarza. Wiersze Herberta pochodzące z tomów: Hermes,
pies i gwiazda (Hpg), Studium przedmiotu (Sp) i Pan Cogito (Pc) cytuję
wg wydania: Wiersze zebrane, Czytelnik, Warszawa 1982, utwory późniejsze podaję wg edycji: Elegia na odejście (EnO), Rovigo (R), Epilog
burzy (Eb) – wszystkie trzy zostały opublikowane przez Wydawnictwo
Dolnośląskie (Wrocław 1992).
Te fakty autorka odkryła, śledząc promieniowanie Krat języka Celana na
Epilog burzy. J. Roszak, Lepiej czytać wiersze. Celan Herberta, „Zeszyty
Literackie” 2006, nr 2, s. 122.
22
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kowane. Zaczyna lekturę od wiersza poświęconego pamięci
Marii z Bałabanów, po którym następują cztery modlitwy, co
mimochodem kojarzę z babciną edukacją religijną.
Postać babki przybliża książka Kamień na którym mnie
urodzono, wydana w 2011 roku praca zawodowego historyka,
Rafała Żebrowskiego. Jako historyk umie on poszukać źródeł,
a jako syn siostry Zbigniewa – Haliny Herbert-Żebrowskiej –
ma dostęp do rodzinnych wspomnień i domowych archiwaliów. Czy Rafał Żebrowski, chrześniak Herberta, będący jedno
cześnie historykiem i źródłem, jest biografem wiarygodnym,
nie mnie oceniać. Pisząc o wuju, rekonstruuje historię swojej
rodziny, konfrontuje rodzinne opowieści ze źródłami, sprawdza dokumenty, bada, weryfikuje. Babka wuja Zbigniewa jest
jego prababką i chociaż osobiście jej nie poznał (bo zmarła
w 1939 roku), zna tę postać z opowieści matki i jej bliskich.
Od pierwszej lektury zadawałam sobie pytanie: dlaczego
tom pożegnalny otwiera właśnie Babcia? Ponieważ poeta
wprowadza konkret biograficzny, warto wiedzieć kim była
Maria z Bałabanów i porównać obraz zapisany we wspomnieniach rodzinnych z kreacją poetycką. Mówiąc o babce, trudno
ograniczyć się do jej nazwiska po mężu, gdyż synowa Marii
Herbertowej z Bałabanów, matka Zbigniewa, również nosi imię
Maria, co więcej, druga babka – po kądzieli – Kaniakowa, też
ma na imię Maria. W tym przypadku nazwiska panieńskie są
koniecznością, ale przecież nieprzypadkowo poeta eksponuje
nazwisko rodowe babci.
Linię genealogiczną Marii Herbertowej z Bałabanów
trudno ustalić. Rafał Żebrowski podaje, że „Bałaban” to
nazwisko ormiańskie, na Kresach południowo-wschodnich,
gdzie Ormianie osiedlali się od wieków, bardzo popularne.
Na tym obszarze wielokulturowość czy wieloetniczność była
powszechna, a Ormianie polonizowali się łatwiej niż inne
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nacje, co można tłumaczyć bliskością wyznań, wspólnym
lękiem przed Turkami, dobrym, pokojowym współistnieniem.
Babcia Maria urodziła się w roku 1980 w Zaleszczykach,
w rodzinie prawdopodobnie od wieków spolonizowanej, nie
chodziła do ormiańskiej katedry, nie utrzymywała kontaktów z ormiańską wspólnotą. Rafał Żebrowski, który zebrał
dane o ludności Zaleszczyk w roku 1980, nie zauważa „jakiejś
większej obecności ormiańskiej”8, można zatem wykluczyć
ciążenie tradycji ormiańskich. Nazwisko Bałaban nie jest przekonującym argumentem, pojawiło się ono w polskich dokumentach już w roku 1414, a nosili je ludzie różnych wyznań
(również Żydzi) i kondycji. Danuta Herbert-Ulam, wnuczka
Marii z Bałabanów (córka Franciszka – stryjecznego brata
Bolesława, który był ojcem Zbigniewa) podkreśla ormiańską
urodę babki:
[…] śniada cera, kruczoczarne włosy, orli nos. Odwiedzali
ją krewniacy o tym samym typie urody, który odziedziczył
po niej Bolesław Herbert, jego dzieci już nie. […]
Bałaban to nazwisko żydowskie, ale i ormiańskie,
popularne wśród lwowskich Ormian. Grek Bałaban, twórca słynnej katedry wołoskiej, gdzie odbywały się msze
w obrządku ormiańskim, babcia Bałabanowa w ogóle tam
jednak nie chodziła, choć Konstanty Jeleński w 58. numerze „Zeszytów Literackich” pisał, że dzieciństwo spędził
Herbert pod silnym wpływem babki, Ormianki z pocho
dzenia, wychowanej w tradycji Kościoła Wschodniego9.

8
9

Zob. R. Żebrowski, „Kamień na którym mnie urodzono”, PIW, Warszawa
[cop. 2011], s. 40.
J. Siedlecka, Pan od poezji…, s. 11.
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Danuta Herbert-Ulam wyraźnie kwestionuje słowa Jeleńskiego, który raczej sam tego nie wymyślił, a zapewne usłyszał
od Zbigniewa. Wnuczka wspomina rolę babci w przygotowaniu wnuków do uczestniczenia w obrzędach katolickich
(pamięta Halinkę, która sypała na procesjach kwiatki, i pięcioletniego Zbyszka ministranta) i jej słynny franciszkański
habit, w którym chciała być pochowana. Zdaniem Żebrowskiego prababka „była żarliwą rzymską katoliczką”10, a „wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa Maria z Bałabanów i Józef
Franciszek Herbert poznali się we Lwowie”11. Można zatem
domniemywać, że po latach – mitologizując lwowskie dzieciństwo – wnuk Zbigniew dodał babci utracone dziedzictwo
i ormiańskie „rany”.
Wspominając babkę, Herbert pamięta, że w jej pokoju paliła się lampka oliwna „przed małym obrazkiem św. Antoniego”12, a wiadomo, że św. Antoni Padewski był franciszkaninem.
Każdego ranka udawała się na mszę do kościoła Franciszkanów, chociaż blisko domu znajdował się kościół parafialny
im. św. Antoniego13. Wybór kościółka wskazuje na to, że Maria
z Bałabanów była tercjanką św. Franciszka. Herbert niewiele
o tym mówił, Żebrowski nie dysponuje materialnym dowodem, ale wiemy, że po I wojnie światowej świeckich tercjarzy
przybyło, zwłaszcza kongregacje żeńskie były bardzo liczne.
Jak pojmować ormiańskość Herbertowej Babci, tego się już
10 R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 40.
11 Tamże.
12 Z. Herbert, [Ormiańska babcia], „Zeszyty Literackie” 2006, nr 2, s. 115.
To fragment bez tytułu zachowany w rękopisie, pochodzący z prywatnego archiwum poety, udostępniła go Katarzyna Herbertowa.
13 Herbertowie mieszkali przy Łyczakowskiej 55, w pobliżu kościoła parafialnego – podaje R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 166.
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nie dowiemy. Nie wiadomo, kiedy związała się z III Zakonem
św. Franciszka (dramatycznych momentów w jej życiu nie
brakowało), na pewno wiemy tylko to, że przestrzegała reguł
Zakonu, żyła jak świecka zakonnica.
Przyglądając się fotografiom w książce Żebrowskiego,
widzimy kobietę drobną i szczupłą. Prawnuk pamięta jej cechy
ormiańskie (ciemną karnację, ostre rysy twarzy) i wskazuje
dramatyczne zdarzenia z jej życia. W rozmowie z ks. Pasierbem
nazywa ją Ormianką
[…] o ślicznych uszach i pięknej skórze. Miała szesnaście
lat, gdy poślubiła mojego dziadka, wybitnego adwokata,
który przybył z Anglii i popełnił samobójstwo, pozostawiając dwudziestodwuletnią wdowę14.

Maria z Bałabanów, jak większość kobiet w jej wieku, nosiła długie suknie, a pod ten ubiór, zawsze prosty, „nakładała
wielki szkaplerz, przewiązany nicianym paskiem, namiastkę
prawdziwego habitu”15. Podkreślam jej strój, zapewne skromny,
bo suknia pojawi się w wierszu. Była osobą ciężko przez los
doświadczoną – wcześnie owdowiała, dwóch najmłodszych
synów zabrała szkarlatyna, samotnie wychowała dwóch starszych, utrzymując rodzinę ze skromnej renty po mężu. Ta
dzielna kobieta – bez zawodu i wykształcenia – wykształciła
Bolesława i Mieczysława, a potem mieszkała z rodzicami poety,
pomagając synowi i synowej w prowadzeniu domu i opiece
nad dziećmi. Żebrowski pisze:
14 J. Pasierb, Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, „Zeszyty Literackie”
2002, nr 4, s. 127. Prawdopodobnie poeta pomylił się o 10 lat, bo według
obliczeń Żebrowskiego Maria wyszła za mąż mając lat 26.
15 R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 235.
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[…] obie Marie zapałały do siebie nie tyle sympatią, ile
szczerą i głęboką miłością, […] decydujące znaczenie
miał tu […] charakter obu kobiet, osób głęboko religijnych, a równocześnie pielęgnujących dawne cnoty
strażniczek domowego ogniska, a więc niewiast ciepłych,
wrażliwych, pragnących być dla wszystkich swych bliskich podporą16.

Biograf kreśli obraz rodzinnej sielanki, wtórując wcześ
niejszym opowieściom matki, Haliny Herbert-Żebrowskiej:
W domu mieliśmy ten luksus, że opiekowały się nami
osoby najbliższe. Babcia była niestrudzoną lektorką bajek
i innych książeczek dla dzieci. Mama chodziła z nami
na spacery i nadzorowała nasze wyczyny sportowe, jak
jazda na rowerze czy nartach. W święta i tato włączał się
do zabawy z nami […]17.

We wspomnieniach i wierszach poety lwowskie dzieciństwo
też jawi się jako arkadyjskie. Jak wyglądało życie codzienne tej
rodziny, tego nie wiemy, można jednak przypuszczać, że był to
dom tradycyjnie patriarchalny, średniozamożny, do roku 1939
szczęśliwy. Gdy rodzice wieczorami wychodzili, Halinka i Zbyś
pozostawali pod opieką babci, Marii z Bałabanów. Rodzina
wspomina ją jako kobietę dobrą, cichą, pogodną, pokorną
i bez skazy. W rozmowie z ks. Pasierbem – przeprowadzonej
w latach siedemdziesiątych – Herbert mówi o babci to samo,
a nawet więcej:

16 Tamże, s. 219.
17 H. Herbert-Żebrowska, Mój brat Zbyszek…, s. 10.
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Babcia była święta. W jej życiu był właściwie sam ból,
samo cierpienie, a jednocześnie – jaka wielkość! Była to
kobieta z ogromną gościnnością wewnętrzną. […] była
szczęśliwa. […] miała autentycznie wielkie życie […].
Babcia była w trzecim zakonie. Ojciec wyśmiewał to.
Była stale zawstydzona swoją dobrocią. Na pomaganie
biednym nie wystarczała jej emerytura. […]
Opiekowała się dziewczyną, co miała dziecko. Nigdy
nie mówiła o niej, że to taka panna co zgrzeszyła. Babcia
nigdy nie wykorzystywała swej religijności jako argumentu, że tak trzeba żyć. Nie chciała nikogo pociągać za sobą.
Myślała, że ci, którzy postępują inaczej, mają swoje racje
po temu. Gdy przychodzą, trzeba ich przyjąć. Jak aniołów.
Nic nie wymyśliła. Żadnych książek i wierszy. Towarzyszy
mi zawsze. Gdybym poszedł do psychoanalityków, wybiliby mi babcię z głowy.
[…] ona była jak woda. Woda, w której jest światło,
nurt głęboki. Ona nie była głupia. Ja oddzielam inteligencję i mądrość; babcia nie była inteligentna, była mądra.
Modliła się, odmawiała jakieś nowenny, modlitwę do
św. Franciszka, której nie ma w książkach do nabożeństwa, jakąś panteistyczną? Coś, jak hymn św. Franciszka
z pochwałą stworzenia, który czytałem moim studentom
amerykańskim. To jedno ich wzięło z całego chrześcijaństwa. Wszystko jest dobre, jeśli Bóg ogarnia to swoją
miłością. Ja nie rozumiem dlaczego mój kolega został
zabity. Babcia wiedziała, że jest jakiś plan […]. Nie chciała
naprawiać świata, jak ojciec, tylko akceptować18.
Moja babcia działała odruchowo. Prowadziła zakrojoną na ogromną skalę akcję charytatywną, babciny plan
18 J. Pasierb, Rozmowa…, s. 128–129.
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Marshalla – obejmujący wszystkich ubogich, którzy znaleźli się w zasięgu jej królewskiego serca. Ja byłem jej
cichym wspólnikiem, zausznikiem…19

W innym miejscu Herbert nazywa babcię największą miłością swego życia, powiada, że właśnie jej zawdzięcza otwarcie
na sprawy najważniejsze: „Człowiekiem wrażliwym na religię
zrobiła mnie babcia”20. Przyznaje, że sam nie posiada babcinej
„gościnności, dobroci, zdolności przyjmowania [i] akceptacji
rzeczy najważniejszych”21, co cechowało jego mistrza – profesora Elzenberga, człowieka „wielu religii, wielu filozofii”22.
Podziwiając tych, którym tak wiele zawdzięcza, poeta wie, że
nie jest doskonały. Ja mam diabła – powiada, natomiast babcia „była istotą jednoskrzydłową, cudowną, doskonałą”23. Tak
mówił o babci w latach siedemdziesiątych, nie dziwi zatem –
otwierający Elegię na odejście – obraz świętej.
19
20
21
22
23

Z. Herbert, [Ormiańska babcia]…, s. 127.
J. Pasierb, Rozmowa…, s. 127.
Tamże, s. 132.
Tamże.
Tamże, s. 133. Dla zrozumienia „jednoskrzydłowości” warto zacytować
dłuższy fragment. Na uwagę rozmówcy, że pisze „wiele wierszy eschatologicznych”, Herbert odpowiada: „Ależ to jest też… prowokacją!
Zrozumcie wreszcie, że jeśli coś ma się zrobić w życiu, trzeba mieć dwa
skrzydła. Babcia była istotą jednoskrzydłową, cudowną, doskonałą, a ja
mam i diabła, Pana Boga właśnie nie widzę, ale trudzę się, żeby go stworzyć, i mam politykę, mój zły charakter i chciałbym wykazać w historii,
że tolerancja jest dobra, a sam jestem nietolerancyjny… Żeby coś zrobić,
trzeba być inkwizytorem i wybaczającym” (tamże). Rozumiem to w ten
sposób, że „jednoskrzydłowość” (anielskość) wyklucza twórczość, bo
artyście potrzebne są dwa skrzydła – anielskie i szatańskie – jakkolwiek
będziemy je rozumieć (np. rozum i wiara, wiara i wątpienie).
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Na temat stosunku Herberta do Boga i Kościoła wiele napisano. Nie zajmuję się teologią, nie dzielę chrześcijan na wierzących i wątpiących, pomijam chwiejne postawy Pana Cogito
i jego spory z teologią. W Epilogu burzy po Babci następują
cztery brewiarze, trudno zatem zignorować znaczenie modlitwy dla Herberta. Odchodzący z tego świata poeta nie pierwszy
raz dziękuje Bogu za dar życia, w którym istotną rolę pełni
cierpienie. Xenię dla tłumacza, poetycki list Do Piotra Vujičiča
z tomu Rovigo – poeta kończy słowami:
nie mówię tego do Ciebie ale przez Ciebie do innych
[…]
wytłumacz to innym
miałem wspaniałe życie
cierpiałem.

Wydaje się, że z biegiem czasu w poezji Herberta wartość cierpienia rośnie24. W wierszu Pan Cogito rozmyśla
o cierpieniu smak „gorzkich ziół” uczy dystansu. Pan Cogito
radzi łykać gorycz z umiarem, opanowując emocje rozumem (racjonalną analizą, humorem, grą). Z cierpieniem
trzeba grać, bawić się z nim, filozofować, ćwiczyć równowagę, a takim ćwiczeniem jest poezja. „Cierpienie jest szkołą
mądrości” – pisał autor Kłopotów z istnieniem i wymieniał
dary cierpienia25. Inaczej cierpi poeta – idący przez świat
24 Zob. rozdział pt. Cierpienie w książce Mirosława Dzienia, Motywy escha
tologiczne w poezji Zbigniewa Herberta, t. 1–2, WN ATH, Bielsko-Biała
2014.
25 Elzenberga cytuję za: J. Pawlak, Herbert a Elzenberg. Kultura i cierpienie
w aspekcie aksjologicznym, w: Herbert. Poetyka, wartości i konteksty,
red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, DiG, Warszawa 2002, s.149–150.
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chwiejnym krokiem (na dwu nogach Pana Cogito), niepewny
swojej wiedzy, szukający odpowiedzi na metafizyczne pytania,
a inaczej cierpiała – pełna pokory, zgody, ufności w boski
porządek świata – babcia, której „portret” otwiera ostatnią
część „elegijnego tryptyku”:
moja przenajświętsza babcia
w długiej obcisłej sukni
zapinanej
na niezliczoną ilość
guzików
jak orchidea
jak archipelag
jak gwiazdozbiór
siedzę na jej kolanach
a ona mi opowiada
wszechświat
od piątku
do niedzieli
zasłuchany
wiem wszystko –
– co od niej
nie zdradza mi tylko swego pochodzenia
babcia Maria z Bałabanów
Maria Doświadczona
nic nie mówi
o masakrze
w Armenii
masakrze Turków
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chce mi zaoszczędzić
kilku lat złudzenia
wie że doczekam
i sam poznam
bez słów zaklęć i płaczu
szorstką
powierzchnię
i dno
słowa.
Babcia (EnO)

Już w pierwszym – najmocniejszym – wersie poeta wprowadza określenie sakralizujące: „przenajświętsza”26. Pobożnisie upatrują w tym herezję, bo ich zdaniem „przenajświętszy”
wiąże się z sakramentem, natomiast znawcy Herbertowego
stylu wysokiego zauważą istotny, stylizacyjny charakter sakralizacji. Najważniejszą cechą babci jest świętość, a ponieważ
zamiast portretu widzimy suknię – tylko suknię – to ubieranie
świętej skojarzyłam z hołdowniczą praktyką „szycia” sukienek
dla Madonny (Jasnogórska ma ich aż osiem). Znamienne, że
w monologu Herberta – poety z założenia unikającego intymnych szczegółów – babcia „jaśnieje” blaskiem sakralnym, nie
ma w niej nic swojskiego, specyficznie „babcinego”, zgodnego
ze stereotypem: kobiety czułej, zatroskanej opiekunki, która rozpieszcza, otacza ciepłem… Postać wykreowana przez
Herberta występuje w długiej sukni „zapinanej / na niezliczoną ilość guzików”. Jak ważne są guziki, to wiemy nie tylko
26 Ten epitet pojawi się w Epilogu burzy raz jeszcze, tym razem na usługach
ironii: „w każdym pokoleniu” są tacy, którzy „już za młodu wstępują do
zakonu / Przenajświętszej Subtelności i Wniebowstąpienia” – czytamy
w wierszu Pan Cogito. Ars longa.
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z pierwszego Brewiarza (Eb): „Bądź pochwalony, że dałeś mi
niepozorne guziki, / szpilki, szelki, okulary […]”. W Guziku
z tomu Hermes, pies i gwiazda „kościany guzik” otwiera przestrzeń dzieciństwa – przykre zdarzenie, jakim jest połknięcie przez dziecko guzika, staje się tematem „najładniejszej
bajki o tym, że byliśmy mali”. W Guzikach z tomu Rovigo,
poświęconych „pamięci kapitana Edwarda Herberta”, poeta
składa hołd nieugiętym guzikom „z płaszczy i mundurów”.
Natomiast w Babci rząd guzików spinających suknię, zapewne
błyszczących, kojarzy się z mnogością kwiatów, wysp i gwiazd.
Bo jak inaczej rozumieć trzy równorzędne porównania: „jak
orchidea / jak archipelag / jak gwiazdozbiór”? Oczywiście, ta
retoryka jest zgodna z wymogami wysokiego stylu. Herbert
często posługuje się taką „trójką”, dla przykładu podam utwór
Kant. Ostanie dni (EnO), w którym mówiący zwraca się do
natury:
Czy naprawdę nie mogłaś zafundować mu nagłej śmierci
jak pyknięcie świecy
jak zsunięcie się peruki na ziemię
jak krótka podróż pierścionka po gładkim stole.

W Ostatnich słowach27 – wierszu napisanym już po wydaniu Epilogu…28, czytamy:
27 Z. Herbert, Wiersze odnalezione, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 72.
28 Na czas powstania utworu wskazuje obecny w nim motyw samobójczego skoku – Miroslav Holub zginał 14 lipca, dwa tygodnie przed
śmiercią Herberta (28 lipca 1998). Pisze o tym Miłosz Piotrowiak
w swojej książce Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/idylla.
Wiersze przybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2013, s. 137.
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śmierć
przechadza się po głowie
tam i z powrotem
jak niespokojny aktor
wahający się spiskowiec
jak strażnik więzienia.

W Babci trzy porównania składające się w elegancki układ
„muzyczny” („orchi-” współgra z „archi-”) skłaniają do zastanowienia się nad spoiwem semantycznym. Orchidea – smukły
storczyk, stylowy i elegancki, o delikatnych kwiatach – jest
uznawana za najpiękniejszy kwiat świata. Uprawiano go już
w Chinach, a Konfucjusz opatrzył orchideę znakiem oznaczającym czystość, wdzięk, doskonałość i skromność. Archipelag
to zbiór wysp położonych na wszystkich oceanach świata,
warto też wiedzieć, że to słowo pochodzi od starogreckiego Archipelagos (Ἀρχιπέλαγος), które było nazwą prowincji
bizantyjskiej obejmującej wyspy Morza Egejskiego. Z kolei
gwiazdozbiór oznacza konstelację gwiazd w określonym
obszarze sfery niebieskiej. Wszystkie te informacje okażą się
pomocne do interpretacji wiersza.
Wyraźnie dostrzegam „malarsko-portretowe” przedstawianie postaci „ubranej”, co zauważyłam wcześniej
np. w wierszu Matka (Pc), gdzie postać niebieskookiej Marii
Herbertowej „jaśnieje” dzięki temu, że autor wykorzystuje
jasne kolory: „ubrana w jasną suknię i niebieskie oczy”.
Ponieważ dla babci „szyje” suknię utkaną z elementów natury, z ziemskiego kosmosu, zaryzykuję twierdzenie, że tak
widzi wszechświat człowiek, który łączy duchowość z otaczającym go światem. Ponieważ szereg „orchidea / archipelag /
gwiazdozbiór” kojarzy suknię babci z ziemią, wodą i niebem,
w moim odbiorze jej postać przyjmuje cechy panteistycznej
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bogini. Na ten trop prowadzi cytowana wyżej wypowiedź
Herberta, który w rozmowie z ks. Pasierbem wspomina, że
babcia odmawiała jakąś – może panteistyczną? – modlitwę
do św. Franciszka. Pobożna tercjanka nie mogła odmawiać
panteistycznej modlitwy, ale przecież postać babci jest tutaj
kreacją. Uwzględniam pasję antropologiczną Herberta oraz
wrażenia Pana Cogito stojącego w Luwrze przed posążkiem
Kybele – „Matki opuszczonej” (Pan Cogito spotyka w Luwrze
posążek Wielkiej Matki, Pc). Ta „mała kosmologia z wypalonej gliny” przypomina człowiekowi współczesnemu archaiczną wiedzę o kosmosie. Pan Cogito interpretuje figurkę
tak: głowa to święta góra, włosy – rzeki ziemi, szyja jest
niebem, na brzuchu ziemia kwadratowa. Co ważne, Wielka Matka jest naga, a jej nagość koresponduje z „prostymi
imionami rzeczy”.
W omawianym wierszu babcia nie ma ciała, jest kosmiczną
doskonałością. W sukni zapiętej na „niezliczoną ilość guzików”
odczytuję metaforę kulturowego kostiumu, który szczelnie
zamyka słabość, kruchość i cielesność. W tym obrazie nie
ma kobiety, jest idea kobiecości czystej, doskonałej, odwiecznej, wszechogarniającej ziemię, wody i niebo. Zastanawiające,
dlaczego kobietę, której patronką jest Panna Maria, nadto –
pobożną franciszkankę, poeta wykreował na „przenajświętszą”
boginię uduchowionej natury.
Ten wiersz kryje wiele innych tajemnic. Można przyjąć,
że wnuk pamięta jakąś konkretną sytuację – trzy dni, które spędził na kolanach babci. Motyw kolan też zasługuje
na uwagę. Siedzące na kolanach dzieci czują się bezpieczne,
bliski kontakt cielesny zapewnia szczególną więź. Pomijam
tronujące Madonny z dzieciątkiem, moją uwagę przykuwa okładka z reprodukcją obrazu Giorgionego Burza. Na
pierwszym planie matka karmi dziecko oparte o jej kolano.
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W wierszu Matka (Pc) chłopiec „upadł z jej kolan” i toczy się
coraz dalej, by nigdy nie wrócić „na słodki tron jej kolan”.
W wierszu wprowadzającym do tomu Epilog burzy chłopiec
siedzi na kolanach babki, a scena ma charakter „prologu”
do życia-dramatu. W ostatnim Brewiarzu (Eb) modlitwę
zamyka pytanie retoryczne, spinające tajemniczy początek
z tajemniczym końcem:
Panie
wiem że dni moje są policzone
[...]
dlaczego
życie moje
nie było jak kręgi na wodzie
obudzonym w nieskończonych głębiach
początkiem który rośnie
układa się w słoje stopnie fałdy
by skonać spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan.

W przywołanych cytatach mowa o różnych kolanach:
z kolan matki się spada, kolana Boga są „nieodgadnione” i tylko babcine – przeniesione w obszar prywatnego mitu – mają
wartość szczególną, bo siedzące na kolanach dziecko poznaje
wszechświat. Dlaczego babcia opowiada wszechświat w czasie
trzech dni – od piątku do niedzieli? Czy chodzi o pierwsze
wtajemniczenie w chrześcijański porządek świata (w piątek
ukrzyżowanie, w niedzielę zmartwychwstanie), czy może
w pamięci chłopca zapisały się jakieś trzy dni spędzone sam
na sam z babcią, w czasie których przekazała dziecku najważniejszą wiedzę o naturze świata? Trudno dywagować na temat
babcinej opowieści o wszechświecie. Zapewne była zgodna
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z wykładnią biblijną, musiała budzić podziw dla dzieła Wielkiego Architekta, uczyć harmonii, miłości, pokory i zgody ze
światem. Monolog utrzymany w czasie teraźniejszym przywołuje konkretną sytuację minioną. Babcia opowiada, wnuk
słucha i wie. Wie „wszystko”, co od niej usłyszał. Nie przypadkiem poeta posługuje się wielkim kwantyfikatorem – wtedy
wie/wiedział wszystko, bo dzięki babcinym opowieściom świat
wydawał się bezpieczny i spójny.
Otóż Epilog burzy otwiera Babcia, bo właśnie jej poeta
zawdzięcza pierwszą – mityczną, baśniową – wiedzę o wszechświecie. Nie bez znaczenia wydaje się też kompozycja wiersza.
Wprawdzie monolog został zapisany w układzie ciągłym, trudno
przeoczyć, że tekst dzieli się na dwie równe szesnastowersowe
części. W pierwszej babcia – kapłanka wiedzy o wszechświecie –
wprowadza dziecko do Arkadii, otwiera mu oczy na piękno,
ogrom i doskonałość stworzenia. W drugiej mowa o tym, co
przed nim ukrywa. Ukrywa prawdę o historii, nie mówi o rzezi
w Armenii. I to nie dziwi, wszak o potwornościach dzieciom
opowiadać nie należy. Babcia stosuje typowy, uniwersalny model
wychowawczy, chce wnukowi „zaoszczędzić / kilku lat złudzenia”,
lecz zauważmy, jak w części drugiej zmienia się obrazowanie.
W miejsce panteistycznej bogini pojawia się „Maria
Doświadczona” – Maria bolesna, cierpiąca w milczeniu, znająca wartość doświadczenia. Warto w tym miejscu podać
krótki zarys historii. Armenia, która w roku 301 jako pierwszy
kraj przyjęła chrześcijaństwo za religię państwową, przeżywała liczne najazdy Bizantyńczyków, Persów i Arabów. Już
w XI wieku Turcy zniszczyli stolicę Ani, kraj na długo utracił
niepodległość i Ormianie – kupcy i rzemieślnicy – rozjechali się po świecie. W świecie islamu Ormianie zachowali
wprawdzie swoją odrębność dzięki religii, ale jako chrześcijanie proeuropejscy byli dla Turków problemem. Tak zwa37
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ną kwestię ormiańską Turcy skutecznie rozwiązali w latach
1915–1917. Ogółem wymordowano 1,5 ml ludności, czyli
¾ Ormian mieszkających w Turcji. Pod koniec XIX wieku na
jej terenie mieszkało ich ponad 2,6 mln. Pierwsze masakry
są datowane na lata dziewięćdziesiąte (ok. 300 tys. Ormian),
natomiast na okres I wojny światowej przypada eksterminacja
ludności, zagłada porównywalna z Holokaustem. Obecnie
Armenia – która po rozpadzie Związku Radzieckiego (w wersji szczątkowej) w 1991 roku uzyskała niepodległość – czyni
starania o przyznanie się Turcji do ludobójstwa. Negocjacje
członkowskie Unii Europejskiej z Turcją od tego (między
innymi) uzależniają zgodę na przystąpienie Turcji do UE29.
W tym kontekście obecny w wierszu motyw ormiański,
wcześniej w twórczości Herberta pomijany, wydaje się o tyle
istotny, że – niezależnie od intencji poety – został przerzucony
most między tym, co minione, a wiekiem XXI. Historię Marii
z Bałabanów (jeśli nawet wymyślona) piszą dzieje, o których
trudno zapomnieć. Zbrodnie można przemilczeć i wybaczyć,
ale trzeba o nich pamiętać.
W części pierwszej słyszymy głos chłopca (zachwycony,
zasłuchamy, ufny), w drugiej – głos człowieka doświadczonego. Z perspektywy życiowych doświadczeń wnuk umie
docenić postawę Marii z Bałabanów, która nie mówi o historii,
przemilcza zbrodnie, nie zdradza swego pochodzenia. Nieistotne, co faktycznie wie i myśli żarliwa rzymska katoliczka. O rzezi Ormian w imperium osmańskim Kresowianie
29 Rys historyczny podaję w oparciu o: B.S. Kasprowicz, Chaczkar,
przeł. A. Jegorian, L. Toroyan-Kasprowicz, H. Howannisjan, Związek
Ormian w Polsce im. ks. abp. J. Teodorowicza, Gliwice 2015; Ludo
bójstwo Ormian [hasło], w: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ludob%C3%B3jstwo_Ormian [dostęp: 23.07.2021].
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wiedzieli, zwłaszcza we Lwowie znano te dzieje powszechnie.
Można więc dywagować dalej: spolonizowana babcia pamięta,
ale milczy, z ewangeliczną pokorą wybacza zło, nie stara się
rozumieć mechanizmów rządzących światem. Jest mądra –
wierzy w boski plan i wartość cierpienia. Filozofujący poeta
wobec zagadek wszechświata pozostaje bezradny30. Szuka
i wątpi, bo nie wie, natomiast „przenajświętsza” babcia wiedzę o życiu czerpie z doświadczeń i głębokiej wiary w boski
porządek świata. Najważniejszy w tym wierszu jest lakoniczny
finał: Maria Doświadczona wie, że wiedzę o świecie zdobywa
się w bezpośrednim zderzeniu z jego „szorstką powierzchnią”,
w bolesnym doświadczaniu, które pozostaje nieme, niewyrażalne, skazane na milczące „dno słowa”.
*

Babcia z Arkadii dzieciństwa (z części pierwszej) opowiada wszechświat, Maria Doświadczona – jak znieruchomiała,
milcząca Matka Boska pod krzyżem – zna wartość cierpienia.
Milczenie jest mądrością. Postawa Marii z Bałabanów nie
pozostaje bez wpływu na wnuka – przemilczany, ale najważniejszy, lwowski dom z babcią Zbigniew Herbert ocali w sobie.
30 Nie wiem, czy – jak pisze Małgorzata Mikołajaczak – „u kresu podróży
wymiar religijny stał się wymiarem wiary”, ale zgadzam się z tym, że
„[w] cyklu wierszy nawiązujących do liturgii godzin oraz w zamykającej
tomik Tkaninie [Eb – AW] splot religii i kultury przemówił tonem
przynoszącym nie słowa buntu, lecz trudnej akceptacji”; M. Mikołajczak, Pomiędzy końcem i Apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa
Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,
s. 375. W tej akceptacji pomaga religijne wychowanie, nad którym
w dzieciństwie czuwała babcia.

„DOMY MAJĄ SERCE” –
WILNO W TWÓRCZOŚCI
ROMUALDA MIECZKOWSKIEGO
Wilnianin Romuald Mieczkowski (rocznik 1950) od lat słowem
i czynem walczy o zachowanie polskości na terenie Litwy. Mieczkowski to „człowiek-orkiestra”, przede wszystkim poeta (autor
ponad dziesięciu tomów poetyckich), ale też prozaik, tłumacz,
publicysta i założyciel trzech polskich instytucji kulturalnych
„Znad Wilii”: naczelny redaktor ważnego czasopisma „Znad
Wilii”, założonego w roku 1989 wspólnie z Czesławem Okińczycem; współorganizator radia „Znad Wilii”; od 1995 wraz
z żoną Wandą prowadzi Polską Galerię Artystyczną „Znad
Wilii”. Od 1994 przygotowuje „Maj nad Wilią” – doroczne
Międzynarodowe Spotkania Poetyckie, a w XXI wieku ściślej
współpracuje z Warszawą (kurator wystaw, udział w wydarzeniach medialnych, festiwal filmów…). W Polsce bywa, ale
mieszka w Wilnie, żyje jego historią, tradycją i aktualnymi
sprawami. Bogatą działalność Mieczkowskiego – artystyczną,
organizacyjną i społeczną – doceniają Polacy (liczne nagrody),
trudno jednak powiedzieć, jak oceniają ją Litwini. Świadom
konsekwencji obecnej polityki kulturalnej państwa litewskiego
(np. brak zgody na zachowanie polskich nazw, imion, miejscowości bądź ulic, problemy polskiego szkolnictwa – malejący
nabór do polskich szkół), Mieczkowski, który czuje się Polakiem,
a zarazem lojalnym obywatelem Republiki Litewskiej, nie traci
optymizmu. Na różne sposoby mobilizuje mieszkających na
Liwie Polaków do uczestnictwa w polskich przedsięwzięciach
kulturalnych. Organizuje atrakcyjne spotkania artystycznego
41

„ D O M Y M A J Ą S E R C E ”…

środowiska wilnian i wydaje polskie książki, na które, niestety,
jest coraz mniejsze zapotrzebowanie. W Wilnie wciąż słychać
polską mowę, wśród ludności zamieszkującej to miasto Polacy
stanowią 20%, ale poza granicami miasta język polski zanika.
Sytuacja literatury w języku polskim wygląda jeszcze gorzej,
zachodzi obawa, że poeta reprezentuje ostatnie pokolenie wileńskich Polaków piszących w języku ojczystym. Mimo przeszkód
Mieczkowski jest raczej optymistą, w swoich esejach, tekstach
publicystycznych i wywiadach powtarza, że wspólną polsko-litewską przyszłość widzi we wzajemnym otwarciu, w poznawaniu wspólnej przeszłości, które uczy szacunku do własnej
tradycji widzianej w kontekście wielokulturowym.
W epoce postępującej globalizacji bardzo ważne są kontakty
pomiędzy Polakami w kraju i poza nim. Ważne dla obu stron,
po pierwsze dlatego, by artyści polonijni nie czuli izolacji, po
drugie – co leży w interesie Polaków mieszkających w kraju –
żebyśmy mogli usłyszeć / zobaczyć, jak żyje się w Wilnie, czym
żyje współczesny artysta wileński. Ten temat wielokrotnie podejmowano, jednak autorzy książek o tym mieście różnie doświadczają „swojego” Wilna, różnie o tym piszą. We wprowadzeniu do
książki Gdy myślę Wilno, na którą złożyło się 25 tekstów różnych
autorów, redaktor Romuald Mieczkowski pisze:
Wilno to moja ojczyzna, religia i powinność. Jestem obywatelem tego Miasta i jego sługą. Dlatego myśli o Wilnie
nie opuszczają mnie nigdy, bez nich nie potrafiłbym
oddychać. Wilno jawi mi się przy tym jako miasto magiczne i przyjazne, jako olbrzymia i nadal tajemna skarbnica
kultury regionu, jako miejsce spotkania narodów i jako
stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – ze
swoja mentalnością, jakiej nie ma gdzie indziej. Jakże
wiele ten gród ma smaków i ile dostarcza doznań. We
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wszystkim o czym pisałem, było Wilno – niczym Miłoszowskie Nigdy od Ciebie Miasto…1

Swój stosunek do rodzinnego miasta zawarł w trzech pierwszych słowach. Wyznanie utrzymane w tonie podniosłym wyraźnie nawiązuje do tradycyjnej retoryki okolicznościowych wypowiedzi, która zagłusza słowo prywatne. Wilno – pisane wielką
literą Miasto magiczne i mityczne – to „własne” miejsce na ziemi,
uświęcone tradycją, nobilitowane Noblem Miłosza itd. Tak pisze
redaktor dzieła zbiorowego, promującego swoje/nasze Miasto,
które najczęściej sławiono w retoryce romantycznej. W teks
tach literackich od tej retoryki Mieczkowski stroni. I chociaż
początkowo, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jego poezja jest od niej zależna, to trzeba zauważyć, że
romantyczny ethos współgra tutaj z oszczędną frazą wiersza
różewiczowskiego. Marek Bernacki zauważa związki Mieczkowskiego z Miłoszem i podkreśla trwałe odwołania do Mickiewicza: „W najnowszym tomiku Nikt nie woła – już sam tytuł
wyraźnie wskazuje na tradycję romantycznego pielgrzymstwa
utrwaloną w Mickiewiczowskim cyklu Sonetów krymskich”2.
O swojej miłości do Wilna Mieczkowski opowiada różnie,
najczęściej powściągliwie, komentując konkretne zdarzenia, a jego
najlepsze wiersze są utkane z mikroobserwacji. Dla przykładu zacytuję w całości lakoniczny wiersz pisany w okresie młodzieńczym:
1

2

R. Mieczkowski, Zamiast wstępu, w: Gdy myślę Wilno…, red. tenże,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii” – Ėditions
APAJTE, Warszawa–Paryż 2014, s. 11.
M. Bernacki, O prozie i poezji Romualda Mieczkowskiego – animatora
kultury polskiej na Litwie, w: Literatura polska w świecie, t. 3: Obec
ności, red. R. Cudak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Gnome,
Katowice 2010, s. 386–393.
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Drzewa mają serce
domy mają serce
kamienie mają serce –
czy wszyscy ludzie
mają serce
1972.
Z obserwacji, Cbs3

Za sprawą czterokrotnego powtórzenia słowa „serce” monolog
pobrzmiewa Mickiewiczem („Bez serc, bez ducha to szkieletów
ludy”, „Miej serce i patrzaj w serce”), ale autor wyraźnie unika
romantycznej emocjonalności. Kończące wypowiedź pytanie retoryczne poprzedzają trzy epifory, w których „serce” –
symbol miłości – przypisano drzewom, domom, kamieniom.
Zestawienie konceptualne pojawia się dla kontrastu z ludźmi,
o których potocznie mówi się, że mają „serce z kamienia”,
co więcej, szereg: drzewa – domy – kamienie wprowadza
motywy kluczowe, w twórczości Mieczkowskiego stale obecne,
będące nośnikami istotnych treści. Te słowa-klucze, obciążone symboliką, nie wykluczają emanacji emocjonalnych, ale
prowadzą w przestrzeń doświadczeń prywatnych, odsyłają
zarówno do tradycji (do kodu symbolicznego), jak również
do konkretu – zapisanego w zmysłowej pamięci mieszkańca
tych okolic. Okolic, w których nadal – mimo postępującej
dewaluacji „serca” – przechowuje się „serdeczną” pamięć
drzew, domów i kamieni.

3

Wiersze Romualda Mieczkowskiego cytuję wg wydań: Co bym
stracił (Cbs), wyb. i oprac. J. Lubart-Krzysica, Oficyna Konfraterni
Poetów, Kraków 1990; Zbudować łódź (Zł), Adam Marszałek, Toruń
[cop. 2006].
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Wyliczenie pełni tu funkcję konstrukcyjnej zasady wiersza –
podkreśla nie tylko wagę motywów, równie istotny jest układ
w kolejności od drzew do kamieni. Można to odczytywać
literalnie, symbolicznie, mitograficznie… W powszechnym
kodzie kultury drzewo symbolizuje życie, dom – „gniazdo”,
bezpieczeństwo, wspólnotę, a pomnik – sławę i nagrobek.
Popularny, „wszędobylski” motyw drzewa w literaturze
występuje równie często jak w rzeczywistości, w pamięci Polaka szczególne miejsce zajmują „drzewa domowe”, „drzewa
pomniki” utrwalone w narodowym eposie :
Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!
[…]
Drzewa moje ojczyste! jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił Was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;
[…]
Pomniki nasze! ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!
Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom,
Ni wieszczom, którym cień wasz tak miły jak ptakom.
Wszak lipa czarnoleska, na głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła! […]
[…]
Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa!
Pan Tadeusz, ks. IV: Dyplomatyka i łowy, w. 1–184
4

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. IV: Dyplomatyka i łowy, w: Wybór pism,
oprac. Z. Szmydtowa i zespół red., KiW, Warszawa 1951, s. 172. Jeśli nie
zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia pochodzą ode mnie – AW.
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W cytowanym fragmencie wytłuściłam słowa, którymi
mówi/myśli autor prozy zatytułowanej Drzewa ojczyste5.
Przywołując z pamięci otoczenie rodzinnego domu, z geograficzną dokładnością odnotowuje „mapę” przydomowego
drzewostanu: brzozy, lipy, jarzębiny, krzewy bzu. „Najbliżej
domu rosła lekko pochylona brzoza. Gdy powiał wiatr, swoimi
gałązkami dotykała dachu” (Ok s. 38), dalej druga „brzoza,
starsza i wyższa”, na pierwszej założono szpakówki, na drugiej
ojciec pszczelarz umieścił wabiki przyciągające pszczoły. Przy
samym domu rosły lipy. „Dwie, bardzo dorodne, tworzyły
swymi splatającymi się koronami naturalną bramę, latem
pełną zielonej świeżości i cienia” (Ok, s. 38). Cienista lipowa brama musi kojarzyć się z lipą, która zaprasza słowami:
„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!”6. Naturalna narracja Mieczkowskiego, pozornie wolna od aluzji
(podobnie jak twórczość Różewicza), mimochodem przywołuje skojarzenia z kanonicznymi tekstami naszej kultury.
Takim słowem-cytatem (w naszej literaturze wielokrotnie
wykorzystywanym), wyraźnie prowadzącym do Pana Tade
usza, jest zdanie „Był sad”. Pomijam intertekstualne nawiązania do Mickiewicza, moją uwagę bardziej przyciąga to, co
własne, oryginalne, czego nie można wyprowadzić z literatury.
W Ojczystych drzewach Mieczkowskiego sadem zajmuje się
ojciec, natomiast synowie, dziedzicząc po nim pasję sadowniczą, w przydomowym ogrodzie sadzą las: jarzębiny, klony,
jesiony, leszczyny, dęby, a nawet osiki i olchy, których „ojciec
5

6

R. Mieczkowski, Drzewa ojczyste (Do), w: Objazdowe kino i inne opo
wiadania wileńskie, Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”,
Wilno 2007, s. 38–40.
J. Kochanowski, Na lipę, w: Poezje, oprac. i wstęp J. Pelc, Czytelnik,
Warszawa 1988, s. 10.
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nie cierpiał” i może dlatego znikały już po jednej nocy. Nad
drzewami przesadzonymi z lasu górowała jodła, z którą łączyła
narratora więź szczególna, bliski związek z żywą istotą, którą
sam przeniósł z lasu pod dom. Starsza od niego o parę lat, stała
się powiernicą dziecięcych problemów: „Razem przeżyliśmy
swe najmłodsze lata, razem wchodziliśmy w młodość, wiek
dojrzały” (Ok, s. 39). Trzy opowiadania – pisane w różnym
czasie – układają się w tryptyk o drzewach: Drzewa ojczyste,
Jodła, Huśtawki. W pierwszym narrator wspomina najbliższe otoczenie domu, bohaterką drugiego jest jodła, w trzecim kreśli Mieczkowski drogę w stronę dwu starych klonów,
rosnących „na tyle blisko siebie, że w sam raz nadawały się
na huśtawkę” (Ok, s. 44). W myśl zasady „widzę i opisuję”
z mickiewiczowską dokładnością Mieczkowski „maluje” obraz
drogi od domu dziadka, przez zniszczony las i „żółty dywan
łubinu”, w stronę trzeszczącej klonowej „huśtawki”, kuszącej
dzieci do „podniebnych lotów”. Pamięta też samotnie rosnącą w pobliżu klonów gruszę. „Owocowała rzadko, nieliczne
jej gruszki były jednak pokaźnych rozmiarów. Jedzenie tych
gruszek – a krajało się je na części i dzieliło pomiędzy domowników i gości – należało do rytuału. I nie wiadomo dlaczego,
bo obok w sadzie było mnóstwo owoców, w tym gruszek nie
gorszych.” (Ok, s. 44) Wspomniane drzewa – w lesie, sadzie
czy przydrożne klony – są mocno zakorzenione w mentalnym
krajobrazie znikającej osady, ponieważ łączą się z nimi sytuacje lub zdarzenia, kiedyś dla dziecka ważne (zabawa, smak
„rytualnej” gruszki), o których dzisiaj, z oddalenia, gdy ten
świat przestał istnieć – las zmalał, sad wykarczowano – można tylko podumać na wileńskim bruku. Osady Fabianiszki
i Poszyłajcie wchłonęło miasto, na ziemi dziadków wyrosło
blokowisko. „Z krajobrazu dzieciństwa pozostały tylko dwa
klony. A pod nimi rząd metalowych huśtawek” (Ok, s. 44) –
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pointa opowiadania Huśtawki dyskretnie zderza dwa światy:
klonowy z metalowym. Mieczkowski utrwala moment boles
nej transformacji terenu; arkadyjską przestrzeń z drzewami
dzieciństwa niszczy cywilizacja, na „naszej” polskiej ziemi
przodków Litwini budują „swoje” miasto.
Dlaczego chłopcy przesadzają drzewa z lasu – nie zostało
wyraźne powiedziane. Wiadomo, że z radością witali drzewa
iglaste, z trudem przyjmujące się na piaszczystej glebie. Wzorem ojca sadzili drzewa, darząc je emocjami, które Litwini
dziedziczą po obrzędach pogańskich przodków. Lipa Kochanowskiego jest piękna i użyteczna, natomiast jodła zawsze
była dla Bałtów drzewem świętym i magicznym. W każdej
lokalnej tradycji drzewa pełnią funkcję łącznika między przyrodą a dziedzictwem kulturowym. W sztuce Bałtów – może
dlatego, że kulty pogańskie zachowały się tutaj do XIV wieku – bardziej obserwujemy przenikanie się symboli pogańskich i chrześcijańskich7. W świętym gaju za święte uważano
pojedyncze drzewa: najstarsze i najwyższe. Strzelista, wyniosła, zawsze zielona jodła dużo później stała się symbolem
długowieczności i nieśmiertelności, drzewem, które chroni
przed złem. Dawni Słowianie w dniu urodzin sadzili drzewo
i wierzyli, że ono ma duszę, a nowo narodzony człowiek rośnie
wraz z nim (zmarłemu wkładano do trumny kawałek „jego”
jodły). Obyczaj przejęty przez późniejszych Bałtów dotrwał
do międzywojnia i sporadycznie zdarza się w wieku XXI. By
zrozumieć, jak wielką wagę dla narratora tej opowieści ma
symboliczna śmierć jodły, trzeba sobie uświadomić egzystencjalno-sakralny charakter związku człowieka z bliźniaczym
7

Na pytanie: „Co się stało z mitologią słowiańską?” znajdziemy odpowiedź w książce Marii Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fanta
zmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 12–20.
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drzewem. Prywatna więź z jodłą ma tutaj głęboki fundament
wspólnej tradycji, która kształtuje wyobraźnię polskiego Litwina / litewskiego Polaka. W twórczości Mieczkowskiego drzewa – zazwyczaj personifikowane – towarzyszą ludziom jako
istoty żywe, rozumiejące, współodczuwające. Drzewo jest tutaj
druhem, słuchaczem, niemym rozmówcą:
Opowiadam tobie drzewo
swoje życie jak druhowi
ze wszystkimi szczegółami
jakich nie ogarnie
cierpliwość człowieka
Poruszasz tylko gałązkami
na znak zrozumienia
a może to tylko szmer wiatru.
		 „Opowiadam tobie…” (ZŁ, s. 41)

Człowiekowi wydaje się, że milczące i cierpliwe drzewo
słucha i rozumie, mówi doń ruchem gałęzi, współodczuwa. We
wspomnianej autobiograficznej narracji z roku 1998 pt. Śmierć
jodły Mieczkowski opowiada historię drzewa, które jako dziecko posadził na terenie „naszej” ziemi w Fabianiszkach (wsi
położonej 6 km od centrum Wilna). „Naszą” ziemią nazywano
tereny odebrane po wojnie zdeklasowanym rodzinom Polaków.
Tym, którzy nie wyjechali na Ziemie Zachodnie, odbierano
majątki, ale do czasu przymusowego wysiedlenia mogli mieszkać na terenie osady. Wśród wielu nowo posadzonych drzew
tytułowa jodła, wyróżniająca się wzrostem i urodą, została
przyjaciółką i powiernicą trosk chłopca, który ją posadził.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, gdy rozrastające się
miasto zaczęło wchłaniać wsie, wysiedlono Polaków do blokowisk (osady Litwinów zostaną zachowane) w różnych miastach.
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Los sprawił, że „przyjaciel” jodły zamieszkał obok miejsca,
w którym kiedyś stał dom rodzinny, i wraz z drzewem współprzeżywał zagładę świata. Fabianiszki wyburzono, ale jodła
trwała jeszcze parę lat – „niczym strażniczka odchodzącego
w niepamięć krajobrazu dzieciństwa” (Ok, s. 40).
W czasie budowy drogi drzewu nadcięto korzenie. Z pewnością jednak usychała z tęsknoty. Dogorywała powoli,
niezauważalnie dla innych, a mnie bolała martwość każdej
następnej gałązki. Wcale nie w przenośni. Bolało z tej
samej, serdecznej strony. Bolało, kiedy dotykałem jej kory,
siedząc na wzgórzu, z którego nas wypędzono. (Drzewa
ojczyste, Ok, s. 40)
Domy Fabianiszek padły pierwsze. To na nie przypuszczono największy atak, wiedząc, że po nich już nic nie przeciwstawi się zagładzie. Na kilka lat pozostał sad. Potem
pozostała na wzgórzu tylko moja jodła. […] Jodła padła
13 maja 1998 roku. Dzień przedtem, przejeżdżając obok,
pozdrowiłem drzewo, było ze wszystkich stron podkopane. Przyszedł cios ostateczny. Bronić jodły oznaczało
narazić się na śmieszność. (Śmierć jodły, Ok, s. 42)

Zacytowałam większe fragmenty, aby pokazać, gdzie i jak
„drzewo” spotyka się z „domem” i „kamieniem”. Dokładna
data śmierci jodły to argument przemawiający za „rodzinną”
więzią człowieka z drzewem (pamiętamy przecież dzień zgonu
najbliższych). Mimo podciętych korzeni wyniosłe drzewo nie
poddaje się. Pozostając w serdecznym związku z bliskim człowiekiem („drzewa mają serce”), stoi na straży pamięci zburzonego domu. Z jodłą łączy bohatera wspólnota losu, więc mając
na uwadze metaforyczny sens „podciętych korzeni”, można
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interpretować dalej. Śmierć jodły to znak zagłady domu, lecz
opowieść o tym zdarzeniu jest formą upamiętnienia – „swojej”
jodle Mieczkowski stawia pomnik ze słów.
W jego twórczości motyw drzewa często pełni rolę drogowskazu wskazującego „święte” miejsce rodzinnego domu.
W opowiadaniu Kasztan narrator relacjonuje historię Henryka Kujawy, który w roku 1937, będąc chłopcem, w Ogrodzie
Bernardyńskim znalazł małe, słabo ukorzenione drzewko
i przesadził pod okno domu. Ojciec wątpił w żywotność drzewka, a matka wierzyła, że przeżyje. I drzewko rzeczywiście
„zakwitło, zabrązowiło się pierwszymi kasztanami” (Ok, s. 60).
17 maja 1945 roku rodzina opuściła Litwę, wyjechała na Ziemie
Odzyskane, a kiedy po latach Kujawa odwiedził przebudowane
Wilno, właśnie ten kasztan wskazał mu miejsce, gdzie stał
dom rodzinny:
Stary człowiek podchodzi, głaszcze drzewo, jak relikwie
zbiera z trudem z ziemi kasztany. Czasem wydaje się, że
Henryk słyszy głos matki:
– Przeżyje on nas, przeżyje!”. (Ok, s. 60)

Rozrastające się miasto niszczy dawną topografię terenu, „od Belmontu po Ostrą Bramę zmieniono układ ulicy”
(Ok, s. 60), lecz orientację w przestrzeni, jak dawniej, ułatwiają
rzeki i drzewa – nie zmienia biegu wód „niezmordowana
Wilenka”, nadal rosną „długowieczne” drzewa. Stare drzewa
pamiętają klimat dawnego, polskiego Wilna i tragiczne wydarzenia okresu drugiej wojny światowej. W wierszu pt. Na kory
tarzu w konserwatorium wileńskim z 1987 roku (Cbs) podmiot
zauważa, że czas zamazuje polską przeszłość tego obiektu. Po
wytartych dywanach przemykają cienie jutrzejszych artystów,
zatarły się nazwiska dziewcząt z II Gimnazjum Czartory51
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skiego (zał. w 1922), nad fortepianem grającej Chopina unosi
się Muza, a słucha tej muzyki drzewo. Drzewo pamiętające
okresy polskiej świetności, drzewo – znak związków kultury
z naturą, folkloru ze sztuką/muzyką narodową. Interpretując
ten wiersz, widzę pomnik Chopina siedzącego pod wierzbą,
myślę o lasach, w których ukrywali się powstańcy i partyzanci. Interpretację wierszy czy opowiadań Mieczkowskiego
(jego specjalnością są pointy) warto zaczynać od końca, bo
w zakończeniu autor podaje „klucz” sugerujący kontekst
lektury, w którym pozornie prosty przekaz domaga się dopełnienia. Drogowskaz na Katyń kończy się pointą: „Drzewa
rosną na baczność” (Zł, s. 40). Tu również pojawia się drzewo,
bo w katyńskim lesie tylko drzewa były świadkami zbrodni
i do dzisiaj salutują, oddając cześć polskim oficerom. Wiersz
o wileńskiej nekropolii Ból cmentarza Rossa zaczyna się
tym, że „sędziwe drzewa nie skąpią/ w zenicie lata cienia”
(Cbs, s. 40) roślinności, która towarzyszy zapomnianym
grobom. Podłogę w celi Konrada otwiera fragment określający sztuczność podłogi, po której nigdy Adam nie stąpał8.
W zaimprowizowanym pomieszczeniu ta podłoga poraża
martwotą, jest
O nieokreślonym brązowym odcieniu
ciężkim i ciemnym
przytłaczającym ciepło drzewa. (Zł, s. 43)

8

Prawdziwa cela, w której przez pół roku więziono Adama Mickiewicza
wraz z towarzyszami, zniknęła w roku 1867, w trakcie przebudowy
klasztoru Bazylianów. Wileńskie Muzeum Cela Konrada przy ulicy
Ostrobramskiej (25m2) zorganizowano w miejscu, które prawdopodobnie mogło być więzieniem.
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Drzewo to życie (ciepło), natomiast w Celi Konrada wszystko jest sztuczne, spłaszczone, podsycające „pazur zapomnienia”. To świat martwy, przytłaczający „ciepło drzewa” prawdziwej podłogi, a także „drzewa” życia, z którego wyrasta
polska wileńskość, czyli „drzewo poezji”, jak powiedziałby
Różewicz. Zwracam uwagę na kontynuację Różewiczowskiej
recepcji Mickiewicza. Oczywiście wilnianin Mieczkowski traktuje Mickiewicza („swojego człowieka”) bardziej prywatnie:
Z Adamem witam się wszędzie
gdziekolwiek zobaczę Jego
kamienne oblicze – wiem
że spotykam swojego człowieka.
Co uczyniłby wieszcz (Zł, s.53)

W wierszu pisanym w Warszawie i datowanym na dzień
1 grudnia 1994 roku poeta zastanawia się nad tym, jak zachowałby się Mickiewicz, gdyby nagle zszedł z piedestału (czyli
z pomnika – w obu znaczeniach) na Krakowskie Przedmieście.
Kamienny wieszcz milczy, natomiast „rodak co zostawił kresy” daje poecie dobre rady: jak żyć w Wilnie, za ile sprzedać
wspomnienia, a na koniec ofiarowuje mu „książki o zatartych tytułach / i kilka numerów starej gazety”. Dyskretnie
i powściągliwie, nie wprost, lecz w rozmowie z Mickiewiczem,
poeta współczesny – kontynuator polskiej tradycji w Wilnie,
będący jego „naturalnym” spadkobiercą – mówi o sytuacji
obecnej. W komercyjnym świecie współczesnym muzealne
„rupiecie” po wieszczu (zatarte tytuły, stare gazety) nie mają
wzięcia, można jeszcze „sprzedać wspomnienia”, co dzisiaj
robią wszyscy z Mieczkowskim włącznie (Kino objazdowe…
to właśnie wspomnienia). W przywołanym wierszu pojawia się stale obecny w twórczości Mieczkowskiego wątek
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zawieszenia „pomiędzy” – na Liwie poeta nie całkiem jest
u siebie, a w Polsce widzą w nim przybysza z innej epoki.
Mickiewicz towarzyszy mu stale, po pierwsze – z tego „drzewa
poezji” czerpią poeci wszystkich epok (tak różni jak Przyboś,
Różewicz, Miłosz), po drugie – z wieszczem łączy go Wilno,
przechowujące nikłe ślady rzeczywistej obecności.
Na podstawie krótkich narracji pomieszczonych w zbiorze
Objazdowe kino… można by wyrysować trasę spacerów po
Wilnie. I nie będzie to wycieczka „bedekerowa”, bo Mieczkowski – jako przewodnik po Wilnie – pokazuje nam „swoje”
prywatne miasto, zbudowane ze wspomnień dziecka i strzępów rodzinnych czy sąsiedzkich opowieści9. Wierny mickiewiczowskiej (powtórzonej przez Miłosza) zasadzie „widzę
i opisuję”, poeta kronikarz zburzonego „domu” chodzi po
śladach wieszcza, przechowanych w rodzinnych opowieściach,
krajobrazie dzieciństwa i młodości. Historię Wilna znamy,
ale sztuką jest opowiedzieć – po kronikarsku – małą, niepowtarzalną historię jednostki. Coś, co przydarzyło się mnie,
moim rodzicom, dziadkom czy sąsiadom. Objazdowe kino…
to prywatna kronika, dbająca o detale narracja faktograficzna,
często uwzględniająca dokładną topografię terenu. Czytając
opowiadania Mieczkowskiego, przemieszczamy się po Wilnie
dzielnicami, ulicami (dwie nazwy: dawna i obecna), trafiamy
pod konkretne adresy: tytułowa Zamkowa 42 z opowieści
Staruszka z Zamkowej 42; łaźnie na Wiłkomirskiej, Agrestowej, Mostowej; jadłodajnia na ulicy Giedymina; „Neringa” –
9

Czytając teksty Mieczkowskiego, uwzględniam konkret topograficzny
i pamiętam o tym, że istotnym elementem naszego doświadczenia są
kulturowe reprezentacje miasta. Zob. E. Rybicka, Zwrot topograficzny
w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca,
„Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 21–38.
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restauracja dla inteligencji. Z krótkich opowieści wyłaniają
się „portrety” mieszkańców dawnych osad i współczesnego
Wilna. Najpierw Mieczkowski przedstawia najbliższą rodzinę
(rodziców, brata, dziadków) i mieszkańców domu dziadków,
przerobionego na szkołę. W tym domu znalazła przytułek
wypędzona z zamku staruszka, pani Buterlingowa, usiłująca
nauczyć chłopca francuskiego. Tu mieszkała nauczycielka
Teresa Fedorowicz – wdowa po narzeczonym, który zginął
w powstaniu. Poznajemy losy wujów – Bronisława Stankiewicza, który musiał przyjąć funkcję przewodniczącego kołchozu,
oraz dwu innych, opierających się władzy, Józefa Hrypińskiego,
Edwarda Kołoszewskiego, którzy po wywłaszczeniu „zasilili
klasę robotniczą sowieckiego imperium” (Ok, s. 27). Z kolei
ojciec chrzestny – wuj Aleksander Popławski z Nowosiołków –
prenumerator polskich czasopism i dystrybutor wileńskich
wódek, w towarowym wagonie zabrał chłopca w podróż nad
morze i podczas tej wyparwy snuł opowieści. Do barwnych
postaci trzeba też zaliczyć fotografa Wilhelma Skarżyńskiego,
który za markowy fotoaparat kupił życie Musi Bursztejn, a także słynącego z wyśmienitego samogonu pana Wiszniewskiego.
Oprócz ludzi poznajemy też ducha księdza, który nawiedzał mieszkanie Anny i Józefa Wiszniewskich – „na Zarzeczu,
przy zamkniętym po wojnie kościele św. Bartłomieja i niedaleko Cmentarza Bernardyńskiego” (Ok, s. 57). Przygoda
z duchem przenosi odbiorcę w wiek XIX. W domu Wiszniewskich od ścian wieje grobowym chłodem, we śnie widzą mary,
czują obecność ducha. Nie pomagają święcenia ani zaklęcia
znachorów. Wiszniewscy przypadkiem natrafiają na zakopane
zwłoki i dzień po pogrzebie zmora znika. Narrator podaje
fakty, opowiada historię zasłyszaną – typową dla wileńskiej
mentalności. W tym świecie, jak w Dziadach Mickiewicza,
duchy czyśćcowe są nadal aktywne.
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Wraz z narratorem odbiorca odwiedza miejsca, których
za chwilę nie będzie. W domach i zagrodach dawnych mieszkańców Wileńszczyzny zachowało się niewiele pamiątek
przeszłości, po Mieczkowskich i Piotrowskich zostało „parę
talerzy, kilka sztućców srebrnych, trochę szkła, zegar, jakieś
drobiazgi” (Ok, s. 45). Kiedyś, jako rzeczy użyteczne, były
wyposażeniem domu, dzisiaj mają wartość symboliczno-sentymentalną. Inaczej funkcjonują stare przedmioty o przedłużonej użyteczności. We współczesnym domu Mieczkowskich do nowych drzwi wstawiono przeniesione z domu
w Fabianiszkach klamki, będące rękodziełem dawnych rzemieślników. Drzwi od ulicy strzeże „zaokrąglony kowalski
wyrób z żelaza, surowy w formie, wykwintny w swej lakoniczności”, a dekoracyjne, lżejsze drzwi zdobi „najpiękniejsza,
mosiężna klamka, bogata w linie i ornamenty, elegancja
z czasów secesji” (Ok, s. 45). Prezentacja klamek prowadzi
w głąb czasu, pochodzą one z różnych epok, pamiętają najstarszych mieszkańców rodu. Z jednej strony są niemymi
świadkami burzliwej historii, z drugiej ich formy reprezentują
minione style i gusty:
Kolejne drzwi mają klamki podobne, jakie były najbardziej
popularne w tych stronach – solidne, mosiężne, o prostych formach, bez jakichkolwiek upiększeń, zachwycające
swą wyniosłą prostotą. Siedem obustronnych klamek,
podobnych do siebie, ale każdy komplet inny, ze względu
na ręczną robotę. (Klamki mojego domu, Ok, s, 46)

Dotykając klamek, przez owe drzwi – konkrety nasycone
symboliką dawności – domownicy przenoszą się w obszar
mitycznego domu przodków. Prowadzą ich klamki, które
„zachowują właściwą sobie dyskrecję, mają w sobie ciepło
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dłoni przyjaciela, w słońcu potrafią ukazać swój urok w całej
pełni, jaki zapamiętałem jako dziecko, usiłując złapać złote
promienie, które tańczyły wokół nich” (Ok, s. 46).
*

Taką „klamką” do dawnej Wileńszczyzny są opowiadania
Mieczkowskiego. Uwagi autora na temat estetyki domowych
klamek znakomicie przystają do poetyki zebranych tekstów –
narracji kuszących zwięzłą, prostą formą, bez upiększeń, a jednak lśniących sakralnym blaskiem dzieciństwa, rozjaśnionych
światłem zmysłowego wspomnienia.
Zarówno klamki, jak opowiadania łączą przeszłość z teraźniejszością, serdeczna pamięć narratora wznosi pomnik dla
potomnych, jest latarnią, która wskazuje drogę powrotu do
tradycji dziadów. Nieprzypadkowo Objazdowe kino otwiera Fura książek (tekst z 1986 roku) – wspomnienie chłopca,
który w latach czterdziestych na podwórzu od ulicy Ułańskiej pozbierał wyrzucone z koszarowej biblioteki książki
i przywiózł ten skarb do domu. Ojciec, w obawie przed
konsekwencjami, natychmiast wszystkie spalił, lecz chłopcu
udało się włożyć pod kapotę małą książeczkę, której tytuł
odczytał potem, a „był to Latarnik Henryka Sienkiewicza”
(Ok, s. 6). Czytelna aluzja literacka ujawnia gest kreacyjny,
trudno uwierzyć w przypadkowe zachowanie właśnie tego
dzieła – „latarni” prowadzącej do Pana Tadeusza. Obok tekstu,
na sąsiedniej stronie umieszczono fotografię dziadków autora:
Helena Mieczkowska i Stanisław Piotrowski stoją na tle domu
w Poszyłajciach, można zatem przypuszczać, że okupacyjne
„ognisko” zdarzyło się w tym domu naprawdę. Tak czy inaczej,
Objazdowe kino… nie jest reportażem czy autobiografią, autor
nie ukrywa literackiego „rzemiosła”, swobodnie operuje alu57
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zjami do kanonicznych dzieł literackich, jego opowieść o ziemi
rodzinnej jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji.
Prozaik jest poetą, motywem przewodnim są tutaj drzewa,
domy i kamienie. Drugie w kolejności opowiadanie zbioru to
Kamień masłem szlifowany. Metaforyczna formuła tytułu przywodzi na myśl tak wiele skojarzeń, że wypada ograniczyć się
do kilku podstawowych: szlifowanie/„obróbka” kamieni szlachetnych, symbolika kamienia (trwałość, pomnik, nagrobek),
masło – podstawowy dodatek do „chleba naszego powszedniego” (mówi się „chleb z masłem”). Znakomity tytuł od razu
wikła tekst w rozmaite konteksty. W kontekście biograficznym
odczytamy go jako opowieść o dniu zwyczajnym, który zawsze
zaczyna się śniadaniem. Młodzi bracia Mieczkowscy wybiegali
przed dom, siadali na dużym kamieniu i jedli swoje kromki,
[…] starannie wygładzając posmarowaną stroną rysy
na głazie. Lecz połyskująca gładź była nietrwała – pod
wpływem słońca momentalnie się przekształcała w tłuste
plamy – i choć dużo masła szło na szlifowanie, powierzchnia kamienia pozostawała szorstka. (Ok, s. 8)

Z drugiej strony – co sugerują tytuł i ostatni akapit – autor
wyraźnie wskazuje metaforyczno-symboliczny sens kamienia.
Eksponuje jego trwałość – z sentymentalnym wspomnieniem
beztroskiego dzieciństwa kontrastuje sytuacja obecna; po
zagładzie osady i domu najtrwalszym materialnym znakiem
czasu minionego jest niegdyś „szlifowany masłem” płaski głaz:
Dziś nie ma ogrodu i sadu, nie mówiąc o stodole czy domu.
Pozostał tylko kamień, który jest coraz gładszy. Wmurowano go w schody, prowadzące do wieżowców, i stale
przechodzący wygładzają go tysiącami butów. (Ok, s. 8)
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Kamień jako rekwizyt obejścia i miejsce zabaw był chropawy, miał rysy, natomiast przeniesiony w inną przestrzeń
zyskuje na gładkości. Tak działa nostalgiczna pamięć – poprawia, wybiera, zwykłe wspomnienia przenosi w wymiar mitu.
Pamięć, która wygładza i uwiecznia, przejmuje na siebie symboliczne funkcje kamienia.
Drzewo jest symbolem życia, kamień – pamięci. Specjalnością Mieczkowskiego jest takie obrazowanie, że sens
symboliczny czy metaforyczny nadbudowuje się nad porządkiem realistycznym. Czytający może „zobaczyć” szeroki płaski
kamień wmurowany w schody prowadzące w stronę blokowiska. Pamiętając o kulturowej ciągłości (adaptacja, transformacja pogańskich obrzędów), warto wspomnieć święte kamienie.
Mitologia bałtyjska nie zna świątyń, w epoce Perkuna Litwini czcili skały i kamienie jako bóstwa, „kamienie oznaczały
miejsce, w którym duch domowy, litewski dimstipas, ofiary
przyjmował”10. Płaski kamień – deptany butami współczesnych – przypomina stół (ołtarz), który pogańscy Bałtowie
umieszczali przed domem, jest sakralnym znakiem archaicznej
dawności, elementem łączącym pogańską Litwę z kulturą
chrześcijańską.
Trudno też pominąć symboliczną funkcję pamięci i wartość, jaką przypisali jej romantycy. Myśląc o związkach Mieczkowskiego z Mickiewiczem, można zdefiniować literaturę jako
„szlifowanie kamienia”.
Krótkie teksty (pisane w różnych latach) składające się na
Objazdowe kino… mają wartość autonomiczną, lecz w proponowanym układzie złożyły się w spójną autobiograficzną
„kronikę” domu i opowieść o kondycji człowieka żyjącego
10 A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mito
logiczne, Fundacja Nowoczesna Polska, [Warszawa] 2013, s. 167.
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„pomiędzy” mitem i marzeniem a rzeczywistością. Wiadomo,
że wspomnienia – złe czy dobre – są kreacją naszej wyobraźni.
Pamiętamy to, co już poskładane – opowiedziane, zapisane.
By nie ulec konfabulacji, Mieczkowski – zawsze oszczędny
w słowa i powściągliwy w wyrażaniu emocji – posługuje się
faktografią i topografią, relacjonuje rzeczowo i dba o konkrety.
Najczęściej opowiada o tym, czego naprawdę doświadczył,
co i dlaczego zapamiętał szczególnie, a przywołane historie
krewnych (dziadków, wujków) też wydają się wiarygodne.
W Objazdowym kinie… Mieczkowski zapisuje swoje
Soplicowo i – jak Miłosz w poemacie Świat. Poema naiw
ne – kreuje swój Dom-świat. Żeby uchwycić specyfikę tego
świata (poddanego sowietyzacji), trzeba przyjąć perspektywę
narratora, który opowiadając swoją biografię, uświadamia
sobie historię dojrzewania do polskości. Ma coraz większą
świadomość dziejowych krzywd i ograniczeń. Jego prywatna
kronika Wileńszczyzny zderza „jasną” przestrzeń dzieciństwa
z „ciemnymi” realiami historii, która sukcesywnie prowadzi
do zagłady: domu rodzinnego, Domu-Miasta, Domu-Świata.
W tekście Objazdowe kino (od którego bierze tytuł cały
tom) autor opowiada o fascynacji swojego pokolenia popkulturą. Telewizji jeszcze nie ma, więc „objazdówka” jest dla prowincjuszy wielką atrakcją. Pokaz filmowy odbywa się w stodole.
Kinomechanik usiłuje sprzedać bilety, tłum napiera, wielu
wchodzi na gapę. Ludzie w napięciu czekają na rozpoczęcie
pokazu, w stodole jest duszno, mieszają się zapachy „taniej
wody kolońskiej i siana, samogonu i cebuli, potu i łuskanych
pestek” (Ok, s. 30). Kiedy na chwilę przed emisją gaśnie
„jedyna żarówka, zwieszona wysoko na drucie”, ktoś krzyczy:
„Majstra na mydło”. W naszych uszach brzmi to okropnie, ale
wtedy, w tamtym świecie, ponury żart wyraża emocje związane z oczekiwaniem seansu. Ścisk, tłok, smród, fatalna jakość
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obrazu – z naszej perspektywy ta siermiężna świątynia rozrywki raczej odstręcza, natomiast narrator wspomina ją dobrze, bo
fetor stodoły smakuje jak proustowska magdalenka. Brzydki
zapach kojarzy z „niekłamanym urokiem objazdowego kina”
i mówi to bez ironii, dając świadectwo prawdzie swojego pokolenia. Urodzony po wojnie, jako mieszkaniec Wileńszczyzny
wraz z Litwinami doświadcza skutków sowietyzacji.
Oprócz konkretu sytuacyjnego w omawianych tekstach
pojawia się również konkret językowy. W narrację utrzymaną
we współczesnej polszczyźnie autor wplata słowa wileńskie:
kindziuk (rodzaj wędliny), kruk (hak), szakal, żagar (patyk).
Lektura tej prozy przybliża wileńskie obyczaje i rytuały, ale
też indywidualne reakcje na konkretne fakty. Z tej kroniki
zdarzeń wyłania się zatem Wilno widziane oczami zwykłego
mieszkańca. Wilno Miasto – mit ufundowany przez Mickiewicza i recepcję jego poezji – pojawia się dzięki aluzjom, ale
na pierwszym planie lokuje się Wilno codzienne, jakiego
doświadcza Polak obserwator. Jego współżycie z sąsiadami
Litwinami układa się dobrze. Wspomina dziecięce zabawy
z Klimutisem i Leonasem i serdecznego kolegę z okresu młodości – Vytautasa Matuleviciusa. Pana Rimkusa, specjalistę
od anten i kolekcjonera odbiorników, narrator zapamiętał
jako „dobrodusznego jegomościa”, któremu zawdzięcza odbiór
programów z Polski.
Zgoła odmienny stosunek ma Mieczkowski do władzy. We
wczesnym wierszu Obywatelstwo i woda (z roku 1972, kiedy
Litwa była republiką radziecką) pisze o tych, którzy „zmężnieli
za wcześnie” nie dlatego, że dotknęły ich: ubóstwo, wojna czy
kalectwo, ale dlatego, że „upokorzeni zostali obywatelstwem /
miejscem i datą” (Cbs, s. 10). Znając kontekst historyczny, wiemy, jaka to data i jakie obywatelstwo. Dalsza partia monologu
utrzymana jest w innym dyskursie – z wyraźnym, aluzyjnym
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nawiązaniem do tradycji romantycznej (liryka lozańska – „nad
wodą wielką i czystą”).
Nie piją oni wody z wielkiego morza
choć woda zdrowa i czysta
szukają źródła w polskim gaju
gdzie jest tak samo życiodajna ona
lecz stokroć smaczniejsza
i stokroć bliższa.
Obywatelstwo i woda (Cbs, s. 10)

„Wielkie morze” odczytuję jako metaforę otwarcia – na świat
zewnętrzny i wewnętrzny (morze symbolizuje tak wiele, że ten
znak przestał znaczyć), z którego jednak nie chcą skorzystać
„dotknięci obywatelstwem”. Oni wciąż szukają „źródła w polskim gaju”, siłę do życia i jego „smak” (gust, wzory) czerpią
z przeszłości. Zacytowałam fragment wiersza z pierwszego
okresu twórczości, by wyeksponować linię serdecznej wierności, którą Mieczkowski kontynuuje do dzisiaj. Tę miłość
wyraźnie sygnalizują tytuły – wydanych w Warszawie – poetyckich tomów, np. W Ostrej Bramie (1990), Podłoga w celi Kon
rada (1992), Sennik wileński (1995). Po odzyskaniu przez Litwę
niepodległości poeta wydaje w Wilnie tomiki: Nikt nie woła
(2008) i Na litewskim paszporcie (2011). Każdy z nich wymaga osobnego omówienia, trudno jednak przeoczyć tytułowe
aluzje do Mickiewicza. Opublikowana przez Mieczkowskiego
antologia pięćdziesięciu współczesnych poetów pt. Przenieść
Wilno do serca. Portret miasta (2009) też kusi wileńskim sercem.
Bogatą twórczość Mieczkowskiego trudno omówić w jednym szkicu. Wybrałam raczej prozę, ponieważ narracje zebrane w Objazdowym kinie… opierają się na wspomnieniach
i obserwacji konkretnych miejsc. Można je potraktować jako
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kontekst interpretacyjny do „romantycznej” poezji lat siedemdziesiątych, zwłaszcza do wczesnego wiersza Z obserwacji,
od którego zaczynam swoje czytanie. Obserwując specyficzną mentalność wileńskich rodaków, Mieczkowski podkreśla
„myślenie sercem”, przywiązanie do miejsca i czuły stosunek
do natury. W racjonalnym, pragmatycznym świecie XX wieku
„serce” nie cieszy się uznaniem, jednak ślady romantycznej
postawy wobec rzeczywistości nadal przechowuje frazeologia,
mówimy: „serdeczna pamięć”, w listach i e-mailach żegnamy
się „serdecznym pozdrowieniem”. W poetyckim świecie Wilnian najważniejsze jest serce – mają je drzewa, domy i kamienie. W podtekście niektórych opowieści z Wileńszczyzny
słychać żal, że inaczej wygląda świat zdominowany przez
politykę, pragmatyzm i cywilizację techniczną, sztuczny świat
ludzi wykorzenionych, czyli bez-domnych. W „domowym
świecie” Romualda Mieczkowskiego w przeszłość prowadzą
sakralne kierunkowskazy – stare drzewa, głazy, klamki i Matka
Boska Ostrobramska:
O szyby kaplicy zamglone
deszcz srebrem gęsto dzwoni
do litewskiego boga
w modlitwie niespiesznej tonie
w półmroku lśni korona
Tej
co w opiece Wilno trzyma
I razem mnie z tym miastem
moim i nie moim.
W Ostrej Bramie (Cbs, s. 43)

Z moich lektur wyłania się portret wileńskiego Polaka, który szukając swego miejsca w świecie (a Wilno wciąż
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lokuje się na peryferiach Europy), mocno trzyma się tradycji
ojców. Świadom archaiczności „serdecznych” przywiązań do
romantycznego „źródła”, coraz mocniej zagłębia się w dawność
i z nostalgią zapisuje świat ginący. Redagując pismo „Nad
Wilią”, utrwala mit Miasta, a w jego poezji i prozie słychać tony
żałobne. Mieczkowski – kronikarz minionej świetności sadu
w Fabianiszkach i ostatni „klucznik” przechowujący „klucze”
do wczorajszych klamek – jest poetą elegijnym, opłakującym
„cmentarze” dawnej Rzeczypospolitej, kontynuatorki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do przeszłości powrotu nie ma,
ale są fantazmaty i marzenia:
O czym może marzyć
polski inteligent w Wilnie –
Żeby zwrócono mu ziemię
przodków
w paszporcie poprawnie
zapisano nazwisko i imię.
Marzenia inteligenta (Zł, s. 91)

FELIKS NETZ W NOWYM YORKU,
KTÓRY NIE BĘDZIE DOMEM
Począwszy od tomu Z wilczych dołów, w poezji Netza, w różnych wariantach tematycznych i obrazowych, stale powracają
„sny polskie”, które tym różnią się „od snów innych ludów /
że nie śpi nawet w zabitym umarły” (Sny polskie, Zwd, s. 42)1.
Poeta myśli syntezą obrazów wywodzących się z poezji romantycznej, polskość niezmiennie kojarzy z walką i żałobą – po
każdym narodowym męczeństwie „stepy snu tratuje pierzasta
husaria” (Sny polskie, Zwd, s. 44), straszą widma przodków
i „krwawią serca”. „Wilcze doły”2 to prywatne „okopy”, będące
emocjonalną reakcją na klęski, po których zostają mroczne
sny/wizje, guślarstwo i oczekiwanie na znak. Niemuzykalni
Lechici – czytamy – dobrze znają „ciężar dźwięku z lufy cekaemu”, który ma „coś z lisa / z pomruków wilczych” (Rzecz
o słuchu, Zz, s. 51). Mickiewiczowską frazę „śniła się zima”
można by przyjąć za motto wielu tekstów z tomu Krzyk sowy,
w których podmiot śni Polskę „od grobu do grobu”:
1

2

Wszystkie cytaty z poezji Feliksa Netza podaję według wydań: Zwią
zek zgody (Zz), Śląsk, Katowice 1968; Z wilczych dołów (Zwd), Śląsk,
Katowice 1973; Wir. Wiersze (W), Śląsk, Katowice 1985; Trzy dni nie
śmiertelności (Tdn), Instytut Mikołowski, Mikołów 2009; Krzyk sowy
(Ks), Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014.
„«Wilcze doły» […] określają sytuację podmiotu lirycznego, niejako «okopanego» w ziemi, przyczajonego i nieufnego wobec tego, co
obserwuje na zewnątrz, ale i w sobie samym” – trafnie zauważa Barbara Zwolińska w: „Być sobą i kimś innym”. O twórczości Feliksa Netza,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 119.
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[…] nie żyliśmy od dawna, stąd rażące
luki w pamięci, odbite nerki bolały długo po
naszej śmierci, aż sama śmierć przestała nas
boleć […].
Śniła mi się Polska (Ks, s. 16)

Feliks Netz – urodzony w 1939 roku syn łodzianki i Niemca,
dziecko wojny i PRL – wrasta w polską kulturę przez język
matki i „stalinowską” szkołę lat pięćdziesiątych. Polskę zna
z literatury i dziejopisarstwa, jest Polakiem z wychowania
i wyboru i chociaż ciąży mu ta polskość zwrócona w stronę grobów, duchów i przeszłości, nie może, ale też nie chce
tego balastu odrzucić. Pomijam więzi poetycko-generacyjne
widoczne w poszukiwaniu różnych języków artystycznych
(od szkoły Przybosia, przez Orientację, do Nowej Fali), szukam zapisanych w wierszach śladów autobiografii, najmocniej eksponowanych w tomie ostatnim. Czytam te wiersze
jako przeszukiwanie bolesnej pamięci o domu rodzinnym
i ojczyźnie, by zrozumieć „psią” wierność ich autora wobec
naszych grobów i słowiańskiej czy węgierskiej słabości3, przy
konsekwentnej niechęci do Ameryki. To oczywiste, że „polskie
sny” nie korespondują z American dream, lecz podejrzewam,
że w tym konkretnym przypadku brak zainteresowania Ameryką4 ma głębszą, prywatną motywację.
3

4

W węgierskiej literaturze, której był wybitnym znawcą i tłumaczem,
pociągała Netza melancholia, „poczucie inności i klęski przypisanej
losowi Węgra” – mówi Beata Netz w rozmowie z Wojciechem Kassem,
Kiedy mnie już nie będzie na tym najlepszym ze światów…, „Topos” 2016,
nr 4 (149), s. 27.
Pojęciem „Ameryka” posługuję się schematycznie, jako ogólnikiem na
określenie pewnego modelu kultury: młodej, masowej, nowoczesnej,
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Już w twórczości lat osiemdziesiątych pojawia się wątek
wspomnień prywatnych – poeta myśli o rodzicach i kolegach
z lat szkolnych w Lubaniu, gdzie spotkali się ludzie różnych
kultur (Polak, Żyd, Ukrainiec), w wakacyjnym wspomnieniu
dziesięciolatka „dzieci wojny, martwe, choć nie zabite” (Kolo
nie letnie Rościszów 1950, Tdn, s. 24) bardzo rzeczowo mówią
o śmierci. Biograficzna retrospektywa ujawnia zagubienie
młodego człowieka w powojennym chaosie świata budowanego od nowa na Ziemiach Odzyskanych. Z ufnością przyjmuje
narzucony model kultury socrealizmu, ale doskwiera mu brak
domu osadzonego w mitycznym „gnieździe” polskości. Nie
mogąc pochwalić się ojcem bohaterem, czuje się gorszy, co
skazuje go na błądzenie, szukanie, cierpienie. Melancholiczne
udręki ducha można sprowadzić do zgrabnej formuły: „nic,
które boli”, jednak wiele przemawia za tym, by genezy tej
poetycznej choroby szukać w atmosferze powojennej bezdomności i urazach wyniesionych z rodzinnego domu. Urazy
nienazwane, przemilczane są w tej liryce obecne od początku,
na długo przed wydaniem Krzyku sowy, a prowadzi do nich
trop autotematyczny – łączenie poezji ze zdradą, winą, sumieniem: „Poezja to jest to, co pies / nosi w sercu” (Ars poetica,
Tdn, s. 46); „Wiersz to jest klucz / od sumienia, / wyrzucony
ukradkiem / przez zakratowane okno” (Posłowie, W, s. 35);
ukształtowanej w ciągu dwu wieków (bez „długiego trwania” tradycji).
O zagubieniu człowieka w świecie, który jest produktem tejże kultury,
świadczy fascynacja Netza obrazami Edwarda Hoppera. Pisze o tym
Joanna Kisiel, autorka znakomitej interpretacji jego ekfrastycznych
wierszy, wydobywając to, co obu artystów łączy (bezdomność, rozpacz,
melancholia); zob. J. Kisiel, Spojrzenie, smutek, samotność. O tryptyku
Feliksa Netza. Trzy tematy z Edwarda Hoppera, w: Tropy samotności.
O doświadczeniu egzystencji w poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2011.
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„dzień, w którym wiersz przestał być kwestią sumienia, / nie
zapisał się niczym szczególnym” (Nic się nie stało, W, s. 14)5.
Jeśli wiersze dyktuje sumienie, które w świecie lirycznego
bohatera zazwyczaj budzi się „w bezwzględnej samotności,
w godzinie wilków” (Okresowy przegląd, W, s. 16), to warto
prześledzić, gdzie i jak spotykają się wątki narodowy z prywatnym, które sny „gryzą” sumienie szczególnie boleśnie.
Podmiot tych wierszy niewyraźnie artykułuje winy, chętnie posługuje się przemilczeniem, niedopowiedzeniem,
np. w Okresowym przeglądzie powtarza się motyw „słów,
które chciałbyś odwołać”, ale odbiorca ich nie zna, nie wie,
do kogo i w jakiej sytuacji były skierowane. Ponieważ obrazowanie Netza wykorzystuje motywy zwierzęce (lew, wilk, pies,
orzeł, sowa…), trudno pominąć stałą, znaczącą opozycję:
psie – wilcze. Poezja zmaga się z nazwanym i nienazwanym
złem, jest formą ucieczki z „wilczych dołów” i zarazem etyczną emocją wynikającą z przywiązania i wierności. „Moja
dusza jest psem, / który każdej nocy, póki żył, leżał obok
mnie, / a teraz leży we mnie…” (O północy, Ks, s. 56). Znając terapeutyczny charakter sztuki, poeta chciałby uciec od
imperiów, historii i jej następstw w inne rejony, wie jednak,
że jest to niemożliwe:
Chciałem ułożyć się z wierszem
pomiędzy okładkami nieba i ziemi
[…]
5

W ostatnim z przywołanych cytatów tytułowe „nic się nie stało” dodatkowo podkreśla ironiczny dystans. W pełni zgadzam się z krytykami
(M. Kisiel, T. Kłak), dla których najważniejszą problematyką Wiru
są dylematy moralne. Zob. B. Zwolińska, „Być sobą i kimś innym”…,
s. 142.
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a runąłem w przepaść tej kartki
na kamienne dno jej sumienia.
Przepaść (W, s. 39)

Parafrazą metafory „kamienne dno sumienia” – co odbieram jako autoaluzję – posłuży się Netz w wierszu Przebudzenie
w połowie lat osiemdziesiątych (Tdn, s. 6); FN-a – bohatera tej
opowieści – do trzeźwego spojrzenia na peerelowską rzeczywistość budzi oniryczno-groteskowa wizja, którą „piszą” Gogol,
Kafka, Sołżenicyn, Czechow i Księga Hioba. W finale FN „spada
[…] na kamienne dno / ojczyzny”; nie wykluczam dialogu
z Herbertem: Pan Cogito wraca na „kamienne łono ojczyzny”6,
natomiast FN spada „na kamienne dno” poezji/sumienia.
W Przepaści, datowanej na rok 1982, upadek na „kamienne
dno sumienia” (gest samobójczy) przede wszystkim kojarzy
się ze stanem wojennym. Próba „ułożenia się z wierszem”
poza historią kończy się runięciem w przepaść, bo nie można
uciec od „sprawy polskiej”, bolesnych rozrachunków, kłamstw,
wyrzutów sumienia, miażdżącej siły imperialnych rozgrywek. Wszyscy piszący o Wirze czytali tom w kontekście stanu
wojennego, dostrzegali dramat pokolenia i jednostki zagubionej w wirze historii, akcentowali „uwikłanie podmiotu
w romantyczne spory o wolność jednostki i o polskość”7, ale
6

7

Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 1992, s. 22. Przy okazji dodam, że pierwsze
wydania Raportu… pojawiły się w latach osiemdziesiątych (tom krakowskiej Oficyny Literackiej 18 wierszy ukazał się w 1983, wydanie
paryskie – w 1984), a Trzy dni nieśmiertelności wydano w roku 2009.
M. Kisiel, Poeta Feliks Netz, w: Nie byłem sam. Na siedemdziesięciolecie
urodzin Feliksa Netza, red. M. Kisiel, T. Sierny, WN Śląsk, Katowice
2009, s. 100.
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tylko Marian Kisiel zauważył dwa wątki prywatności, charakterystyczny dla Wiru splot narodowego z rodzinnym, którego
brakowało tomom wcześniejszym, aczkolwiek w Związku
zgody krytyk zwrócił uwagę na „szczery”, przejmujący prawdą
autentycznego przeżycia, wiersz Elegia do matki w Brooklynie.
Pamiętając o tym, jak starannie Netz dba o kompozycję
tomu, trzeba zauważyć, że w układzie tekstów Wiru utwór
Przepaść poprzedza Starszy brat, wiersz datowany na rok 1982
(a daty wiele mówią), w którym poeta opłakuje starszego
brata (jego prochy przywiózł zza oceanu), natomiast za Prze
paścią autor umieścił Odwiedziny (wspomnienie matki). Jeśli
uwzględnić obecne w tomie elegijne utwory z rodzinnego
„albumu”8 (gorycz rozstania, samotność matki, trudne relacje
z ojcem), staje się jasne, że po latach, gdy rodzice nie żyją
i już nic nie można zmienić ani niczego nie da się naprawić, dorosłego syna dręczy poczucie winy. Nie przypadkiem
tom bierze tytuł od wiersza Wir, pisanego po śmierci matki.
Wyrzuty sumienia – „nieme słowa” adresowane do nieobecnych najbliższych – zamieniają się w wiersze, poeta wpada
w „przepaść kartki” / pisma / poezji. Z jakże czułą dyskrecją
Netz kreśli realistyczny portret matki: w biednym samotnym
domu towarzyszą jej „rzeczy wierne” (sól, nóż, cynowy garnek),
ale kobieta nie narzeka na swój los, cieszą ją odwiedziny syna,
który przynosi „trzy goździki / i świeżą wieść / o ostatniej
klęsce”. W syntetycznym skrócie, odpowiednio dobierając
niezbędne rekwizyty (nędzna renta, kuchnia, trzy goździki),
poeta przedstawia trudną sytuację obojga i zamyka monolog
lakoniczną pointą:
8

W odbiorze tych wierszy pomaga – rozjaśniający aluzje do konkretnej
rzeczywistości – kontekst biograficzny. Rozmowa B. Netz z W. Kassem,
Kiedy mnie już nie będzie…, s. 24 i dalsze.
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Było tak jak być powinno
pomiędzy starą matką a niemłodym synem:
dużo milczenia,
trochę śmierci.
Odwiedziny (W, s. 40)

W Polsce syna z matką łączyła bliskość pomocnych gestów
(ona jemu oddaje kartki na mięso, on ustawia telewizor, wynosi
śmieci), po przeprowadzce do USA matka umiera z żalu, co
miesiąc pisze list i wkłada do koperty pięć dolarów. Rozstanie
z matką boli tym bardziej, że przeprowadzka z Katowic na
Brooklyn nie poprawiła jej warunków życia:
Wstawała o świcie, zmawiała pacierz,
podziemną kolejką jechała na drugi kraniec Nowego
Jorku,
siadała przy maszynie do szycia,
przy maszynie do życia;
nie zdążyła zwiedzić miasta.
Wir (W, s. 12)

Zadając sobie pytanie: „dlaczego wyjechała?”, syn siebie
obwinia o tę przeprowadzkę na inny kontynent, w rozmowie
z nieobecną „milcząc tłumaczy się ze wszystkich kłamstw”,
wspomina napisaną przed laty Elegię do matki w Brooklynie,
wiersz objęty klamrą: „oprócz rumowisk oceanu dzieli nas
wszystko” (Zz, s. 28).
Moją uwagę przyciąga znakomita metafora „rumowiska
oceanu”, kojarząca wody Atlantyku z ruiną / rozpadem / zniszczeniem więzi pomiędzy matką i synem. W czułym portrecie
matki, syn z bólem i żalem – według „ciemnych” wyobrażeń
o miejscu, w którym się znalazła – „układa [jej] dzień rozkopany
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światłami brooklynu”. W „domu kamiennym” obolała, zreumatyzowana, „okaleczona żalem” matka „wrasta w kamienie”, tęskni
za synem i polską ziemią („zielone pismo pól”). W martwym
świecie Brooklynu, „przy maszynie do życia” (ta metafora uruchamia skojarzenia z mechanistyczną koncepcją świata), kobieta
nie umie się odnaleźć – tak widzi ją syn w obcej, „betonowej”
przestrzeni, gdzie „zapory aut rosną z darni zbitej cementem”.
Uważnie śledząc wątek amerykański, nabieram pewności,
że niechęć Netza do Nowego Jorku ma bardzo prywatne uzasadnienie. Cytowany Wir kończy się kapitalną, zastanawiającą
pointą. Poprzedza ją krótka scena: po śmierci matki przy
„lodowatym, wigilijnym stole” rodzina spożywa „opłatek jak
truciznę”. Kiedy zebrani dzielą skromny spadek po zmarłej
(meble, precjoza), na pytanie: „a co ty byś chciał mój najmłodszy?”, syn odpowiada: „Daj mi mamo ten wir, / który cię
wchłania…”. Jak rozumieć tę enigmatyczną prośbę?
Słowa „wir”, „wirować” (kręcić) prowadzą odbiorcę w stronę różnych znaczeń. Mówi się: wir rzeki / czasu / pracy…
Wirówka wysusza, wykręca. Wir porywa, unosi, pochłania.
Wciągniętym w wir trudno się zatrzymać. Wirują planety,
choć tego nie widzimy, i tancerze. Otóż Netzowy wir kojarzę
z takimi toposami, jak taniec życia, dance macabre i taniec
słów/znaczeń. Kluczem do lektury tomu jest tytuł, który prowadzi interpretatora przez wszystkie porządki znaczeń – od
śmierci matki, przez elegie i treny (wirujące znaczenia poezji,
która jest sumieniem), do wirujących planet (refleksji egzystencjalno-metafizycznej).
Prosząc zmarłą matkę o „wir, który [ją] wchłania”, co syn
chciałby dostać w testamencie? Śmierć czy „czarną” poezję –
trudno ustalić, bo przecież sztuka unika jednoznaczności.
Motyw matki prowadzi do wiersza Początek, w którym Netz
wspomina entuzjazm narodzin poety („Twój pierwszy wiersz
72

F eliks N etz w  N owym Y orku , który nie będzie domem

równy bogom”) i zarazem gorycz porażki, przekleństwo bycia
poetą. Uznając tożsamość ról autora, podmiotu, lirycznego
bohatera, słyszymy wyznanie poety melancholika: od pierwszego „lotu” z kamieniem u szyi wciąż spada w przepaść. „Chorobę”, która uniosła go w górę, oderwała od rzeczywistości,
oddzieliła od „życia w ścisłych ramach”, nazywa „czarną gangreną”, „czarną połową siebie”. Wydaje się, że Netz – na długo
przed pojawieniem się studiów na temat melancholii9 – kojarzy
poezję z „czarną śmiercią”. Gdyby tą drogą nie poszedł, gdyby
tę „nogę odrąbał” (samobójstwo czy rezygnacja z ambicji bycia
poetą) – powiada – pewnie nikt by niczego nie zauważył:
Matka szorowała cudze podłogi
ojciec miał niedobry życiorys
siostra nie wychodziła z lustra.
Początek (W, s. 20)

Poezja-sumienie ciągnie w przepaść, wciąga w wir słów,
znaczeń, myśli, które zbliżają poetę do zmarłych. Ambiwalencje
poetyckiego „wirowania” są w tej liryce obecne od początku
i z każdym kolejnym tomem „duchów” przybywa. Mając na
uwadze rozbity dom i wiersze o matce, sąsiadujący z Począt
kiem wiersz Napis nagrobny odbieram jako lirykę roli. Za
Mickiewiczem10, który na wieść o śmierci matki drze ważne
rękopisy, ukrywa się ten, kto mówi o własnej rozpaczy. Zauważmy, jak często w różnych konfiguracjach spotykają się poezja
9

Mam na myśli prace Marka Bieńczyka (pierwsza o Krasińskim), które
pociągnęły za sobą liczne studia nad melancholią i twórczością melancholików.
10 Feliks Netz uważał Adama Mickiewicza za naszego największego poetę,
liczne ślady tej inspiracji wymagają solidnego studium.
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i matka. Wątek ojca (bardzo ważny) pomijam tylko dlatego,
że przygotowuję grunt pod interpretację American Graffiti:
Nie zza oceanu, ani żelaznej kurtyny, ale
z innej galaktyki; z pożogi stuleci, z konstytucji
chleba i soli, gęstych wód Wisły i Niemna,
z krwi i kości niezgody! Nie spodziewaj się po mnie
zachwytu, już nie umiem podziwiać.
Z wysokości Empire State Building patrzę
na kulę ziemską, i nic – nic oprócz skurczów planety.
Nie zatrudniony pielgrzym z żetonem do podziemnych
pociągów, z tysiącem słowiańskich wierszy we krwi, chodzę
traktami Manhattanu, a kiedy przystanę, słyszę
jak ocean ciężką łapą uderza o skalisty brzeg,
ale ten grom rozpala tutejszych poetów, nie mnie,
bo oni od dziecka znają mowę żywiołów,
ja jestem z rumowiska ksiąg, których nie rozumie nikt
prócz guślarzy, z Nowogródka i Czarnolasu;
z powiatów zalanych łzą.
Wierz mi, chciałbym podziwiać mosty sprężone
jak rodzące lwice, księżyc nad Statuą Wolności gorejący
jak orle pióro, domy jak żyrafy skubiące liście chmur,
awenidy otwarte do krzyku, taniec południowych owoców,
gigantyczną puszkę coca-coli w Museum of Modern Art,
bloki mięsa rozwieszone w powietrzu jak ruskie ikony!
Ale to zbyt rzeczywiste: materia gwałci materię,
nie udźwignę, nie dorozumiem; już lepiej rzucę się w wir
za tym ptakiem z czarnym skrzydłem druku,
którym włada wiatr.
N.Y. czerwiec 1980
American Graffiti (W, s. 19)
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Czytelny tytuł nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. W Polsce lat osiemdziesiątych (tak datowany jest wiersz) malowanie
na murach kojarzyło się z wandalizmem lub buntem wobec
władzy. Trzeba wiedzieć, że formuła tytułu opiera się na terminie, który w latach osiemdziesiątych co innego znaczył w USA,
co innego w Polsce. W tym czasie Polacy nie nazywali graffiti
sztuką. Dzisiaj, gdy graficiarze działają w każdym mieście i często za zgodą władz miasta, sprayem na murach malując obrazy,
nie mamy wątpliwości, że to jest sztuka. (Oczywiście nie każde
graffiti można uznać za sztukę.) W epoce postępującej globalizacji i amerykanizacji różnica znika, murale aspirują do rangi
ważnej, może najważniejszej masowej sztuki XXI wieku. Warto
i o tym pamiętać, że moda na graffiti przyszła ze Stanów, a zaczęło się od malowania stacji nowojorskiego metra. Początkowo te
„malunki” traktowano jako przejaw wandalizmu, ale już w latach
osiemdziesiątych uznano te działania za nowy rodzaj sztuki
i nieco później Nowy Jork stał się „mekką graffiti”. Netz – znawca
różnych sztuk, w tym również plastycznych, swej wypowiedzi
o Ameryce nadaje „plastyczny” tytuł i rzeczywiście „maluje”
świat przedstawiony jak zbuntowany graficiarz. „Kultowych”
rekwizytów używa w nowy, niestandardowy sposób – w ich
„odwróconym” postrzeganiu znajduję bunt przeciw Ameryce
i elementy uproszczonej estetyki „sztuki miasta”.
W świecie przedstawionym wiersza murali nie znajdziemy. Tytułowe graffiti trzeba rozumieć metaforycznie – jako
autorskie zapośredniczenie ulicznej formy widzenia Ameryki.
Poeta-graficiarz sprayem wyobraźni maluje swój obraz miasta
będącego symbolem cywilizacji, której nie rozumie i nie akceptuje. Jej system wartości nie przemawia do Polaka wychowanego
na wzorach, mitach i sztuce Słowian. Gdy Netz pisze, że poeci
amerykańscy „znają mowę żywiołów”, zapewne ma na uwadze wyobraźnię ukształtowaną przez „dzikość” / pierwotność
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natury – w poezji Amerykanów (od Whitmana po współczes
nych) wieją wichry, szaleje burzliwy Atlantyk, „mówi” Ziemia.
Poeta wychowany na Mickiewiczu i Kochanowskim – „z Nowogródka i Czarnolasu; z powiatów zalanych łzą” – mowy żywiołów
nie rozumie, bo jego wrażliwość ukształtowały narodowe gusła,
treny, nostalgie, elegie, opłakiwanie tego, co utracone.
Ponieważ dopisek pod wierszem informuje, że powstał
on w Nowym Jorku, w czerwcu 1980, to mając na uwadze
autobiografizm obecny w wielu innych tekstach, traktuję
ten monolog adresowany do „ty” (list, przesłanie, rozmowa
z odbiorcą) jako zapis wrażeń poety z pobytu w Nowym Jorku,
prywatny odbiór megamiasta, które każdego roku odwiedza
mniej więcej 60 mln turystów.
Co istotne, Netz turystę zastępuje pielgrzymem. Podmiot
przedstawia się jako „nie zatrudniony pielgrzym z żetonem”
do metra. Od XIX wieku Polacy płynący do Nowego Jorku
„za chlebem” przybywali „zza oceanu”, po II wojnie światowej
o emigracji politycznej i zarobkowej mówiło się, używając zwrotu „zza żelaznej kurtyny”. Monolog zaczyna się od wyraźnego
zaprzeczenia określeń potocznych, wskazujących cel podróży.
Od pierwszych słów podmiot informuje, że nie jest emigrantem
i nie przybył tu za chlebem. Jego wędrówka po Nowym Jorku
ma charakter poznawczy: poruszając się metrem, odwiedza
najważniejsze miejsca amerykańskiego „kultu”. Pielgrzymuje
po mieście innym niż miasta europejskie, aby ten świat „pojąć”,
zrozumieć. Pielgrzym, słowo wywodzące się z łac. peregrinus,
oznacza tego, który peregrynuje, czyli wędruje od jednego miejsca kultu do drugiego. W średniowieczu Europę przemierzali
pątnicy, romantycy pielgrzymowali do Ziemi Świętej, Mickiewicz stworzył Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. Polacy od
wieków pielgrzymują do miejsc świętych: Rzymu, Jerozolimy,
Częstochowy. W naszej narodowej wyobraźni pielgrzymka
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pełni funkcję szczególną, wiąże religijne z politycznym, jednoczy człowieka ze wspólnotą i Bogiem. Główna różnica między
turystyką a pielgrzymowaniem polega na tym, że turysta jedzie
po wrażenia, najczęściej według ustalonej trasy bedekerowej,
a pielgrzymka jest drogą do określonego celu.
Popularny topos życia-podróży obsługuje zasadniczo
odmienne koncepcje życia. Jeśli sens życiu nadaje wiara
w boski porządek, jest ono pielgrzymowaniem ku Bogu, natomiast jeśli rządzi nim przypadek, życie jest rodzajem turystyki – w drodze od narodzin do śmierci człowiek kolekcjonuje
wrażenia, które nie złożą się w żaden wzór losu. Pielgrzym
szuka Sensu, a turysta wrażeń – krótkotrwałych, ulotnych.
Obecnie masowo podróżujemy po świecie, przywozimy filmiki i setki zdjęć utrwalających wrażenia. Wybieramy miejsca,
w których spodziewamy się zobaczyć coś, co wzbudzi nasz
podziw i zachwyt, a po podróży dzielimy się wrażeniami,
opowiadamy, co nas poruszyło, zachwyciło, rozczarowało, ale
czy taka podróż sprzyja głębszej refleksji nad sensem życia
i miejscem człowieka w świecie?
W American graffiti Netz mówi, że chciałby podziwiać, ale
nie może, nie potrafi: „już nie umiem podziwiać”. Niezdolność
do zachwytu tłumaczy specyficzną, zasadniczo odmienną od
amerykańskiej wrażliwością. Jest przybyszem „z innej galaktyki”, odległej o lata świetlne (czytam tę metaforę przez science
fiction). Zanim ustalę, czego szuka w Nowym Jorku, przypomnę kilka banałów na temat nieformalnej stolicy imperium.
Powszechnie wiadomo, że Nowy Jork to centrum finansowe,
biznesowe i kulturalne tzw. cywilizacji Zachodu. Europejczyków
to miasto przyciąga, a nawet wzbudza w nich podziw. Pomijam
złe wrażenia czy też obojętność emigrantów zarówno politycznych, jak ekonomicznych. O Polakach w Nowym Jorku pisano
wielokrotnie – dość wspomnieć złe wrażenia Czesława Miłosza
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z lat pięćdziesiątych, Szczuropolaków Edwarda Redlińskiego
i Antygonę w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. Po pierwsze –
współczesnych artystów niewiele rzeczy wprowadza w zachwyt,
po drugie – powszechną opinię o Nowym Jorku bardziej od
literatury kształtują fotografia, film i wrażenia z podróży. Można
by długo opowiadać o tym, jak tworzył się światowy i polski mit Nowego Jorku; w XIX wieku Polacy uciekali z Galicji
przed głodem, potem następowały etapy emigracji politycznej.
W XX wieku Nowy Jork był najbardziej zaludnionym miastem
świata i do dzisiaj kusi giełdą, galeriami, bogactwem ofert kulturalnych, nowoczesnością i ponowoczesnością.
Przemierzając Nowy Jork metrem, „pielgrzym” odwiedza
główne miejsca amerykańskiego kultu – symbole nowoczesności. Najważniejszym jest Statua Wolności – narodowy pomnik
USA, podarowany przez Francję symbol wolności i demokracji.
Monumentalny posąg z daleka widzieli wszyscy dopływający
do Stanów, w polskiej sztuce utrwalił się taki obraz: na widok
Statui emigrujący „za chlebem” płakali. Dzisiaj, kiedy latamy
samolotem, z pierwszym symbolem konkurują wspomniane w wierszu mosty – zapewne Brookliński i Manhattański,
ale w XIX wieku właśnie ten monument był zwiastunem
„nowego świata”. Obecnie największą atrakcją-symbolem jest
Empire State Building, pierwszy najwyższy budynek (102 kondygnacje), w stylu art déco (stożkowa góra zwieńczona iglicą).
Na tarasie widokowym tej budowli znajduje się obserwatorium,
z którego przy dobrej pogodzie widać cztery sąsiednie stany,
bo z tego punktu rozciąga się panorama do 100 km. Z nowojorskich obiektów kultu Netz wybiera jeszcze powszechnie znany
z filmów Manhattan – główną ulicę Nowego Jorku oraz gigantyczną puszkę coca coli, autorstwa Andy’ego Warhola (obrazy
przechowuje MoMa), która podbiła globalny rynek i masową
wyobraźnię współczesnego świata. Wszystkie wymienione
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rekwizyty są wielkie w znaczeniu dosłownym. Gigantyczne
obiekty-symbole megamiasta, aspirującego do bycia kulturalną
stolicą świata, dobrze znamy z ekranu czy albumów, a jak patrzy
na nie nowojorski „pielgrzym” w American graffiti?
Co widać z tarasu widokowego na wysokości 102 metrów?
Pewnie ogólny zarys (mapę) terenu, bo z takiej wysokości
widać raczej niewiele. I wtedy pracuje wyobraźnia. Patrzący
z Empire State Building (z pozycji „wieszczej” wyniesionego
w górę) mapy nie zauważa: „Patrzę na kulę ziemską, i nic – nic
prócz skurczów planety”11.
Turyści wjeżdżają na taras, by zagubić się w dali, natomiast wychowanek guślarskiej tradycji – na skrzydłach poezji –
wznosi się ponad rzeczywistość, transcenduje w rejony popkulturze niedostępne. Widzi nic/NIC. Nie patrzy na Nowy Jork
czy Amerykę, oczami wyobraźni obejmuje cały glob i przepowiada nadchodzącą katastrofę. Myśli o skutkach postępującej amerykanizacji, która dewastuje zdobycze europejskiej
kultury. Mnogość znaczeń szyfruje gra lingwistyczna (nakładają się semantyczne pola znaków: „skurcze” i „kurczyć się”).
W porodowych skurczach nowoczesności nasz glob się kurczy,
zwija, zmierza ku nieistnieniu. Ponieważ skurcze kojarzą się
z bólem, odbieram tę metaforę jako rodzaj empatii i czytam
ekologicznie: Ziemianin współczuje Ziemi (animizowanej),
której XX-wieczna cywilizacja zadaje ból12. W XVII wieku,
11 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia pochodzą ode
mnie – AW.
12 W Związku zgody Netz próbuje uciec z „wilczych dołów” w przyjazną
przestrzeń przyrody. Wiele wierszy z tego tomu, np. Zabójstwo sosno
wego lasu, Poranny apel drzewostanu, Dzieciństwo można interpretować
zgodnie z założeniami ekopoetyki. Drzewo jest tutaj symbolem życia,
ale też konkretnym „sąsiadem” zamieszkującym wspólny dom-świat.
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gdy zakładano miasto na skalistym wybrzeżu Atlantyku, połączono trzy wyspy i wyrównano teren. Nowojorska urbanistyka
jest dziełem człowieka nowoczesnego (architekta, inżyniera),
który gwałcąc naturę, zbudował gigantyczną aglomerację na
wodzie (połowę powierzchni zajmują wody). Mając na uwadze
szacunek Netza do Biblii13 i jego czytanie Dostojewskiego,
przypominam sobie refleksje Miłosza nad konsekwencjami
zaniku wyobraźni religijnej14. Przez wieki człowiek Adam
uprawiał ziemski ogród, szanował Ducha przyrody, w Księdze Natury odczytywał znaki boskie, lecz materialistyczno-mechanicystyczny światopogląd oświeconych naturę odczarował. Podejmując walkę z żywiołami, człowiek uwięził ją
w betonie i metalu. Myśląc o brooklyńskim losie matki, poeta
użył kapitalnej metafory „mas z y na d o ż yc i a”, natomiast gdy
obrazuje swoje widzenie Ameryki, nie używa pojęć technicznych, lecz konsekwentnie obiekty architektoniczne animizuje.
Jego porównania i metafory korzystają z wyobraźni ukształtowanej przez współżycie człowieka z naturą15.
Nie odważę się mówić o estetyce graffiti, dostrzegam jednak
bliskie „sztuce miasta” podobieństwo obrazowania/rysunku
w strofie trzeciej, gdzie poeta rezygnuje z metafory na rzecz
13 Bezpośrednio mówi o tym żona w cytowanym wywiadzie Kiedy mnie
już nie będzie…: „Felek czytał Biblię codziennie. […] Wypatrywał w niej
Bożego planu w życiu człowieka” (s. 12). Inspiracje biblijne obecne są
w całej poezji Netza (postacie, wątki, aluzje, parafrazy).
14 Zob. C. Miłosz, Dostojewski i zachodnia wyobraźnia religijna, w: Ziemia
Ulro, Instytut Literacki, Paryż 1985, s. 52 i dalsze.
15 Pierwszym Mistrzem Netza był Julian Przyboś, na co zwrócili uwagę recenzenci tomu Związek zgody. Oprócz awangardowej poetyki
(„minium słów”) refleksyjne wiersze Netza od początku ujawniają dużą
wrażliwość na przyrodę. Zob. M. Waliński, Związki zgody Feliksa Netza,
„Agora” 1968, nr 23, s. 120–123.
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porównania (mosty jak rodzące lwice, księżyc nad Statuą goreje
jak orle pióro, domy skubią liście chmur jak żyrafy…), które
jest środkiem ułatwiającym masowy, powszechny odbiór. Na
„murze” megamiasta Netz „maluje” swoje uproszczone w rysunku, ale indywidualne, zbuntowane przeciw symbolom-stereotypom, widzenie Ameryki. Wielkie, drapieżne kocice emanują
siłą, sprężone do skoku lwy-mosty łączą brzegi wysp, są znakiem
rodzącej się nowoczesności. Płonący jak orle pióro księżyc nad
Statuą – symbol wolności i niepodległości – to ironiczny komentarz do losu Indian. Żyrafy-wysokościowce odrywają człowieka
od zieleni, ogrodu, przenoszą go w chmury (dosłownie i metaforycznie). W Europie ulice się kręcą, w Nowym Jorku po ulicach
nienaturalnie prostych, otwartych na przestrzał, hula oceaniczny
wiatr. W określeniu „awenidy otwarte do krzyku” znajduję aluzję
do Krzyku Edwarda Muncha, który budzi przerażenie odbiorcy.
W obrazie Muncha kłębią się strach, śmierć i miłość – ktoś stoi
na moście, z tylu widać morze, wszystko faluje, emanuje przerażeniem. „Graffiti” Netza organizuje metafora rodzenia (skurcze
planety, rodzące lwice) i w tym kontekście „otwarte do krzyku”
ulice można interpretować jako arterie rodzącego się w bólach
miasta-globu. W „tańcu południowych owoców” widzę stragany,
na których piętrzą się produkty z Ameryki Południowej, warto
też uwzględnić odniesienie do malarstwa ekspresjonistów. Na
malarskie, syntetyczne widzenie Ameryki składa się wyliczenie rekwizytów nowojorskiego „graffiti”, a zamyka je genialna
pointa: „bloki mięsa rozwieszone w powietrzu jak ruskie ikony!”.
Oczom patrzącego z dołu drapacze chmur jawią się jak wiszące
w powietrzu bloki. Konkretyzując ten fragment, myślę o uwięzionych w betonie ludziach (ciało/mięso16), z kolei skojarzenie
16 W europejskiej sztuce cielesność („mięsność) ma długą historię (od
Rembrandta, przez Francisa Bacona, po body art). Somatyzm w poezji
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„bloków” wieżowców z „blokami” mięsa w jatce i porównanie ich
z szeregiem prostokątnych obrazów w ikonostasie (przez geometryczne podobieństwo) eksponuje kontrast pomiędzy nowoczesnym światem materii i słowiańskim / ruskim / wschodnim
światem ducha. W metaforycznym skrócie Netz-graficiarz kreśli
obraz cywilizacji bez-dusznej, zawieszonej „w powietrzu”. Jego
wizję Ameryki znakomicie komentuje zdanie: „To zbyt rzeczywiste: materia gwałci materię”. W nowoczesnym, pragmatycznym modelu świata brakuje mu odniesienia do transcendencji,
wyraźnie przeciwstawia amerykański pragmatyzm „powiatowemu” humanizmowi, upomina się o etyczny, wywodzący się
z Biblii, wymiar człowieczeństwa.
Miasta europejskie organizowano wokół świątyń. Przez
wieki nad domami wznosiły się wieże kościoła i ratusza.
W Krakowie centrum miasta wyznacza kościół Mariacki,
w Nowym Jorku – Empaire State Building. Nie bezinteresownie Stalin podarował Warszawie monument w stylu amerykańskim i w miejscu zburzonej katedry św. Jana stanął Pałac
Kultury i Nauki. Architektura nowoczesnego miasta jest znacząca – wskazuje to, wokół czego organizuje się życie mieszkańców. Wizjoner graficiarz widzi tylko bezduszne obiekty
materialne: wysokościowce i „bloki mięsa”, a w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej – symbol konsumpcji, reklamę coca
coli, napoju, który podbił świat, przynosząc ogromne zyski.
Monumentalizm, pragmatyzm i komercja – oto poznawcza
refleksja „pielgrzyma” w American Graffiti. Bo jaka tajemnica
czy duchowość kryje się w obrazie wielkiej butelki coca coli?
Netza nie pociąga pop-art, nie rozumie popularnej ikonografii

polskiej inicjuje mocna, „mięsna” definicja życia w Płonącej żyrafie
Stanisława Grochowiaka.
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Warhola17, malarza, który podbił świat. Butelka coca coli jest
symbolem społeczeństwa masowego, ten napój piją wszyscy,
celebryci i biedne dzieci, na wszystkich kontynentach. Coca
cola sprzyja społecznej unifikacji, butelki Warhola są równie
popularne jak Dama z łasiczką. Znamienne, że w omawianym
wierszu znalazły się wyłącznie przedmioty-giganty.
Interpretując ekspresjonistyczne „graffiti” Słowianina
(obraz w strofie trzeciej), zauważam, że amerykańska nowoczesność – nie na ludzką miarę – poraża go gabarytem (materialną wielkością), a materializm pop-kultury budzi odrazę.
Nie zdumienie, lecz niechęć. American Graffiti to protest poety
przeciw amerykanizacji, która swymi mackami obejmuje kurczący się glob. Przedstawiona wizja Nowego Jorku nie zachęca
do podróży. Z wysokości tarasu widać NIC, za pozorną wielkością obiektów kultu rozciąga się małość i duchowa pustka.
W czerwcu 1980 roku (tak wiersz jest datowany), krótko przed sierpniowym wybuchem Solidarności, o Polakach
w Nowym Jorku mówiło się, że przybyli „zza oceanu” lub
„zza żelaznej kurtyny”. Monolog Netza zaczyna się od zaprzeczenia określeń tyleż potocznych, co wziętych z dyskursu
politycznego, którym poeta przeciwstawia figurę eksponującą
„kosmiczną” różnicę pomiędzy światem własnym i miejscem,
w którym się znalazł. Jestem przybyszem „z innej galaktyki” –
powiada – i w taki sposób tę „galaktykę” dookreśla, by odpowiedź na pytanie: „skąd przybyłem?”, równała się odpowiedzi
na: „skąd jestem?”18.

17 W pop-arcie występuje konkretny przedmiot. Artystę nie interesuje
przedstawianie, lecz reprodukowanie.
18 Wątek tożsamościowy w twórczości Netza sygnalizuje B. Zwolińska,
„Być sobą i kimś innym”…, s. 139.
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Syn Prusaka, w którego żyłach „płynęła krew / starej Germanii” (Ojciec, Ks, s. 23), miewa problemy z tożsamością, ale
w zderzeniu z Ameryką wie, że jest Europejczykiem i Polakiem.
Jego domem jest Europa. Trudno tutaj oddzielić prywatne od
powszechnego. Wszyscy jesteśmy „z pożogi stuleci”, bo dzieje
Europy i Polski „piszą” rewolucje, wojny, powstania. Mając na
uwadze wiersze, w których mowa o spotkaniach z dalekimi
bliskimi, z rozproszoną po świecie rodziną oraz perypetie
bohatera powieści Urodzony w święto zmarłych, nietrudno
pojąć, jak ważna jest dla Netza kwestia narodowej tożsamości.
Przywiązany do Polski, wplątanej w wiry Historii, stawiającej
jednostce zbyt wielkie wymagania, w „godzinie wilków” poeta
zadaje sobie pytanie: „kim/skąd jestem?” i nie znajduje prostej
odpowiedzi.
Pojawiająca się w wierszu tożsamościowa definicja: „z konstytucji chleba i soli” to aluzja do polskiego obyczaju witania nowożeńców i gości chlebem i solą. „Konstytucja”, słowo
pochodzące od łac. constituo (urządzać, ustanawiać, regulować) nie kojarzy się z tradycyjnie polską gościnnością, lecz
z aktem prawnym, ale tutaj – w użyciu przenośnym – wskazuje na obyczaj, który stał się prawem, albo inaczej: wbrew
obowiązującej konstytucji (np. narzuconej przez radziecki
protektorat) obywateli łączy prastara wspólnota chleba i soli –
od czasów co najmniej piastowskich.
Czytam dalej: „gęste wody Wisły i Niemna” wskazują Koronę (kraj nad Wisłą) i Litwę (kraj nad Niemnem), czyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W okresie panowania dynastii
Jagiellonów mieliśmy silne, bogate państwo, a jednak w miarę
upływu czasu, „gęstego” od złych zdarzeń, Rzeczpospolitą
rozbierają zaborcy, zaczyna się jej upadek i nasze narodowe pielgrzymstwo. „Inna galaktyka” to metafora zasadniczo
odmiennej kultury, kształtowanej przez meandry historii.
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Norman Davies, Anglik patrzący na dzieje Polski z dystansu
wyspiarza, swoją historię Polski, adresowaną do publiczności
czytelniczej świata, zatytułował Boże igrzysko. Nasze dzieje
określił bardzo trafnie, bo czy można zrozumieć losy Polski
bez Jasnej Góry i Ostrej Bramy, bez Mickiewicza, Sienkiewicza,
cmentarza, który rozciąga się pomiędzy Odrą i Bugiem, bez
mitów organizujących życie wspólnoty. Obywatelom młodego
państwa jakim są Stany Zjednoczone, przybysz z Polski musi
wydawać się egzotyczny, niezrozumiały jak kosmita.
Ostatni element galaktycznej autocharakterystyki: „z krwi
i kości niezgody”, jest kontaminacją zwrotów: „z krwi i kości”
oraz „kość niezgody”. „Być kimś z krwi i kości” to znaczy być
kimś autentycznym z natury czy pochodzenia (np. być Polakiem/żołnierzem z krwi i kości), natomiast frazeologizm „kość
niezgody” wskazuje na powód, przyczynę nieporozumień. Nie
dość powiedzieć, że Netz z maestrią tworzy metafory lingwistyczne, ważniejsze wydaje się jego upodobanie do zwrotów,
w których pojawiają się „krew” i „kość” (słowa-klucze tej liryki). Ponieważ ramy tego tekstu nie pozwalają na rozwinięcie
tematu, ograniczę się do uwagi, że oba znaki współtworzą „pole
dziedziczności”. Po pierwsze – najtrwalsze więzi opierają się
na „związkach krwi”, po drugie – nie całkiem wyszło z użycia
biblijne: „kość z kości”. Polacy od wieków mają w kościach i we
krwi (dzisiaj częściej mówimy: „w genach”) waleczność i kłótliwość. Takie nasze dziedzictwo, uwarunkowane geopolityką
i sarmackim temperamentem. Przypomnę słynny bon mot Woltera: „Jeden Polak – to sam urok, dwóch Polaków – awantura,
trzech Polaków – o, to już Sprawa Polska” – tak „żartownisie
epoki oświecenia”19 komentowali rozbiorowe nieszczęścia.
19 N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, t. 1, przeł. E. Tabakowska, Znak,
Kraków 1991, s. 669.
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Polska historia spływa krwią, więc i poeta często używa słowa
„krew”. Krew spotyka się z kością w różnych konfiguracjach,
np. krew przelana za ojczyznę prowadzi do grobu, gdzie po
człowieku zostają tylko kości:
zostało po nim martwe pole
z żywą kością niezgody
którą rozdziobują kruki.
Epitafium (W, s. 49)

W cytowanym fragmencie spotkają się: grób, „żywa kość
niezgody” i aluzyjne przywołanie tradycji powstańczej (parafraza tytułu opowiadania Żeromskiego Rozdziobią nas kru
ki, wrony). Motyw kości prowadzi w różne konteksty, łączy
przeszłość z przyszłością. Polacy lubią cmentarze i drugie
pogrzeby (np. Słowackiego czy żołnierzy wyklętych), a niejedna wykopana kość staje się nową kością niezgody. Obserwując
konteksty użycia słów „krew” i „kość”, zauważam stale obecny
w tej liryce tożsamościowy wątek krwi i kości.
Niewrażliwość na nowojorski rozmach urbanistyki podmiot tłumaczy kulturową genetyką: nie może metropolii
podziwiać, bo ma we krwi „tysiąc słowiańskich wierszy”.
Dzięki Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego i poezji słowiańskich romantyków gra mu w duszy obce
Amerykanom guślarstwo. Ja – powiada – „jestem z rumowiska
ksiąg, których nie zrozumie” amerykański pragmatysta, bo
słowiańska duchowość ma inne korzenie. W twórczości Netza
często powraca motyw Wigilii, w tym dniu Polacy zapraszają
do stołu bliskich zmarłych, odprawiają nieznane na Zachodzie
dziady. Od wieków obcujemy z duchami i kochamy guślarzy. U dawnych Słowian guślarz pełnił rolę maga i wróżbity,
archaiczny animizm i szamanizm przez folklor przeszły do
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kultury narodowej, wzbogacając nasze chrześcijaństwo o bliskie kontakty z duchami. Moc przywoływania duchów ma
kapłan i poeta (przewodnik obrzędu dziadów w arcydramacie
Mickiewicza), z duchami obcują bohaterowie dzieł bliskich
Netzowi pisarzy rosyjskich: Fiodora Dostojewskiego, Michaiła
Bułhakowa, Josifa Brodskiego, Władysława Chodasiewicza20.
Kultura Słowian – mało pragmatyczna – faworyzuje świat
nadprzyrodzony, szuka oparcia w archaicznej duchowości
Wschodu. W nowoczesnym świecie XX czy XXI wieku wiersze
Słowian nie przystają do rzeczywistości, nie budzą zainteresowania. Kto czyta Mickiewicza oprócz Polaków i polonistów?
Swój duchowy rodowód Netz wyprowadza „z rumowiska
ksiąg”, a słowo „rumowisko” wprowadza dwa znaczenia:
książki-rupiecie, na które nie ma zapotrzebowania w kulturze masowej, ale też księgi zbójeckie, zagrzewające do buntu,
walki, nieposłuszeństwa, których efektem bywa rumowisko
bytu państwowego.
Każdy fragment American Graffiti wymaga drobiazgowej analizy semantycznej i przywołania różnych kontekstów,
w przeciwnym razie nie odczytamy bogactwa treści, nie
uchwycimy powodów, które sprawiły, że pielgrzymka (w sensie
ironicznym) do stolicy nowoczesnej cywilizacji kończy się
odmową współudziału: „nie dorozumiem, nie udźwignę” – nie
jestem w stanie przyjąć „pustych” znaków megamiasta. Jako
mieszkaniec „innej galaktyki”, kontynuator innej tradycji, Netz
odrzuca wspaniałości Ameryki, wybiera swój „wir”. Nieudana
pielgrzymka po stolicy nowoczesnego świata kończy się odmową współudziału w bez-dusznym świecie materii i wycofaniem
20 Mówi o tym żona w przywoływanym już wywiadzie, liczne ślady lektury dzieł tych autorów znajdziemy w poezji Netza, zwłaszcza w tomie
ostatnim Krzyk sowy.
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w obszar poezji. Poeta wizjoner widzi NIC i w tym spojrzeniu
wyraża się to, co niewyrażalne, tajemnicze, przeczute, podświadome… Nieprzypadkowo w poincie wypowiedzi, będącej
deklaracją odmowy podziwu dla Ameryki, pojawia się „wir”
(autoaluzja odsyłająca do wielu tekstów):
nie udźwignę, nie dorozumiem; już lepiej rzucę się w wir
za tym ptakiem z czarnym skrzydłem druku,
którym włada wiatr.

„Wir” spina wszystkie przywołane wcześniej porządki
doświadczeń (rodzinnych, generacyjnych, literackich) i zapowiada „wirowanie” znaczeń w kolejnych tomach. Swoistą kontynuacją rozmów o więzach tradycji, narodowym fatalizmie
i rozmijaniu się ideałów z rzeczywistością jest bolesna, ironiczna (utkana z aluzji) rozmowa z trudną ojczyzną-„kochanką”:
ja chciałem tylko moja kochana, o tej
szarej godzinie między psem a wilkiem,
kiedy ranne śpiewają zorze, kiedy wstaje żywioł
wszelki, pocałować cię w usta moja kochana
[…]
[może chciałaś]
żebym poznał kij bejsbolowy, i nauczył się
trzymać go tak dumnie jak Statua Wolności pochodnię
[…]
Coś nam się nie udało, moja kochana, tak jest,
jak było na początku, teraz i zawsze na wieki.
Coś nie tak moja słodka ojczyzno (Tdn, s. 65–66)

DOM POD CZANTORIĄ –
WIERSZE JERZEGO KRONHOLDA
Jerzy Kronhold – poeta, reżyser teatralny, dyplomata, bukinista
i działacz kultury – już prawie pół wieku porusza się w obszarze znanym dziś jako Euroregion Beskidy. Z pracowitego życia
poety i konsula wybieram tylko fakty świadczące o szczególnej
obecności Kronholda w kulturze tego regionu, o jego związkach z Cieszynem, Ostrawą i Bielskiem-Białą. W Cieszynie
zorganizował Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”, który obecnie odbywa się pod nazwą „Bez granic”; tutaj
był radnym i prowadził antykwariat. W Ostrawie dwukrotnie
pełnił funkcję Konsula Generalnego RP (w latach 1991–1995
oraz 2007–2011). W Bielsku-Białej pracował w Wydziale Kultury, bywał w tutejszym Centrum Kultury, w Teatrze Polskim
i Książnicy Beskidzkiej. Do Cieszyna „rzut beretem”, można
więc rzec, że poeta zawsze był i jest wśród bielszczan obecny.
Na rynku wydawniczym prawie równocześnie pojawiły się
Wiersze wybrane1 – w układzie i wyborze autora, z płytą, na
której on sam czyta swoje wiersze, oraz tom Szlak jedwabny.
Kuszące wydaje się porównanie wyboru z całością, by uchwycić
rytm zmian, zobaczyć, w jakim kierunku poeta zdąża obecnie. W latach siedemdziesiątych zadebiutował z Nową Falą,
wydał tomy: Samopalenie (1972), Baranek lawiny (1980), Oda
do ognia (1982), po czym zamilkł. W 1990 roku opublikował
1

J. Kronhold, Wiersze wybrane (Ww), Wydawnictwo a5, Kraków
[cop. 2014]. To pozycja pięknie wydana w ramach serii „Biblioteka
Poetycka Wydawnictwa a5” pod redakcją Ryszarda Krynickiego.
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tom Niż, do którego weszły wiersze pisane w okresie „zapaści”
(politycznej, psychicznej), ale dopiero zbiorem Wiek brązu
(2000), który krytycy zauważyli i docenili, zaistniał ponownie.
Od wydania tomu Epitafium dla Lucy (2012) znów minęła
dekada, bo Kronhold – poeta dojrzały, wyczulony na formę,
ważący słowo, by było lekkie acz treściwe – nie pisze często,
chociaż na podstawie Szlaku jedwabnego2 można stwierdzić,
że nowych wierszy wciąż przybywa.
Dla mnie, rówieśnej z poetami Nowej Fali, Kronhold
zaczyna się w latach siedemdziesiątych. Każde pokolenie ma
swoich mistrzów i reprezentantów, z którymi łączą je wspólne
lektury, piosenki i doświadczenia generacyjne, młodszym
przekazywane na lekcjach historii, w opowieściach dziadków czy rodziców, więc znane raczej słabo. Dla urodzonych
w czasie II wojny światowej bądź w pierwszej dekadzie po jej
zakończeniu, Nowa Fala była przede wszystkim „nieufnością”,
protestem wobec literatury, która unika konfrontacji z bieżącym życiem społeczno-politycznym. Na wrażliwość poetów
tej generacji zasadniczo wpłynęły: Marzec ‘68, Grudzień ‘70
i ruchy kontestacyjne na Zachodzie.
Jerzy Kronhold, student polonistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim, związał się z grupą „Teraz”, by wraz z Witem
Jaworskim, Julianem Kornhauserem, Stanisławem Stabrą
i Adamem Zagajewskim manifestować niezgodę na urządzenie świata oraz demaskować kłamstwa prasy i telewizji.
Poeci związani z Nową Falą zdecydowanie odcinali się od
2

Pozostałe utwory Jerzego Kronholda cytuję wg wydań: Epitafium dla
Lucy (Edl), Fundacja „Zeszytów Literackich”, Warszawa 2012; Szlak
jedwabny (Sj), Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2014;
Skok w dal (Swd), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016; Stance (S),
„Convivo” Anna Matysiak, Warszawa 2017.
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awangardowych poprzedników, chętnie komentując bieżącą
rzeczywistość. W latach 1971–1973 na słynnych cieszyńskich
zjazdach nowofalowców Jerzy Kronhold czytał swoje „ogniste” wiersze z tomu Samopalenie. Utwory zebrane w tomach
Samopalenie i Oda do ognia są młodzieńczo butne, ekspresyjne,
powtórzmy: „ogniste” (motyw ognia występuje już w tytułach),
czasem jeszcze przegadane, lecz poetyka najlepszych utworów
już zapowiada późniejszą zwięzłość, „przybosiowe” posługiwanie się znakiem wielofunkcyjnym, otwierającym różne
porządki sensów. W okresie późniejszym, ponowofalowym,
liryka Kronholda ulega wyciszeniu, powstają wiersze spokojne,
refleksyjne, utrzymane w dyskursie kolokwialnym, czasem
w poetyce szeptu. Żarliwość młodzieńca, wierzącego w sens
poezji politycznie zaangażowanej i ekstatycznie komentującej
ofiarne czyny straceńców, poeta „niżowy” traktuje z pobłażaniem. Wycofuje się z płomiennych deklaracji, bo już wie, że
„ogień” nie hamuje najazdu czołgów (*** Dawniej rzucałem
się… z Niżu, Ww., s. 65), wie, że poezja nie ma wpływu na bieg
historii. Swój żarliwy wiersz o Janie Palachu, pisany w pośpiechu, jakby chciał dolać oliwy do ognia, wspomina w wierszu
Była zima z tomu Wiek brązu (Ww, s. 88).
O dystansie do twórczości nowofalowej świadczy, po
pierwsze, jej skromna reprezentacja w tomie Wiersze wybra
ne (zaledwie 20 wierszy), po drugie – układając omawiany
wybór, autor znajduje się już gdzie indziej, w innym punkcie.
A jednak, patrząc na wczesny okres z perspektywy całego
dorobku, trudno nie zauważyć tego, co powtarzalne, stałe.
Twórczość z okresu pokoleniowej wspólnoty z dzisiejszym
„teraz” łączą (fundamentalne dla tego poety): motyw pamięci,
przywiązanie do tradycji oraz wartość przedmiotów – rzeczy,
które mówią o nas i do nas. W Pamięci z tomu Samopalenie
czytamy:
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Pamięć jest to długi pogruchotany samochód
Marki Ford
W którym na tylnym siedzeniu siedzi
Pstrokaty ptak moja babka.
Pamięć (Ww, s. 9)

Bohaterkę opowieści charakteryzują rekwizyty minionej epoki: stare auto, wachlarz z kości słoniowej, widokówki, fotografie.
Babcia pozwala dzieciom uruchomić wielką lokomotywę, na
dobranoc śpiewa im rosyjski romans. Cofając się w przeszłość,
daje wnukom żywą lekcję historii. Znakami czasu minionego
są tutaj: pogruchotany ford – rekwizyt nowoczesnej cywilizacji
i minionej świetności rodu, widokówki z egzotycznych podróży,
przypominające modne wojaże mieszkańców Monarchii CK,
zabawka z końca XIX wieku, jaką oferowano np. w sklepie Wokulskiego. W przeszłość idzie się po śladach tego, co przemawia
do zmysłów – moda minionego stulecia (panowie z CK wąsikami / w cylindrach), lokomotywa bądź rosyjski romans o Stieńce.
W poezji Kronholda przeszłość powraca stale, w różnych
kontekstach i użyciach. Do lat minionych prowadzi zazwyczaj
konkretny obraz, kształt czy dźwięk. W XX wieku wszyscy
chłopcy bawili się kolejką i wszystkie dzieci – wychowane na
wierszach Tuwima – kochały lokomotywę. Tu jednak nie chodzi
o banał, w omawianym tekście mowa o tym, że zabawka ocalała
z pożogi, uratowała się przed bolszewikami. Z kolei w odzie
na cześć „nadobnych lokomotyw” parowych – zatytułowanej
Królowa kolei – podmiot wspomina dziecięce zauroczenie
„dwucylindrową pięknością”, tu opiewaną w stylu nostalgiczno-patetyczno-żartobliwym. I choć nazywa palacza rudym Hefajstosem, a profil pana Zająca kojarzy z głową Wespazjana (takich
praktyk wymaga stylizacja na odę), to przecież wyczuwamy
szczery żal za tym, co minione. Nie ma już drezyn, bez śladu
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odeszli jacyś państwo Kmiotkowie, zapewne obsługujący te staroświeckie urządzenia. Poeta pyta retorycznie i nostalgicznie:
„Czy tylko ja to pamiętam?”. W epoce Pendolino kto wspomni
sapiącą maszynę parową? Można o niej pomyśleć tekstem
Tuwima, pod warunkiem, że będzie on znany. Otóż w niepisanym programie Kronholda motyw pamięci nierozerwalnie
wiąże się z kwestią metapoetycką.
Zadaniem poezji jest: zapisać, utrwalić, zapamiętać. Coś
przekazać odbiorcy w taki sposób, by fraza wciąż dźwięczała
w uszach, jak wspomniana Lokomotywa. Autor Ody do ognia
(1982) dba o muzyczną, instrumentacyjną formę wypowiedzi,
jego Biały wiersz „spływa jak liść” (płynie w powtórzeniach
płynnego „l”), „szemrze jak kadysz” (w powtórzeniach głosek „szeleszczących”), jest płaczem i żałobną modlitwą za
Żydów. Oszczędnymi środkami – wykorzystując symbolikę
bieli (śmierć, czystość) i personifikację (wiersz „kuli się jak
strach”, „kurczy się jak śmieć / przed wywózką w nieznane”;
Oda do ognia, Ww, s. 37–39) – poeta aluzyjnie wprowadza
stale obecny w jego liryce wątek Zagłady (strach, wywózka,
krematorium, „powietrze pełne płatków sadzy”).
O Holokauście tak wiele powiedziano, że podjęcie tego
tematu grozi powtórzeniem. A jednak Oczy doktora Mengele
(Wiek brązu, Ww, s. 89) zaskakują lekkością groteskowego
ujęcia grozy. Wypowiedź – oparta na koncepcie, podszyta
żydowskim czy czeskim poczuciem humoru – zaczyna się od
tego, co zobaczone (zarysowanie konkretnej sytuacji), a kończy
czytelną aluzją do komór gazowych. Oto dzisiaj na terenie
Auschwitz-Birkenau, blisko rampy, przez rosnącą „na popiołach” trawę biegnie kot i jego dzikie oczy kojarzą się patrzącemu z oczami doktora Mengele, słynnego z eksperymentów
lekarza antropologa, zwanego „Aniołem Śmierci”. Zadane
doktorowi pytania (czy lubi whiskas, czy ładnie wychodzi na
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zdjęciu, czy regularnie płaci za gaz) to ironiczny komentarz
do jego „kocich” oczu, które znamy z fotografii. W tym kontekście whiskas (kocie wąsiki), popularna karma dla kotów,
uruchamia ciąg skojarzeń zaszyfrowanych w angielskich słowach i zwrotach wykorzystujących słowo whisk – ‘kosmyk’,
‘podmuch’, ‘błysk’, w znaczeniu: „kogoś lub coś błyskawicznie
usunąć”, np. „come within a whisker of death”, co tłumaczy się:
„o mało nie umrzeć”, „być o włos od śmierci”. Monologista –
jak sugeruje tytuł – ogranicza się do jednego motywu: patrząc
w oczy zbrodniarza, zdaje mu trzy pozornie niewinne pytania.
Z podobną lekkością, która chwyta za gardło, opowiada
Kronhold o krawieckim manekinie z pracowni Żyda. Manekin
„miał dobry wygląd”, więc ocalał, „ale i tak/ poszedł do / komina / przez korniki” (Dobry wygląd, Ww, s. 198). W pamięci
odbiorcy najłatwiej zapisują się wypowiedzi krótkie, sprozaizowane (bez metafor i innych „sztuczek” poetyckich), osadzone
w realiach naszej cywilizacji, jak Numer 7944 (Sj) – więzienny
numer cioci, adresowany do beztroskiego użytkownika bankomatu. Najlepsze wiersze Kronholda zamykają się w kilku
wersach, są lakoniczne i utrzymane w dyskursie kolokwialnym.
Bogactwo sensów zapewniają ironiczne dystanse, przemilczenia, niedomówienia, a także cytaty, kryptocytaty, rozliczne gry
stylizacyjne czy intertekstualne3. Niech nas nie mylą pozory
3

Zabiegi artystyczne komplikujące i tym samym wzbogacające pole
sensów to temat na dużą pracę. Podam tylko jeden przykład wykorzystania aluzji do Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego, która
posłużyła poecie do stylizacji antycznej w wierszu Zimny czwartek (Sj),
poświęconym Szymborskiej. Taki gest uzasadniają pogrzebowe realia:
głos Elli Fitzgerald, nietrafione przemówienie oraz wiersze poetki
(Monolog dla Kasandry, Chwila w Troi, Pogrzeb), a więc nieprzypadkowo
Kronhold żegna poetkę słowami antycznego chóru: „Dla ciebie teraz
spokój, łódź bukowa, / (wychowanica Idy wysokiej)”.
94

D om pod C zantorią  – wiersze  J erzego K ronholda

prostoty, stosowana strategia poetycka wymaga od czytelnika
wysiłku – odczytania aluzji, zastanowienia, dopełnienia.
Życie ptaków i ssaków po – (WW, s. 156) to opowieść o letniej wyprawie do Jedwabnego w drodze na wakacje, a zaczyna
się bardzo zwyczajnie: „Jakoś nikt nie chciał pokazać drogi /
do miejsca po spalonej stodole”, ale już kolejny wers – „siano
pachniało snem kopki złociły się w słońcu”4 komplikuje ten
przekaz, odbierany jako relacja z odwiedzin w Jedwabnem.
Różne plany czasowe – czas zbrodni i czas wakacyjny narratora – łączy senny zapach siana i światło słońca, motywy
odsyłające do sielanek katastrofisty Czechowicza:
Przecież siano pachnie snem
A ukryta w nim melodia kantyczki
[…]
chroni przed złem5.

W tym przypadku odniesienie ma wydźwięk ironiczny, bo
„sielanka” Kronholda nie jest kantyczką, tutaj siano nie chroni
przed złem. Intrygujący tytuł dopowiada pointa: „fotografować
na zimno życie ptaków / i ssaków po Holokauście”, absurdalnie
zderzająca odmienne porządki: naturę i historię. Obserwatora
wilg i łosi fascynuje przyroda, której historia nie rani. Nie rani,
bo nie dotyczy. Przed Zagładą czy po Zagładzie życie toczy się
nadal, o spalonej stodole ludzie wolą zapomnieć. Pozorną ciszę
tej wypowiedzi mąci jednak pamięć o Jedwabnym, aluzja do
Czechowicza i gest „fotografowania na zimno”. O sprawach
4
5

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia pochodzą ode
mnie – AW.
J. Czechowicz, Na wsi, w: Wiersze wybrane, wyb. i wstęp T. Różewicz,
PIW, Warszawa 1979, s. 24.
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bolesnych Kronhold mówi dyskretnie – mimochodem, szeptem, aluzyjnie. Styl kantyczki odnajduję w wierszu Śnią mi
się, gdzie znakami Zagłady są nazwy miast (Biłgoraj, Sandomierz, Przasnysz), zaś dyskretna pointa: „i sporysz / słodki
jak / kadysz” (Ww, s. 128) – instrumentacyjnie wykorzystując
podobieństwo brzmieniowe – łączy słodycz trucizny z żałobną
modlitwą. Podmiot więcej przemilcza niż mówi, nie wiemy, jak
te miasta się śnią. Nie buduje sennych obrazów, ich „wizyjny”,
metafizyczny sens szyfrują wersy: „obłoki nad / nimi światłość”.
A może ten „liryk lozański” jest zapisem snów mistycznych?
Koszmary trudno zapomnieć, bo zamieszkują podświadomość.
W onirycznej poezji prozą z Niżu (Kieszeń, Deser) poeta czerpał
z doświadczeń nadrealizmu i Schulza, ale z czasem ta praktyka
zanika. Treści snów są sygnalizowane lub wyraźnie nazwane,
jak w liryku Helikopter, gdzie ruchliwa starka krzyczy przez sen,
bo „widzi małe miasteczko / na Mazowszu / jak obwarzanek /
w środku / którego leżą / zabici Żydzi” (Ww, s. 203).
Ciemny wątek Zagłady nie przesłania jasnych wierszy
o urodzie świata, miłości, radości współbycia z rodziną i zwykłymi ludźmi; wierszy, którymi Kronhold pisze swój – a jednak uniwersalny – kodeks wartości. Ceni miłość, uczciwość,
przywiązanie do rodzinnych tradycji, kocha muzykę i dom
w „ogrodzie”, gdzie można zbliżyć się do natury. Szczególnie
ważne jest dla niego czułe, rozumiejące, „otwarte” spojrzenie
na innego.
Tylko w tomie Niż (1990), na który złożyły się wiersze
pisane w latach osiemdziesiątych, dominuje ciemna diagnoza rzeczywistości – „stan przejściowy / pomiędzy przyzwyczajeniem a nicością” (Stan, Ww, s. 43), poczucie klęski,
brak dobrej prognozy na przyszłość. Stabilny „front niżowy”
określa zarówno rzeczywistość zewnętrzną, jak też samo
poczucie podmiotu. Trudno tutaj oddzielić sferę społeczną od
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psychicznej, ponieważ najczęściej mówi się o nich obrazami
(„fala śmieci”, „bulgot ciężkiego błota”, czy „bełkot ciasnego
gardła” z wiersza *** Przetrwać, przeczekać, przycupnąć…,
Ww, s. 145). Postawę rezygnacyjną wyklucza jednak zwyczajny,
zdroworozsądkowy program przetrwania: należy zachować
spokój, trzymać się zwykłych ludzkich zasad, bronić prawdy,
ale nie hamletyzować – trzeba „być i jeszcze raz być”, „przybić
gwóźdź / do swego krzyża i przyszyć oderwany guzik, / żeby
świat nie wyszedł / z formy” (Brat Terezjasz odpowiada na
pytanie: co robić?, Ww, s. 53).
W programie człowieka szukającego rozwiązań konstruktywnych (myślącego „pozytywnie”) istotną rolę odgrywają: przywiązanie do formy (wychowanie, tradycja), natura
(„melodia kasztanu”), kobieta i „poczucie humoru / tak wielkie jak poczucie istnienia” (Wciąż nadal, Ww, s. 50). Pomimo
prześladowań, propagandy, szarzyzny, drożyzny i upokorzeń
życie wciąż trwa i „nadal jest olśniewające”, jeśli tylko umiemy zobaczyć zachwycające drobiazgi: żabę, katedrę, pumpernikiel… – czytamy w wierszu Wciąż nadal. W tym utworze
bardziej niż w innych tekstach widać przywiązanie autora do
klarownej formy, już zabawny pleonastyczny tytuł niejako
zapowiada dwie odsłony ambiwalentnej natury życia. Jest ono
okropne i „olśniewające”, z jednaj strony wciąż trwa PRL-owska
stagnacja, a z drugiej – nadal zachwyca nas uroda świata, podziwiamy przyrodę i dzieła sztuki, nie tracimy poczucia humoru,
cieszy nas umiejętność pokonywania trudności. Kronhold, który
nigdy nie był „smutnym czcicielem abstrakcji”, nawet w „niżu”
dostrzega jasne strony życia. I tego programu konsekwentnie trzyma się nadal, odnajdując smak życia w zmysłowym
otwarciu na „cuda zwyczajne” – jak powiedziałaby Szymborska.
Aby zrozumieć problemy Zaolzia, trzeba by opowiedzieć
historię tej ziemi od średniowiecza do XXI wieku. Obecnie,
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w ramach Wspólnej Europy, zgodnie spotykają się tu różne
języki i religie, ale nie zawsze tak było. W utworze O czym
mówią stare puszczyki (Ww, s. 116) poeta sięga do reformacji
w Księstwie Cieszyńskim, zaś wiersz Z kronik jednego trans
portu (Sj) przywołuje krwawe walki katolików z protestantami
w okresie panowania Habsburgów. Kronhold słowem oszczędnym przypomina dawne waśnie, ale – jak na konsula przystało – robi to aluzyjnie, elegancko, jakby mimochodem, np. gdy
pojawia się charakterystyczny rekwizyt Zaolzia: w wierszu
Dzwon z kościoła Pana Jezusowego znajdziemy dzwon protestancki, na którego „płaszczu z żelaza są wyryte słowa starej
pieśni” Marcina Lutra (Ww, s. 91). W wierszu Czystsze od łez
mowa o patriotycznych uniesieniach biesiadników, którzy
„przy piwie z arcyksiążęcego browaru / furiacko atakując pięścią stół”, co wieczór odbierali Zaolzie (Ww, s. 192). Niektóre
motywy zaolziańskie wiążą się z ekologią, z zanieczyszczeniem
powietrza, które emituje hutniczy Trzyniec. Dom na pograniczu wymaga wiedzy i empatii.
Za jeden z najlepszych liryków „okresu niżowego” uważam
konceptualny Dom, odsyłający do nurtu liryki metafizycznej
i erotycznej, od Pieśni nad pieśniami poczynając, przez erotyki Morsztyna i Leśmiana, po psalmy Nowaka. Poeta śpiewa
o spotkaniu kochanków (trzy zwrotki – trzy fazy: nie wstydź
się, nie lękaj, zanurz), o rozkoszy i bólu, o cielesnej jedności
z ziemią (lipa, łosoś, bazalt). Monolog utrzymany w konwencji
zaproszenia do gry miłosnej stopniowo przechodzi w hymn
o istnieniu i zarazem psalm, wszak ciało zostało poczęte „na
chwałę i na mękę” (Ww, s. 48). Jak mistrzowie baroku Kronhold znakomicie operuje kontrastem, a łącząc przeciwieństwa
(np. sól i miód), wykorzystuje brzmieniowe podobieństwo leksemów. Ważną rolę pełni tu rytm, początkowo wolny, w drugiej zwrotce szybszy, wyraźnie przyspieszający w ostatniej:
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Ciało zanurz się w ciało
po dzban po barć po miednicę
po pas po las po zadniało
po siew po szczep po winnicę
po krew po śluz po srom
po sól po miód po dom.

Gdy na zewnątrz szaro i mgliście, a w kościele pachnie
siarką (Plewy), poeta nie rozpacza i nie lamentuje, próbuje
oswoić rzeczywistość grą słów. Gdy dopada go beznadzieja,
pisze wiersz pt. Nadzieja, zaczynający się efektowną i sensowną
transformacją zwrotu „nadzieją matką głupich” (Ww, s. 46).
Jego nadzieja/Nadzieja jest silną kobietą – jak Nadieżda Mandelsztam – nigdy nie ulega rozpaczy i sprawdza się w sytuacji
beznadziejnej (rodzi bękarta, „humory złego smoka” łagodzi ciastem ze śliwkami). Inny wariant nadziei przynosi modlitwa do
Chrystusa (*** Ty jesteś Panie…, Ww, s. 59), który jest tutaj figurą
każdego cierpiącego człowieka: wdową, pijanym, starcem…
Wiek brązu (2000) otwiera nowy rozdział w życiu lirycznego
bohatera i zarazem nowy etap formalnych poszukiwań artysty, co
odczytuję z – pełniącego rolę introdukcji do tomu – wiersza Gdy
by nie budowa domu. O budowaniu domu napisano tysiące wierszy, a jeśli uzmysłowić sobie bogatą symbolikę domostwa, to już
tytulatura wikła utwór w liczne konteksty. A jednak wiersz to
niezwykły, zadziwiający pozorną prostotą formy, tak charakterystyczną dla twórczości Kronholda po roku 2000. Wypowiedź
organizuje jasna, logiczna konstrukcja składniowa. W zdaniu
warunkowym (gdyby…, to…) ważną funkcję pełnią negacje:
Gdyby nie budowa domu
nie znałbym słowa węgarek,
nie wiedziałbym co to więźba
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ani na dachu gąsiorek.
Nie zobaczyłbym kuny,
Swawolnego kopciuszka
i tylu jeszcze innych
żywotów świętych.
Gdyby nie budowa domu (Ww, s. 71)

Korzyści układają się tu w porządku: znam, bo wiem
i widziałem. W poznawaniu nowego pośredniczy język (tu:
słowo „węgarek”), świat budują słowa mieszczuchom nieznane,
stare – jak „więźba” i „gąsiorek”, konserwujące smak dawności, słowa, które przypominają czym był/jest dom – miejscem
szczególnej więzi (więź-ba) domowników z otaczającą przyrodą. Domu pilnuje archaiczny „gąsiorek”, a zaraz po nim
przedstawiciele odwiedzającej dom fauny: kuna, „swawolny
kopciuszek”, i cała mnogość „żywotów”, czyli istot bożych,
objętych znaną formułą w nowym, metaforycznym użyciu.
Oryginalna metafora „żywoty świętych” wskazuje „franciszkański” stosunek do natury: wrażliwe oko mieszkańca tego
domu z czułością podgląda zachowania „braci mniejszych”,
ich konkretny „żywot” – jak mógłby powiedzieć luteranin
Rej – jest mu bliższy niż martwe średniowieczne legendy.
Skojarzenie z Rejem podpowiada sytuacja liryczna z wiersza
Płomienie, błyskawice, dzwony (Ww, s. 73), w której podmiot
czyta tezy Marcina Lutra. Liryka Kronholda ma tę właściwość,
że wchodząc w świat przedstawiony, zawsze przesuwamy się
od konkretu do uniwersum. Bogata symbolika domu nie
znika, ale oczom odbiorcy jawi się ten jedyny, z gąsiorkiem na
dachu. „Więźba” – identycznie jak przed wiekami – umacnia
konstrukcję, podtrzymuje dach, na który wspinają się kuny,
gdzie przysiadają ptaki. Co ważne, poeta unika nazw ogólnych, preferuje nazwy gatunkowe; w jego poetyckim ogrodzie
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śpiewają: jeżyki, sójki, wilgi, mieszkają: „czubaty perkoz”, „piegowata biedronka” i „dostojny ślimak Arion Rufus” (Ogląda
jąc cuda natury z trzyletnią Zosią, Ww, s. 121), tutaj ślizga się
zaskroniec, „śmieją się dziewanny”, rosną „czerwonolistne
buki”, „odurzające jaśminy”, magnolie bądź głóg szkarłatny
(nie róża, jarzębina czy berberys – jak wyjaśnia w wierszu
Głóg szkarłatny (Ww, s. 169).
Najlepsze wiersze Kronholda są zapisem zwykłych a zarazem
niezwykłych sytuacji, które dyktuje emocjonalna, zmysłowa
pamięć. Dobrym tego przykładem jest subtelny i jednocześnie
zmysłowy erotyk Czyściłem twoje buty (Ww, s 74). Efekt zaskoczenia osiąga poeta mówiąc o miłości nie wprost, ale poprzez
koncept (buty – rękawiczki), który samorzutnie wynika z sytuacji. Czuły kochanek opuszkami palców głaszcze ślady stóp ukochanej – i właśnie ta zaszyfrowana zmysłowość robi wrażenie.
Stałymi wyznacznikami lirycznego klimatu tej poezji są: czuła
zmysłowość i ciepła powściągliwość, co dobrze widać, gdy czytamy wiersze miłosne. Wnikliwa lektura erotyków Kronholda
ujawnia też bogactwo form przejętych z tradycji liryki miłosnej.
Miłość – „temat wiekuisty” (Czym było twoje ciało, WW, s. 77) –
siłą rzeczy wikła poetę w różne style. Choć Kronhold unika
pastiszu, w repertuarze jego wierszy miłosnych odnajduję tropy
barokowe i awangardowe, leśmianowskie (Zaraz za zadnim
gajem) i grochowiakowe (Czym było twoje ciało). Dyskretne
gry stylizacyjne i sploty aluzji prowadzą w stronę określonych
autorów czy gatunków. Słowem cudzym autor zawsze operuje
świadomie i swobodnie, wykorzystując je jako element słowa
własnego, osobnego. Ona – bezimienna i bez twarzy – pojawia
się w różnych odsłonach spektaklu pamięci (jest właścicielką
małych butów, przychodzi na schadzkę do rudery, wędruje
przez letnie „ogrody”), wciąż pozostając muzyczną tajemnicą
i przedmiotem filozoficznej (epistemologicznej, metafizycznej)
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refleksji. Wrażeń zmysłowych, zwłaszcza tzw. pełni, ani pojąć,
ani zapisać nie można, a jednak pojawiają się tutaj cztery znaki –
klucze do interpretacji:
Czym było twoje ciało nigdy się nie dowiem,
Szczeliną, światłem, przesmykiem, obłokiem.
Czym było twoje ciało (Ww, s. 77)

W miłości najważniejsze doznania i emocje są niepojęte,
niewyrażalne, a tym samym niewypowiedziane – jak „pokłady
akacji (układające) się w zdanie z ukrytym podmiotem”. Nieprzekładalne na język dyskursywny, angażują kreacyjne gesty
artysty, posługującego się „obrazem” i „muzyką/śpiewem”.
O tym, „czym było jej ciało”, mówią metafory budowane ze
znaków pejzażu naturalnego (co przypomina np. Pocału
nek – krajobraz Grochowiaka), a kreatywną pamięć wspomaga
metafora muzyczno-zapachowa: „pasaż tymianku i dotyk
piwonii […], pewien urwany refren, allegro symfonii”.
W erotyku Wiem że czekasz mężczyzna wracający pociągiem do domu myśli o kobiecie, jak zawsze czekającej na niego
„pod wiciokrzewem”, i tak wyobraża sobie to miejsce: „myślę
o jeżach / wędrujących/ teraz przez ogród / koło porzeczek
i agrestu / i o alabastrowej sonacie / Mozarta wyrzeźbionej /
jak most łączący nasze / ciała bardziej niż dusze” (Ww, s.158).
Poeta „instrumentalny” ze słów eksponujących dźwięki (głoski:
s, z, sz, ż) układa „sonatę” o czekaniu i pożądaniu jej alabastrowego ciała. Przez cały wiersz płyną słowa-dźwięki: czekasz,
wiciokrzew, „skróty i szepty / sonaty i jeże”, seledynowy szlafrok.
Nie tylko o miłości pisze Kronhold w terminach muzycznych. Przedmiotem stałej adoracji jest beskidzki pejzaż
(z wyjątkiem brudnej Olzy), zwłaszcza łącząca ziemię z niebem góra. W lirycznej fraszce „pasterskiej”:
102

D om pod C zantorią  – wiersze  J erzego K ronholda

Obłoczek nad Czantorią
Jeden, jedyny.
Paś się, paś, baranku
Obłoczek nad Czantorią (Ww, s. 126)

w wyrafinowanym „koncercie” muzykanta:
Południe, Czantoria,
ustawiona burtą do abordażu
ściera się z
ciżbą obłoków.
A w stajni coś jak ukulele,
villanella konika polnego,
tli się.
Południe, Czantoria (Ww, s. 126)

Awangardowo realizując starą zasadę korespondencji sztuk,
Kronhold myśli obrazami, słyszy muzykę świata i koncertuje.
Koncertuje, używając języka – instrumentu giętkiego, poddającego się rozlicznym obróbkom stylistycznym, ale podstawą
poetyckiego „muzykowania” jest nastawione na odbiór głosów
zewnętrznych, wrażliwe ucho. Poeta słyszy to, na co inni nie
zwracają uwagi. W upalną noc chwyta odgłosy wsi (weselny
akordeon, śmiechy przy grillu), „odległe o wiele kilometrów
buczenie / elektrowozu” i płacz lisów (Płacz). Jest piątek, ludzie
bawią się, podróżują, odpoczywają, lecz głosy świata ludzkiego
spina „lisia klamra”. Uwięzione w klatkach
lisy płaczą i nie można tego
z niczym porównać ani
pomylić.
Płacz (Ww, s. 210)
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Obiektywny zapis nocnego pejzażu na podstawie wrażeń
słuchowych, chłodny komentarz, wyciszenie emocji – to artystyczna strategia, którą całe pokolenie, nie tylko Kronhold,
zawdzięcza Przybosiowi i Różewiczowi6. Wstępne pytanie:
„Czy słyszeliście jak płaczą lisy” daje wyraz bezradności człowieka. Współodczuwa z cierpiącą istotą, która jednak pozostaje bytem osobnym, innym, niepoddającym się personifikacji.
Kronhold nie nadużywa metafory i nie stosuje alegorezy, do
flory i fauny podchodzi z ciekawością filozofa i przyrodnika.
W omawianym wierszu lisy płaczą i moja wyobraźnia maluje
obraz zniewolenia, katorgi, „banalności zła” (Hannah Arendt),
jakie człowiek od wieków wyrządza naturze. Wiersz o lisach
mimochodem układa się w traktat o przyrodzie i naturze zła,
o stosunku człowieka do zwierząt, współczesnej komercji itd.
Płacz lisa prowadzi odbiorcę w konteksty filozoficzne, ciągnie
na erudycyjne manowce. Nie ma już wolnych lisów, znikają
ptaki, pejzaż naturalny zmienia się tak szybko, że cieszynianin
lęka się o swoją górę:
Sprawdzam czy jej nie ukradli przez noc
czy jej nie przenieśli
ale jest co za ulga na miejscu
tylko wybili parę drzew i cieląt.
Czantoria (Ww, s. 211)

Lubię Kronholdowe poczucie humoru, subtelne, pozwalające zachować ironiczny dystans wobec tego, co boli, smuci
czy przeraża, zwłaszcza, że nie mamy na to wpływu. Zdarzają
się urocze żarty liryczne, np. w „szemrzącym” liryku Wiosenny
6

Zob. wiersz Rzeki (Sj), zakończony słowami: „płyną po / nim okręty,
Przyboś, / Różewicz”.
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deszczu (Ww, s. 186) deszcz szemrze „w Moszczenicy Muszynie
i Mszanie”, a dowcipny lingwista zarzuca mu „szemrany interes” i „mokrą robotę”. Jednak zdecydowanie częściej motywy
muzyczne są sygnałami eseistycznej komplikacji, np. przypadkiem usłyszana uwertura do opery Wagnera skłania do
refleksji nad kwestią piękna, które być może „wznieca złe
rządze” (Rienzi, Ww, s. 166, liryk dedykowany Zagajewskiemu),
w „uliczkach obok zamku” słychać „diabelski uśmiech” Liszta
(Czerwone pończochy, Ww, s. 177), dzwon z kościoła Świętego
Krzyża „tercje nony wybija” (Dzwon, Ww, s. 194), a Spóźniony
list do Rafała Wojaczka kończy gwizd „cichy i przeszywający/
jak kantylena/ kosa w ogrodzie” (Ww, s. 118).
Motywy muzyczne – ważny element artystycznego kodu
Kronholda – pełnią tu różnorakie funkcje, są stałym budulcem muzycznej wyobraźni poety, służą do wyrażenia emocji
i refleksji, przywodzą wspomnienia, charakteryzują postacie,
kultury i sytuacje. Dobra, sentymentalna Lucy kocha walce:
Nad pięknym modrym Dunajem Straussa i As-dur Brahmsa
(Epitafium dla Lucy, Ww, s. 167), zaś górników żegna „swojska
jak salceson / heligonka” (Żadnych łez dla śmierci, Ww, s. 190) –
nie harfa, pianino czy trąbka, lecz harmonia, używana na
Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie.
Obecnie tylko znawcy wiedzą, czym jest heligonka. Szukając odpowiednich słów, które dla współczesnych są niezrozumiałe, poeta konserwuje zabytki dawności (gdy znika
rzecz, zostaje słowo), dba o realia, dyskretnie zaznacza atmosferę wielokulturowego pogranicza, pokazuje wieloetniczność
i różnorodność religijną mieszkańców tego regionu. Podążając
śladem konkretnych ludzi i zdarzeń, Koronhold przywołuje
dobre i złe daty (np. O czym mówią stare puszczyki – o reformacji w Księstwie Cieszyńskim, Z kronik jednego tranzytu –
o wojnie trzydziestoletniej, Oręż – o szabli do ścinania czeskich
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głów, Czyste od łez – o biesiadnym „odbijaniu” Zaolzia), zawsze
jednak podkreśla kulturową otwartość pogranicza i sympatię
dla Czechów: „Piękny jest język czeski. Pachnie / pszczołami i muzyką” (W czeskich parkach, Ww, s. 90). Poeta sięga
pamięcią do czasów, kiedy przez Bramę Morawską prowadziły
szlaki handlowe, którymi z południa – od Bizancjum przez
Księstwo Wielkomorawskie – szła na północ kultura. Na tej
ziemi znajdowali schronienie zbiegowie i artyści – „waganci”
(Klucz). Przed wiekami w dolinie nad Beczwą, „między Lipnikiem a Nowym Jiczinem” (Wiek brązu, Ww, s. 89), stawiano
zamki i baszty, które kruszy przyroda. Sławiąc tę przestrzeń,
spadkobierca wagantów opiewa ją odą Do Bramy Morawskiej,
a wiersz kończy się prośbą: „pozostań otwarta” (Ww, s. 206).
Wiele uwagi poświęcił Kronhold domom i miejscom, które
znikają na jego oczach. Takim „nieszczęsnym zabytkom” jak
cieszyński hotel „Pod Jeleniem” (W pustych teraz pokojach,
Ww, s. 202), zaolziański cmentarz (W Ligotce Kameralnej, EdL,
s. 32), zamki nad Beczwą:
W szczelinach krenelaży
nieustępliwy powój i traszki.
Wiek brązu (Ww, s. 88)

Pamięć o niszczejących pomnikach kultury przechowuje
poezja – definiowana (poetycko!) jako „zaproszenie do tańca /
fokstrot z widmami na Polach Elizejskich” (Poezja to zapro
szenie do tańca, Ww, s. 165). Przyjmując zaproszenie do „tańca
z widmami”, wchodzimy w przestrzeń wypełnioną zmysłowym
nie-bytem, po śladach minionego przesuwamy się w głąb czasu,
snując refleksje antropologiczne, socjologiczne, estetyczne.
Wiersze Kronholda można czytać jak esej na temat sztuki,
życia, śmierci, przemijalności. Nie przypadkiem w finale
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wiersza („ponad nami ehej obrotne obłoki”) wybrzmiewa
aluzja do sonetu Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego („Ehej, jak
gwałtem obrotne obłoki / I Tytan prętki lotne czasy pędzą”7).
Poezja definiowana jako zaproszenie do tańca (topos tańca
symbolizuje życie / śmierć)8 niejako automatycznie kojarzy
się z muzyką, bo tańczący powinni wyczuwać rytm, słyszeć
muzykę. Oczywiście w epoce powszechnej demuzykalizacji,
po Przybosiu i Różewiczu, Kronhold „muzykuje” inaczej niż
poeci dawnych epok (chyba że uprawia pastisz), a jednak – jak
Iwaszkiewicz – wsłuchuje się w muzykę dnia i nocy i rzeczywiście słyszy „koncerty” otaczającego świata:
Posłuchaj
Trzeci jaz ma dobre brzmienie, jak free jazz.
Skuta cienkim lodem Olza
wybucha wodospadem, ale nie ma w tym
śladu namiętności i
przydałby się złoty dukt saksofonu,
żeby trochę ocieplić powietrze
i przerwać to tępe kucie dzięciołów w tle, naśladujących
maszynę do stebnowania.
Trzeci jaz (Sj, s. 17)
7

8

M. Sęp-Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota czło
wieczego, w: Rytmy albo Wiersze polskie, posłowie P. Buchwald-Pelcowa,
Czytelnik, Wrocław 1978.
Motyw tańca powtarza się wielokrotnie, najczęściej jako określona
forma (walc, mazur, tango, fokstrot, chodzony, polka, rock and roll)
oraz istotny składnik, z natury wieloznacznej, metafory. W ostatnich
wierszach dominują „tańce” żałobne, np. w dedykowanym żonie Irenie
Naczyniu (Sj): „wierzby / w tan ruszyły / i asfodele / nucą”, natomiast
Tańce (Sj) zamyka taki kalambur: „Teraz uczę się pilnie figur tańca
śmierci, żeby / nikt, kto zobaczy, nie umarł ze śmiechu”.
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Podobnie jak w cytowanym wierszu w całej twórczości
poety trudno oddzielić głosy natury od znaków kultury, muzykę życia od kompozycji granych na instrumentach. A tych
w liryce Kronholda nie brakuje, gra się zatem na „dobrym
poczciwym Bernsteinie”, na skrzypcach, na trąbce, a także na
instrumentach dawnych, dzisiaj zapomnianych, jak wirginał
(rodzaj klawesynu) czy szałamaja (instrument dęty drewniany)
bądź egzotycznych, w rodzaju ukulele (gitara hawajska). Motywy muzyczne obrazują tęsknoty, rozterki i wartości, a nazwa
formy muzycznej bądź instrumentu przywodzi na myśl okreś
loną epokę, jej projekt świata i estetykę.
Nostalgia dawności przypomina wnukowi przepis babci
Michaliny – przekazany potomnym „zapis nutowy / wielkanocnego mazurka / klucz wiolinowy / z migdałów i skórki /
pomarańczowej”. Jak rozumieć skierowaną do kobiety prośbę,
by zaśpiewała ten mazurek „na wirginale / i na szałamai”?
Choć doceniam grę słów, lingwistyczna zabawa „mazurkami”
nie satysfakcjonuje, bo rodzynkami tego mazurka są nazwy
instrumentów, które kojarzą smak ciasta z „dobrym smakiem”
minionych epok. Czytając ten wiersz, przenoszę się do wnętrza Johannesa Vermeera (obraz zatytułowany Lekcja muzyki.
Dama przy wirginale w towarzystwie mężczyzny). W moim
odbiorze Kronhold, który stosuje światłocień, kocha muzykę,
gustuje w konceptach, sławi uroki życia codziennego – często
bywa barokowo-vermeerowski.
Od babci Michaliny łatwo przejść do galerii postaci rodzinnych. Z czasem coraz częściej pojawiają się bliscy: żona i córka9,
osoby odchodzące – ojciec, matka, siostry, ciotki, wujowie.
Poeta, zawsze wierny realiom, poprzez epizody z historii
9

Tom Szlak jedwabny jest opatrzony dedykacją: „Moim bliskim, Irenie
i Zosi”.
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rodzinnej opowiada o świecie, który przeminął. Na podstawie
autobiograficznej opowieści o najbliższych można by zrekonstruować powikłane dzieje rodzinne, odczytać lekcję historii.
Historię ojca piszą m.in. takie wiersze: Mopsożelazny piecyk
(warszawska młodość ojca, Ogród Saski, tomik Aleksandra
Wata z 1920), Sztandar 4 pułku czy Tipperary (wspomnienia
żołnierskie). Matka „tworzy rękodzieła” w przestrzeni kuchni,
jej „jasny” portret kojarzę z ciepłą atmosferą domu tradycyjnego, w którym kobieta spełnia się w roli westalki, „ciemnym
rankiem” rozpala ogień pod kuchenną płytą (Moja matka),
leczy ziołami (Apteka), w wolnych chwilach czyta powieść
Sigrid Undset. Doświadczona przez historię, nie może jednak
wybaczyć Niemcom (O przebaczeniu). Siostry – panny Sierosławskie, „starsze o wojnę, / o wiersze Słowackiego / o kąpiel
w Dniestrze” (Panny) – utrwala fotografia, na której obie
przechodzą mostem na lewy brzeg Olzy. W wierszu O starszej
siostrze, w jednym rozbudowanym zdaniu, kilkoma pociągnięciami pióra udało się poecie stworzyć psychologiczny portret
kobiety samotnej, zawsze spóźnionej, która tym razem zdąży
(umrzeć). Zgrabną syntezę rodzinnego losu, z zachowaniem
odmiennych pokoleniowych lektur i doświadczeń, przynosi
obraz z toposem rzeki: rodziców „kołysała Wisła, Or-Ot /
i Asnyk”, siostrom towarzyszą Zbrucz i Słowacki, natomiast
ich młodszego brata „kołysze” Olza, „krótki dopływ, / rewir
pijawek, szczeżui / i starych prostytutek”, który po deszczach
zamienia się w Acheron (Rzeki)10.
Poetycką kronikę Kronholda zaludniają postacie „zwykłych śmiertelników”, osoby niegdyś zrośnięte z Cieszynem,
10 Trudno pominąć aluzję do poematu Tadeusza Różewicza Acheron
w samo południe, w: Na powierzchni poematu i w środku. Nowy wybór
wierszy, Czytelnik, Warszawa 1989, s. 48–56.
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dzisiaj zapomniane, jak nierozgarnięty Erwin z placu Londzina (Szurnięty Erwin). Lista postaci jest długa, są wśród nich:
„adwentysta dnia siódmego”, muzyk i posiadacz roweru (Wie
lebny Bereta), praczka – „księżniczka krochmalu i denaturatu”
(Sikorowa), pani Sowa – nauczycielka historii z Krzemieńca
(Szlak jedwabny) i wiele innych osób.
Poeta – kolekcjoner minionych zdarzeń – przechowuje
imiona ludzi i rzeczy, zapisuje pragnienia, wzruszenia, chwile
radości i goryczy. W ostatnich wierszach światło przesłania
cień, jest pusto, cicho i zimno, nad głową „różaniec jarzębin” (Milczenie w ogrodzie), ogród jesiennieje, drzwi domu
wyrzucono na śmietnik (Zimno). Żałoba, melancholia przemijania, śmierć (Szymonek, Chmura) – motywy zawsze w tej
liryce obecne, w Szlaku jedwabnym powtarzają się częściej,
a jednak Kronhold nie pisze czernią, nie dopuszcza do głosu
rozpaczy, „ciemne” zagłusza humorem (Nie przyszedłem na
ucztę). Od Niżu, zawsze powściągliwy w wyrażaniu emocji,
terminujący w „szkole haiku”11, Kronhold doskonali poetykę
czułego szeptu:
Pachnąca jaśminem i łzami
twoja chusteczka
śni swój sen pod jaśkiem.
Chusteczka (Sj, s. 67)

Z nowofalowych ekspresji nie zostało nic, w liryce dojrzałej
młodzieńczą kontestację zastąpiła postawa kontemplacyjno-rozumiejąca, ogień wyparło światło:
11 Inspirację haiku wyraźnie widać w tomie Wiek brązu, zob. np. Liść, gdzie
przedmiotem opisu jest liść – „brązowy wysuszony liść brzostu / Bashō
niesiony wiatrem” (Ww, s. 135).
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Doskonałe światło, niespodziewane,
Budzące wdzięczność i podziw,
Doskonale uformowany dzień,
Bez skazy, przezroczysty, jasny,
Doskonała widoczność szczegółów,
Żyłkowania na opadłych listkach,
Niewzruszona potęga mijania,
Taniec wiatru, musowanie ciszy.
Słońce w listopadzie (Sj, s. 55)

W roku 2017 ukazały się Stance, w których znalazło się
„wszystko, co najlepsze w dotychczasowej poezji Kronholda,
podniesione do jeszcze wyższego poziomu”12. W roku 2000 (po
okresie milczenia) poeta błysnął tomem Wiek brązu, ujawniając talent niesłychanie sprawnego „tancerza” słów13. Program
„tanecznego” poezjowania odczytuję w aluzjach metapoetyckich
tomu Epitafium dla Lucy, np. „Tańczyłeś z siostrą […] ulubionego jej walca […] przeczuwałeś / czym jest los unoszenie się
[…] śmierć miłość / walcowanie” (Walc angielski, EdL, s. 13 ) lub
„noc pięknie tańczy / jak Fred Astaire” (Co nosi noc, EdL, s. 84),
a zwłaszcza w tytułowej formule wiersza Poezja to zaproszenie
do tańca (EdL, s. 32). Korzystając z zaproszenia, pozwalam się
porwać do „fokstrota z widmami na Polach Elizejskich”, wraz
z poetą chodzę „za niewidzialnym i niewyrażalnym” (Poezja
to zaproszenie do tańca, EdL, s. 32) i poddaję się tanecznym
12 To umieszczony na okładce tomu fragment recenzji Piotra Matywieckiego. Zob. J. Kronhold, Stance…, czwarta strona okładki.
13 Na funkcję „tanecznych” motywów zwraca uwagę sam poeta, tytułując
jedną z części tomu Walc angielski. Zob. także: D. Siwor, Taniec z obec
nym i przeszłym (Jerzy Kronhold „Epitafium dla Lucy”), „Konteksty
Kultury” 2013, nr 10, s. 147–154.
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rytmom jego wypowiedzi. Słychać w nich mowę ciała, urwany
oddech, znaczące pauzy i zawieszenia głosu, myślowe kroki –
często pospieszne – kojarzące taniec życia z tańcem śmierci.
Zazwyczaj Kronhold zapisuje to, o czym właśnie myśli, ale do
refleksji – o rodzinie, historii, przemijaniu – prowadzi dotknięcie szczegółu. Ta autobiograficzna liryka rejestruje zdarzenia,
które kształtowały jego tożsamość i osobowość. Spotkamy tutaj
bliskie poecie osoby, ważne dla rodziny postacie historyczne, a także detale krajobrazowe oraz nazwy roślin, rzek, ulic,
instrumentów, filmów, utworów muzycznych – wszystko, czym
karmiły się jego oczy i uszy, co kształtowało wrażliwość dziecka
i człowieka młodego. Cofając się w przeszłość, poeta wiele spraw
widzi inaczej, pisze „epitafium dla świata, który – nieprzerwanie
i nieubłaganie, zawsze – przemija”14.
W tej poezji niegdyś zapamiętany szczegół otwiera przestrzeń minionego, wywołuje emocje, nasuwa refleksje ogólniejszej natury15. Porozumienie z odbiorcą zapewnia wierność
nowofalowej zasadzie mówienia wprost. Dobrą komunikację
gwarantuje idiom kolokwialny i użycie znaków wskazujących
konkret (sytuacyjny, geograficzny, historyczny), jednak z drugiej strony – autor w taki sposób dobiera słowa, by ponad
dosłownością budowały się sensy poetycko zaszyfrowane
(dzięki aluzjom, metaforom, niedomówieniom etc.).
Opublikowany w roku 2016 Skok w dal i wydane rok później
Stance są utrzymane w różnych konwencjach. Pierwszy z wymienionych tomów, opatrzony dwoma mottami – z Pieśni nad
Pieśniami i Księgi Hioba16 – ma budowę dwudzielną. Na część
14 L. Szaruga, Korniki historii, „Twórczość” 2012, nr 10, s. 106.
15 Zob. J. Drzewucki, Gramatyka konkretu, „Twórczość” 2017, nr 6, s. 92–98.
16 Motto pierwsze: „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć
na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej
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pierwszą pt. Próby składają się wiersze, w których poeta próbuje
ułożyć się z żałobą po śmierci żony i poukładać wiedzę o przeszłości przodków. Część drugą pt. Zjazd koleżeński wypełniają
„skoki po pamięć”17. W Skoku w dal obwiązuje (typowy dla
praktyk Kronholda) wiersz wolny, natomiast Stance to strofy
rymowane. Posiłkuję się tautologią, by wyeksponować muzyczną różnicę między słowem potocznym (strofa) a określeniem
archaicznym, odsyłającym do tradycji, literacko nacechowanym
(stanca). Nadto stance – dzięki współbrzmieniu – kojarzą się
z tańcem. Tańczy się do śpiewu/muzyki, każdy taniec cechuje
jakiś rytm. Mówiąc metaforycznie: Koronhold myśli tańcem.
Stale obecny w tej poezji motyw tańca pojawia się tutaj jako
konkret sytuacyjny oraz istotny składnik porównania czy metafory. Stance porywają do tańca wielością środków muzycznych –
poeta wcześniej stosował je z umiarem, nie w takim natężeniu.
Właśnie tutaj spotykają się jego „rzemieślnicze” możliwości – na
urodę tych strof składa się suma praktyk artystycznych, które
obserwujemy niemal od początku. Do tańca nie wystarczą naturalne predyspozycje, dobry tancerz zna kroki i figury, a słuchając „wewnętrznej muzyki”, wie, kiedy zwolnić czy przyspieszyć.
Mówię pożyczoną od poety metaforą, żeby wyeksponować
wielość jej sensów. Topos tańca życia/śmierci prowadzi w stronę refleksji metafizyczno-egzystencjalnych, natomiast „taniec
słów” kojarzy metaliteraturę z konkretną osobą, bo JA mówiące to osobna, niepowtarzalna jednostka psychofizyczna. Nie
używam kategorii „natchnienie”, pomijam somaestetykę, ale
zwracam uwagę na zmysłowy odbiór tej poezji. Z podmiotem
nieprzejednana jak Szeol” – Pnp (8,6). Motto drugie: „Arfa moja obróciła
się w żałobę, i organy moje w głos płaczących” – Hiob (30,31); (Swd, s. 4).
17 To parafraza pointy wiersza pt. Tablice: „chcąc nie chcąc / skoczyłem /
po pamięć / do gettta” (Swd, s. 28).
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wypowiedzi spotykam się tutaj sensualnie – tanecznie – przez
uszy. Tę wrażliwość zawdzięczam dziecinnej miłości do poetów
„muzykalnych” (Tuwim, Leśmian, Iwaszkiewicz), którzy wdrukowali się w moją pamięć przez układy dźwiękowe. Tak właśnie
zapisują się wiersze Jerzego Kronholda – uwodzą melodią zdań
szybkich, rytmicznych, zamkniętych w rzadko dziś używanej
formie oktostychu. Iwaszkiewicz tą formą debiutował (Oktosty
chy, 1919), Kronhold – jak sądzę – uprawia tę formę terapeutycznie. Stance są „muzycznym” otwarciem na życie, przejściem do
kolejnego etapu. To pożegnanie z trenem i gest ucieczki z cmentarza oraz oczekiwanie na zmianę, powitanie nowej miłości.
Trudno pominąć fakt, że tom jest dedykowany Joannie, a nie
zmarłej żonie Irenie, bohaterce trenów z poprzedniego tomu.
Nie lekceważąc intelektualnych walorów tej poezji, zauważam w Stancach znaczący „skok w dal”, a raczej w głąb najstarszych pokładów europejskiej tradycji. Termin „stanca” odsyła
do poezji prowansalskiej, która rozwijała się w okresie od XI do
XIII wieku, tworząc podstawy europejskiej poezji miłosnej18.
Po formy wypracowane przez poetów średniowiecza sięgają
autorzy liryki miłosnej przez kolejne stulecia. Wzory liryki
prowansalskiej są obecne u Dantego i Petrarki, odnajdziemy
je w baroku, ale też w poezji elżbietańskiej i romantyzmie.
Wprawdzie wypracowany w średniowieczu typ „pani anielskiej”
(donna angelicata) zastępują inne typy, jednak prowansalski
repertuar wyszukanych środków stylistycznych i kompozycyjnych utrzymuje się bardzo długo. Stosują go Mickiewicz,
Morsztyn, Grochowiak i plejada innych. Z czasem te środki
ulegają konwencjonalizacji, powracają w funkcji aluzji bądź
służą stylizacji. Ich atrakcyjność trzeba łączyć z tematem miło18 Zob. Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, przeł. i oprac.
Z. Romanowiczowa, Ossolineum, Wrocław 1963.
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ści. Dworska sublimacja uczucia, którego nie sposób artykułować poza kulturą i estetyką, daje nieograniczone możliwości
wyrażania, bo przecież w każdej epoce kochamy inaczej.
Głównym tematem liryki prowansalskiej była miłość,
miłosnym obiektem – nieosiągalna dama (często żona księcia czy rycerza), do której trubadur mógł tylko wzdychać.
Poeci średniowiecza śpiewali dla pań niedostępnych, wielbiąc
je w wysublimowanych formach kultury dworskiej. Damę
serca idealizowano, obowiązujący styl wysoki sprzyjał formom kunsztownym, wyszukanym. Treści niestosowne (np.
zmysłowość, żądze) musiały być zaszyfrowane, a jeśli dama
nie zwracała na pieśniarza uwagi czy bywała okrutna, trubadur śpiewał o cierpieniu. Tytułowe Stance nieprzypadkowo
kierują naszą uwagę w stronę dworskiej poezji miłosnej i jej
wielowiekowej kontynuacji. Od poetyki tomu poprzedniego
zdecydowanie odróżnia je „śpiew” poety, który dba o metrum,
stosuje wyszukane rymy zewnętrzne, wbija się w gorset ciasnej
stancy / strofy ośmiowersowej:
Miłość przychodzi nagle bez słów, bez pukania,
Wietrzy izby, otwiera drzwi, okna i śluzy.
Wszystkie rany, kalectwa, jak skarbiec odsłania,
Każdemu daje więcej niż na to zasłużył.
Miłość nigdy się nie pcha i nigdy nie zwleka,
Widzi adres w ciemnościach, łez świętych nie liczy,
Zawsze hojna i ufna, przedziwnie przejęta,
umie kiełznać pragnienie nalewką z goryczy.
Miłość (S, s. 24)

Z sensem inicjalnego zdania („Miłość przychodzi nagle…”)
koresponduje muzyczne dopełnienie i zarazem rozwinięcie, bo
szereg wyliczeń nadaje wypowiedzi szybkie tempo – intonacja
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pierwszych zdań muzycznie wygrywa potencjał nagłości.
Poeta XXI wieku nie będzie śpiewał jak trubadurzy, ale może,
rezygnując z wiersza wolnego, ułożyć cykl mistrzowskich
oktostychów, wykorzystując pożytki płynące z inspiracji dawnych mistrzów. W Stancach słyszymy echa Kochanowskiego
(Treny), Sępa-Szarzyńskiego (O nietrwałej miłości rzeczy świata
tego), Miłosza (Świat. Poema naiwne) i Leśmiana (zmysłowość,
paradoksy). Zasilają one niepowtarzalną, indywidualną dykcję
autora, który – jak dobry muzyk, koncertując na wielu instrumentach, zawsze gra własną melodię.
Kluczem do lektury tomu są dwa motta; pierwsze pochodzi
z Psalmu 51 cytowanego za Biblią brzeską:
Day mi słyszeć radość i wesele,
a niech się rozraduią kości moie,
któreś pokruszył (Ps 51:10),

drugie odsyła do Pieśni (III) Georga Herberta – poety metafizycznego, wywodzącego się ze „szkoły Donne’a”, reprezentanta
siedemnastowiecznej poezji angielskiej:
Love bade me welcome: yet my soul drew back,
Guiltie of dust and sinne19.
19 „Miłość drzwi mi otwarła; lecz dusza nieśmiała / Cofa się pełna winy” –
to tłumaczenie Stanisława Barańczaka (Antologia angielskiej poezji
metafizycznej XVII stulecia, wyb., wstęp, przeł. i oprac. S. Barańczak,
PIW, Warszawa 1982, s. 160). Janusz Krupiński (przekład z roku 2015)
tłumaczy inaczej: „Miłość wita i prosi, lecz cofa się ma dusza / Winna brudu i grzechu” (https://krupinski.asp.krakow.pl/trans/jk%20
Milosc%20George%20Herbert.pdf [dostęp: 27.07.2021]). Krytykując przekład Barańczaka, Krupiński zarzuca mu brak prostoty słów
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Oba motta prowadzą w dawność, są dla odbiorcy istotnym
kierunkowskazem. W wersecie z Modlitwy pokutnej psalmista
prosi Boga, by zgładził jego grzechy, oczyścił z winy20 i przygotował na przyjęcie radości. Warto zwrócić uwagę jeszcze na
dwie kwestie: po pierwsze Kronhold cytuje psałterz staropolski21, po drugie – pomija wyznania grzesznika i winowajcy,
wybierając fragment zawierający prośbę o „radość i wesele”,
w którym odczytuję zapowiedź odnowy, odrodzenia, przebudzenia do radosnego tańca życia. Drugim mottem są początkowe wersy Miłości (III) Georga Herberta. Podane w języku
angielskim pozwalają sądzić, że autor czyta poetę w oryginale.
Dedykując wiersze – programowo „staroświeckie” – Joannie, wyraźnie wskazuje: pierwszą adresatkę, temat (miłość)
i bliską mu tradycję (Biblia, poezja metafizyczna). Niełatwo
zdefiniować miłość, zwłaszcza wtedy, gdy nie można jej oderwać od Miłości wszechogarniającej (Boga do człowieka, człowieka do Boga, natury, innych ludzi…). Fenomen psalmów
zawiera się w tym, że są one zawsze aktualne, „będąc «dowodem osobistym» konkretnej jednostki i konkretnego narodu, są jednocześnie niezrównanym wyrazem uniwersalizmu
Herberta, nieznajomość – „prostoty miłości”. Czy dlatego Kronhold
nie sięga po przekład?
20 Wers IX tego psalmu to prośba o oczyszczenie: „Obmyj mnie, a ponad
śnieg bielszy się stanę”, którą słychać w polskiej poezji, np. w tytule tomu
Tadeusza Nowaka Bielsze nad śnieg, a także w wierszu z tomu Skok w dal:
„Wykąpałem się w twoim grobie / i jestem czystszy” (Wykąpałem się…, Swd).
21 Dlaczego Biblia brzeska? Pośrednio ten wybór tłumaczy fakt posiadania starego egzemplarza Biblii (po stanie wojennym Kronhold został
antykwariuszem), uważanej za pierwszy polski przekład z greckiego
i hebrajskiego, ale – uwzględniając kulturowy klimat Cieszyna (duży
procent ewangelików) – zwracam uwagę na pozycję Biblii brzeskiej
w kanonie protestanckim.
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rzeczywistości ludzkiej”22. Czesław Miłosz zwraca uwagę na
pozorną „sprzeczność konkretu i powszechności”23: w modlitwach Dawida, który dzieli się własnym doświadczeniem,
rozpoznajemy nasze udręki i radości. Tym, co łączy psalmy
z poezją metafizyczną Herberta, jest koegzystencja różnych sfer
doświadczania, „współistnienie na równych prawach tematyki
świeckiej i religijnej”24. Czytając w całości teksty przywołane
mottami, doprawdy trudno wskazać jeden obszar miłosnych
doświadczeń. Zarówno psalmista, jak i angielski poeta konceptu rozmawiają z Miłością inaczej niż Jerzy Kronhold, a tym,
co współczesnego poetę łączy z jego Mistrzami, jest łatwość
przechodzenia od konkretnych doświadczeń do uniwersum.
Czytając Stance po kolei, jako cykl wierszy w określonym
układzie, odbiorca powinien zauważyć, że miłość otwiera
drzwi (do świata) i oczy (sprzyja poznaniu), że głodnego życia
karmi „posiłkiem”, jak „podpowiada” nam motto z Miłości
Herberta. Inne czasy, inna poetyka, ale miłość to wartość
niezbywalna, wymagająca uważności, otwarcia i znalezienia
odpowiedniej formy.
Iwaszkiewicz układał Oktosychy w konfigurację czterech
dystychów, natomiast Kronhold konsekwentnie stosuje ośmiowiersz ciągły, rymowany krzyżowo, pisany 13-zgłoskowcem,
który niejako „naturalnie” wykorzystuje potoczną składnię25
polszczyzny – dlatego w pierwszym czytaniu nie widać wysiłku
włożonego w formalną maestrię. O wyjątkowości tomu Stance
22 C. Miłosz, Księga psalmów, Éditions du dialogue, Paryż 1981, s. 11–12.
23 Tamże, s. 12.
24 S. Barańczak, Wstęp, w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej…,
s. 15.
25 Zdaniem badaczy Pana Tadeusza trzynastozgłoskowiec brzmi naturalnie, bo takie metrum koresponduje z polską składnią.
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na tle całej twórczości Kronholda, a także liryki współczesnej,
stanowi niezwykła umiejętność łączenia kunsztownej formy
z naturalnością mowy.
Mickiewicz – jak Petrarka, a przed nim poeci prowansalscy – zwraca się do Laury w formie bezpośredniej, podejmuje
z nią rozmowę, zadaje pytania. Ukochana jest w sonetach
obecna dzięki stałym zwrotom do TY. W poezji Kronholda,
który z upodobaniem stosuje lirykę rozmowy, taki typ monologu siłą rzeczy wzmacnia wrażenie naturalności:
Chcę dziś spotkać się z Tobą (Chcę dziś spotkać się z Tobą,
S, s. 25)
Czy wyjdziesz mi naprzeciw, kiedy cię pożegnam (Akcy
densy, S, s. 26)
Spaliśmy blisko siebie, różniący się piętrem (Spaliśmy
blisko siebie, S, s. 27)
Nie kłóć się ze mną proszę, to tylko drobiazgi. (Nie kłóć
się ze mną, S, s. 28)

Zwolennicy czytania w kontekście biograficznym próbując
określić, kim są adresatki monologów, ustalą, że naprzód poeta
zawraca się do zmarłej żony Ireny, a potem pojawia się Joanna,
lecz takie informacje są zbędne. Pomimo detali pozwalających
umieścić daną sytuację liryczną w konkretnej prywatnej czaso
przestrzeni, w miłosnych stancach Kronholda odczytujemy
uniwersalny model przeżywania. Poeci współcześni niechętnie
piszą o miłości, może lękają się banałów i zapożyczeń (stylistycznych kalek)? Gdyby podjąć próbę opisania i wartościowania miłosnego kodu XXI-wiecznej poezji czy kultury, Stance
lokowałyby się bardzo wysoko, bo ich autor – jak wybitni
poeci baroku – łączy miłość ze śmiercią i choć wykorzystuje
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dawne tropy retoryczne, wymowa tych wierszy jest bardzo
współczesna. Dla Konholda miłość – nie tylko do kobiety –
jest łaską i darem. Nowa miłość budzi do życia. Podmiot tych
wierszy z czułością myśli o bliskich, o zwierzętach i roślinach.
Słowa „kocham” nie używa, wiemy jednak, że wiersze dyktuje
tęsknota za tym, co kochał lub kocha.
Adresatką pierwszych strof jest zmarła żona, którą znamy
z tomu Skok w dal. Niepogodzony z utratą, wierszem przyzywa
ukochaną do powrotu. Pierwsze dwa liryki tomu – podobnie
skonstruowane – to wołanie o powrót, na ile to możliwe, w sennym marzeniu, w cienistej ogrodowej iluzji. Poeta sensualista
nie snuje wizji, nie liczy na spotkanie z duchem, tęskni za
doznaniem ziemskiej bliskości, pragnie powrotu bliskości.
Być z tobą (S, s. 9) – to prośba o krótki sen łudzący esencją
współbycia. Jak w małym oktostychu zamknąć to, co składa się
na minione „razem”? Kondensacji służy kompozycja, dwa zdania, dwa czterowiersze łączy słowo „być”: „być z tobą” to „być
blisko”. W części pierwszej oryginalnym metaforom („rebus
z umieraniem”, „kąty mądrości”) towarzyszą zwroty potoczne
(„nuty czułe i te źle zagrane”), natomiast część drugą organizują „muzyczne” znaki bliskości. Współdźwięczą bezokoliczniki:
być – dzielić – pić – tańczyć, z których każdy jest znakiem
wspólnego tańca życia. Ważną rolę pełnią zabiegi instrumentacyjne: „Być blisko (ciasto z ciastem)”, „słodyczą, skaleczeniem”,
„tańczyć”. W zdaniu zachowującym reguły składniowe mowy
potocznej znajdziemy poetyckie rodzynki nadające tej wypowiedzi smak wyszukanej elegancji. Pragnienie bliskości ciał
podpowiada nawias „(ciasto z ciastem)”, bo w tym kontekście
ciasto kojarzy się z ciałem. Bogate pola semantyczne słów
„słodycz” i „skaleczenie” prowadzą zarówno w obszar cielesny,
jak psychiczny. Kochankowie dzielą się słodyczą (ust i wrażeń),
ale też zadają sobie ból, ranią, niepokoją. Kronhold – jak poeci
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baroku – tak dobiera słowa, by w krótkim wyliczeniu zawrzeć
przeciwstawne aspekty małżeńskiego „razem”.
Prośbę o spotkanie z ukochaną, która bezpowrotnie odeszła, kontynuuje stanca Powtórz się, jeszcze bardziej dynamiczna i skondensowana. Swoją „zgubę” poeta nazywa „giętką wiolonczelą” i „wesela matrycą” (S, s. 10). Przywoływana
postać ma się zjawić jak duch – cicho i bezszelestnie („stąpając
na paluszkach”), ale ubrana w suknię i buty, by ich materia
wchłonęła intensywne zapachy cząbru i mięty. Prośba o iluzję
materializacji cienia jest podszyta świadomością, że zmarli
na ziemię nie wracają. W ostatnim zdaniu: „Biedny cieniu na
ziemi biegnij, boś wyzuty” miękki ruch wyobrażonego cienia
obrazuje eufonia (biedny – biegnij, cieniu – ziemi – boś ), ale
cały monolog zamyka urwany finał, domagający się dopowiedzenia. „Wyzuty” (z czego?), czyli ogołocony, całkowicie
pozbawiony ciała, życia, możliwości kontaktu z ziemią. Ten
tren nie opłakuje zmarłej, jest prośbą o epifanię (niech zaistnieje „jeszcze przez chwilę”), co znakomicie podkreśla triada
próśb: powtórz się – otwórz – bądź, dopełniona enumeracją: „bramą, ogniem, szaradą, wirującym błystkiem /, ciałem”.
W szeregu metaforycznych wyliczeń zawiera się wszystko, co
ich łączyło. Bogactwo zaszyfrowanych treści wskazują pola
semantyczne użytych znaków – szereg enumeracyjny otwiera
„brama” (do czego?), a zamyka „ciało” – dwukrotnie pojawia
się żywioł życia (ogień, błystek). Trudno przeoczyć oryginalne, pojemne metafory egzystencjalne: „wirujący błystek”
i „szaradę” (taniec życia / śmierci, wirowanie czasu, tajemnica
istnienia). Tak dynamicznie i tak wiele można powiedzieć
tylko w rytmie wyliczeń:
Powtórz się, otwórz zgubo, bądź jeszcze przez chwilę
bramą, ogniem, szaradą, wirującym błystkiem,
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ciałem (dzbanem rozbitym), nie tłumacz zawile,
że kiedy się poskleja, znów będzie koliste.
Powtórz się (S. s. 10)

Rytmy życia Kronhold przekłada na rytmy wiersza, jego stance
tak szybko biegną, że chcąc odsłonić bogactwo treści, należałoby
każdy tekst analitycznie rozłożyć na osobne porządki: muzyczny
(rytm, rym, eufonie), składniowy (wyliczenia, powtórzenia, antytezy) i semantyczny. A środkiem nadrzędnym – umożliwiającym
wprowadzenie mnogości szczegółów budujących scenerię czy
obraz przywołanej sytuacji – jest enumeracja26.
W kolejnym wierszu Kronhold daje swoją wykładnię wiary.
Retoryka wywodząca się z Biblii („wiara góry przenosi”, „lepi
dom na pustyni”; Wiara, S, s. 11) spotyka się tutaj ze zwrotem
frazeologicznym („rzuca groch o ścianę”), którego sens podważa potęgę wiary. Znaczące, że swój manifest wiary poeta
tworzy z realiów ziemskich. We wspomnianym motcie psalmista prosił Boga o „radość i wesele”, podmiot omawianego
monologu – próbując wiarę zdefiniować27 – sięga po motywy
26 Na temat enumeracji (stosowanej przecież w każdej poezji) trudno
powiedzieć coś nowego. Zob. M. Grochowski, Wprowadzenie do opisu
wyliczenia jako zasady budowy tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3,
s. 131–147 oraz rozdział V pt. Granice spójności (enumeracja) w książce
Piotra Michałowskiego Granice poezji i poezja bez granic, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
27 Czytelnym nawiązaniem do Miłosza są tytuły – w tej kolejności –
Miłość (1), Wiara (5), Nadzieja (32). (Liczby wskazują pozycję wiersza
w cyklu.) W poemacie Miłosza Świat. Poema naiwne teksty zatytułowane Wiara, Nadzieja, Miłość są ułożone w porządku cnót ewangelicznych (za Listem św. Pawła do Koryntian), natomiast Kronhold
definiuje te cnoty inaczej, np. „nadzieja to szachrajstwo na czarną
godzinę” (Nadzieja, S, s. 43).
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z obszaru przyrody. Rozwinięciem zdania przejętego z retoryki biblijnej jest druga część utworu, której treść sprowadza
się do tego, że wiarę w sens życia przywraca rytm sezonów,
odradzanie się życia z nasienia. Nie bez znaczenia jest, że na
świadka cudu istnienia poeta powołuje nędznego małża. Czego
nie wie szczeżuja, to uświadamia sobie człowiek. Zdumiony,
zachwycony różnorodnością zjawisk przyrody i aktywnością
niepozornych mieszkańców ogrodu poeta wielokrotnie daje
wyraz przekonaniu, że życie jest cudem.
Wiara mostów nie burzy, tylko je buduje
Z pestek dzikiej czereśni, nasion słonecznika,
Czyni świadkiem swej mocy mizerną szczeżuję,
Która nie wie, z jak wielkim cudem się spotyka.
Wiara (S, s. 11)

Mając w pamięci dom w ogrodzie i portret żony, jaki wyłania się z wierszy poprzedzających Stance, wierny czytelnik
poezji Kronholda wie, że Irena kochała rośliny i zwierzęta.
Wspomnieniem jej wrażliwości na los zwierząt jest wiersz
Wszystkie te psy (S, s. 15). Wielki kwantyfikator „wszystkie”
dopełniają enumeracje, w których zawiera się mnogość konkretnych sytuacji – oprócz psich domowników są tutaj zwierzęta źle traktowane:
w łóżku, domu, ogrodzie, w kuchni i przy budzie
[…]
na wybiegu, na smyczy, we mgle i szarudze.
[…].
Opuszczone i głodne, gnijące w upale,
cięte trzciną i kijem, stabilnie wyjące.
Wszystkie te psy (S, s.15)
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Szereg wyliczeń wieńczą zdania dające wyraz solidarności
z „braćmi mniejszymi”, dla których powinno się znaleźć miejsce „w królestwie, po sądzie”. Pointa tej stancy pobrzmiewa
psalmami Nowaka28.
Pomijam topiczną funkcję ogrodu, bo w tej poezji konkretu
pierwszeństwo mają realia. Ogród z tamaryszkiem to ogród pod
Czantorią, okalający dom opustoszały po śmierci żony. W wierszu Ten ogród z tamaryszkiem (S, s. 12), poetycko nazwanym
„parkiem Persefony”, oko zwiedzającego rejestruje znaki śmierci
(ogólne zaniedbanie, ranny padalec, piłka gnijąca w pokrzywach
i porzucone grabie), a ucho poety przekłada żałobę na deszcz/
płacz. Mokra od deszczu ławka to rekwizyt, ale nagromadzenie
głosek „szumiących” (sz, cz, ż) przywołuje deszczową muzykę.
Tytułowy „tamaryszek” współdźwięczy z wersem „Jaszczurki,
niezabudki, szafiru padwany”, ławka jest „spoufalona z deszczem i swawolną piegżą” (zrymowaną z „prężą”).
Przeciwieństwem ciemnego „ogrodu z tamaryszkiem”
jest jasny ogród dzieciństwa obrazowany serią wspomnień-migawek z wakacji nad Jeziorem Luterskim. Zmysłowa pamięć
przechowuje związane z tym miejscem smaki i głosy, jedyne
w swoim rodzaju, zapisane płynną frazą w rytmie wyliczeń:
„Sielawa, tłusty węgorz, czasem lin smażony” (Dzieciństwo,
S, s. 13). Przywołany czas szczęśliwych dni powraca warkotem
tartaku i echem nabożeństwa – „zaśpiew starek” (nieszpory)
koresponduje z pracą tartaku tnącego jawor na deski. Na
ten świat składa się kilka znaczących elementów: połów ryb,
kąpiele, praca, wieczorne nabożeństwo i matka czekająca na
powrót syna z wyprawy na jezioro: „stałaś z dętką, czekając aż
łódka dopłynie”. W monologu przywołującym scenę powrotu
28 Stosunek do przyrody zbliża Kronholda do psalmisty Nowaka. Z cierpiącą przyrodą łączy człowieka figura krzyża.
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z połowu Kronhold użył dwu znaczących motywów: „księżyc w topieli” (odbicie nieba w wodzie, ale też literacki znak
niebezpieczeństwa) i topos płynięcia. Pointa wiersza zgrabnie
łączy znaczenie dosłowne (matka podaje dętkę) z metaforą
egzystencjalną (matka – bezpieczna przystań). Wątek dzieciństwa powraca w obrazie sióstr, portretowanych dynamicznie:
„kurzyły papierosy, lubiły potańczyć / swinga, walca, mazura,
podskakując dziko” (Siostry, S, s. 14).
W Stancach będących elegijnym wspominaniem domu –
domu rodzinnego, domu pod Czantorią i domu-świata – szczególne miejsce zajmują kobiety, a stosowana z upodobaniem technika enumeracji pozwala poecie zgromadzić sytuacje i rekwizyty
tyleż charakterystyczne dla ich upodobań, co typowe dla „kobiecej” przestrzeni. Lekiem na żałobę i samotność w opustoszałym
domu są wzory kobiecej determinacji i siłowania się ze złem.
Mama „umiała rozmawiać z nieszczęściem”, tę umiejętność
potwierdza rejestr zadań utrzymujących w pionie: „bielić ściany,
prać majtki, wiórkować parkiety […] sypać pieprz, sól, tymianek,
kolendrę i miętę, / bazylię, imbir, czosnek, paprykę, lukrecję”
(Moja mama, S, s. 17). Życie podtrzymuje krzątactwo, zwykłe
czynności gospodyni domowej, dbającej o zachowanie rytmu
codzienności, dającego poczucie stabilności. Mama nie mogła
poddać się rozpaczy, bo miała na głowie cały dom. Musiała
prać, sprzątać, gotować, działać. Na czynnościowy charakter
wskazują czasowniki, wszystkie „szybkie” (w bezokoliczniku),
układające się w zestaw działań obejmujących prace różnorodne,
natomiast szereg rzeczowników obsługujących gotowanie tworzy dynamiczną, wręcz radosną melodię przedostatnich wersów.
Muzyczna organizacja słów niejako zapowiada to, co jest treścią
pointy: „wszystko zło powstrzymywać, chronić co poczęte”.
Mamą kieruje miłość i poczucie odpowiedzialności za dzieci,
a intensywność działań wyklucza smutki i melancholie.
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Kronhold nie wychodzi poza prawdy powszechnie znane,
lecz wiersze o kochanej i kochającej mamie, wiersze będące
pochwałą zwykłości, dyktuje niezwykła adoracja kuchennych
przypraw. Mama sypie ingrediencje poprawiające smak potraw,
a poeta – urzeczony nazwą – przeplata rzeczowniki męskie
z żeńskimi, łączy słowa tanecznym rytmem. „Twardy” szereg:
pieprz – sól – tymianek – imbir – czosnek rozmiękcza zestaw
słów trzysylabowych, zrymowanych dzięki końcówce fleksyjnej „-ę”: kolendrę – i miętę – bazylię – paprykę – lukrecję.
Z dbałością o jakości „muzyczne” idzie w parze zachowanie
naturalnego sposobu wypowiedzi, którego Kronhold nigdy
nie poświęci dla efektu (wypowiedź zawsze trzyma się reguł
polskiej składni).
Zdumiewające, jak bezkolizyjnie spotyka się tutaj „kuchnia” z „dworem”, czyli treści czy rekwizyty zwykłe, banalne,
codziennego użytku z wyszukaną formą29. Miron Białoszewski
w łyżce durszlakowej zobaczył „pół-globu”30, a Kronhold
układa wyrafinowaną odę na cześć kuchennej przyprawy. Jak
nakazuje poetyka gatunku, wypowiedź zaczyna się uroczystą
inwokacją zbudowaną z członów współbrzmiących z tytułowym wykrzyknieniem: Gałko muszkatułowa!.
Gałko muszkatułowa, ozdobo szuflady,
miąs przyjaciółko i zup koneserko.
Gałko muszkatułowa! (S, s. 18)
29 „Styl «wysokiego» z «niskim» tworzy nowy rejestr poetyckiej mowy,
w którym wszystko brzmi prawdziwiej, wiarygodniej, głębiej” – pisze
K. Lisowski w: Mistrzowskie stance, „Kwartalnik Artystyczny” 2017,
nr 2(94), s. 163.
30 To cytat z wiersza Mirona Białoszewskiego, Szare eminencje zachwytu
z tomu Obroty rzeczy (1956), który wszedł do kanonu.
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W przywołanym cytacie pogrubiłam samogłoski („a” i „o”)
przenoszące tytułowe wołanie. Na popis możliwości kreacyjnych składają się: koncept, bogactwo leksykalne, erudycja,
dowcip, autoironia, a przede wszystkich mistrzowsko wykorzystane wariacje dźwiękowo-semantyczne (muszkatułowa –
munsztuk – sztufada – muskat – morszczuk – szczupak).
Sławiąc zwykłą przyprawę, Kronhold eksponuje niezwykłość,
przypomina drogę, jaką czarna kulka pokonała, by zamieszkać
w kuchniach Europy. Nasiona drzewa rosnącego w archipelagu
Wysp Korzennych przywiozły do Europy statki pokonujące
ocean i południowe morza. Dzięki jej kulinarnym zaletom
gałkę znano już w antyku („pokonałaś ocean, czujne Symplegady”; Gałko muszkatułowa!, S, s. 18), ale czy wspominał
ją Homer? Wskazując szlak handlowy z oceanu na Morze
Czarne przez Bosfor, poeta mimochodem czyni aluzję do mitu
o Argonautach (ruchome skaliste wyspy znieruchomiały, gdy
przez cieśninę przepłynęła Argo Jazona), ale – jak się wydaje –
bardziej pociąga go nazwa niebezpiecznych, gadzich wysp
(Symple-gady), które musieli pokonać zdobywcy egzotycznej
przyprawy. Pojętny uczeń barokowych mistrzów wyszukanym
konceptem sławi zwykłą przyprawę do potraw. Szaleństwo
pomyłek zaczyna się w strofie drugiej, gdzie autor groteskowo zderza nazwy podobnie brzmiące, kojarzące się z rdzeniem „muszkat”: munsztuk (drążek połączony z wędzidłem),
sztufada (duszona pieczeń wołowa), muskat (rodzaj wina).
Adorator gałki muszkatułowej (muszkatołowej) sugeruje, że
takie pomyłki zdarzają się temu, kto nie jest bywalcem kuchni
(powiedzmy: mężczyźnie31) i to asekuracyjne mrugnięcie
w stronę odbiorcy ukrywa wysiłek włożony w konstrukcję
31 W autobiograficznej twórczości Kronholda domem (kuchnią, ogrodem,
dziećmi) zajmują się kobiety – kochane, podziwiane, adorowane.
127

D om pod C zantorią  – wiersze  J erzego K ronholda

stancy, którą – zgodnie z przyjętą zasadą – kończy dająca do
myślenia pointa:
pewne to, że wspólnego nic nie masz z morszczukiem
i nie dzielisz wód słodkich z drapieżnym szczupakiem.

Wraca wspomniany przy lekturze Dzieciństwa (S, s. 13)
motyw ryb oraz bliska poecie obserwacja występujących
w naturze paradoksów – w słodkiej wodzie żyją ryby drapieżne. Niby przypadkiem, respektując myślowy porządek
wypowiedzi logicznej, wychodząc od gałki muszkatułowej
(muszkatołowej), która przybyła do nas z dalekiego oceanu –
przez Symplegady32, poeta dochodzi do naszej drapieżnej ryby
rzecznej. Ciąg dźwiękowych skojarzeń wydobywa smak słowa
i niebanalne rymy (np. „munsztukiem” – „morszczukiem”).
W eleganckiej, retorycznej stancy spotykają się: Homer, barok,
dzieje przyprawy i kultura stołu, a całość wieńczy „drapieżny”
szczupak zrymowany z „zielonym muscatem”.
Ponieważ w stancach wypowiedź biegnie w rytmie wyliczeń – parafrazując tytuł Tłok za szybą (S, s. 20) – ten rodzaj
przedstawiania świata można określić mianem tłoczących się
spojrzeń czy skojarzeń (sytuacyjnych, semantycznych, fonetycznych). Co widać przez okno domu w okolicy Cieszyna?33
32 Symplegady korespondują z aluzyjnie przywoływanym Orfeuszem,
który – co warto przypomnieć – śpiewem zatrzymywał ruchome wyspy
i czarował Syreny. Po powrocie do Tracji poślubił Eurydykę.
33 Przestrzeń za oknem powraca w wielu wierszach i na tej podstawie
można ją rekonstruować: dom z ogrodem (ok. 300 gatunków roślin)
państwo Kronholdowie wybudowali we wsi Puńców w powiecie cieszyńskim. Z okna faktycznie można zobaczyć Czantorię i okoliczne
szczyty Beskidów.
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Tłok za szybą, Beskidy, odcień szarobury,
stromy Stożek, Czantoria, płowy korpus Łysej.
Tłok za szybą (S, s. 20)

Malarskie, syntetyczne widzenie zimowej przestrzeni („akwarelą liliową liźnięte kontury”) wyostrza beskidzkie szczyty. Mroźny
obrys przypomina poecie tragedię Przybosia, któremu Tatry
zabrały narzeczoną. Kronhold patrzy inaczej niż Przyboś, z poetą
awangardy łączy go Cieszyn – miasto nad Olzą, śmierć ukochanej
i szukanie „uczuciowego ekwiwalentu”, powściągliwość w wyrażaniu emocji, przenoszenie żałoby na znaki zastępcze. W omawianej
stancy, jak w poezji Przybosia, emocje są przeniesione na pejzaż:
nie zachwyca „szarobury odcień” Beskidów i dominacja mrozu,
który liliowym konturem „zabawia [się] z próżności”. Za oknem
tłoczą się szczyty, a po drugiej stronie pusty dom, cisza, zima,
smutek i czerń. Symbolikę koloru śmierci poeta przewrotnie
wykorzystał w poincie łączącej gorycz żałoby ze słodyczą jagód:
Przybosia „wabił […] szelest Olzy i oczy Marzeny / Brzmiące
czernią nęciły jak słodkie borówki” (Tłok za szybą, S, s. 20).
Gdy cykl Stance czytamy wiersz po wierszu, ujawniają się
wiązania, dzięki którym całość układa się w historię oswajania żałoby, wychodzenia z kryzysu, powrotu do równowagi.
Do życia przywraca wdowca budzące się uczucie do Joanny.
To uczucie rozjaśnia mrok („Świeco! Nieustające myślenie
o tobie…”; Do J., S, s. 23), budzi nadzieję na „radość i wesele”
(cytat z Biblii brzeskiej). Ta stanca biegnie jeszcze szybciej niż
poprzednie, podmiot wypowiada słowa jednym tchem, jakby
się obawiał, że kobieta zniknie. Od przeszłości – określanej
metaforami zużycia („wypłowiała, dziurawa tapeta”, „zardzewiała drezyna”) – ucieka „w rozsypce, w rozpędzie” (wciąż
rozsypany, ale pędzi naprzód). Dla sytuacji pomiędzy wczoraj
i jutro poeta znajduje symboliczne przeciwieństwa: „między
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szutrem a perzem, różem i fioletem” i zamyka ten bieg myśli
intrygującą antytezą: „między tym co już było, a tym co nie
będzie” (Do J., S, s. 23). Do wierszy „dla J.” można zaliczyć kilka
następnych tytułów:. Miłość, Chcę dziś spotkać się z tobą, Akcy
densy, Spaliśmy blisko siebie, Nie kłóć się ze mną proszę. Układają
się one w historię miłosną, podszytą nieśmiałością i niepewnością. W każdym wierszu pojawia się inna sytuacja liryczna,
Kronhold operuje konkretem sytuacyjnym, przywołuje wspólnie spędzone chwile, elegancko kusi. Umiejętnie łączy dworski
„kod prowansalski” z realiami, a zmysłowe pragnienia mężczyzny
równoważy sakralna adoracja inkrustowana aluzjami do Biblii:
Ogień skacze w piecyku, zygzakiem, frywolnie,
Gdy ty się plączesz z gracją, jak postać biblijna
Ogień skacze w piecyku (S, s. 30)
Mógłbym być blisko ciebie, gdybyś tego chciała,
unosić się dyskretnie, jak zapach cynamonu,
albo do szpiku kości wchodzić na kolanach,
z żarliwością, jak psalmy przez mury Syjonu.
Powiedziałaś, że jestem (S, s. 35)

Miłość jest zaproszeniem do wspólnego tańca przy wtórze
instrumentów: harfy, saksofonu, gitary, do wspólnego biegu,
żeby śmiechem i stukotem obcasów powstrzymać ciemność:
Taniec, życie, gorączka, cyrk na wrotkach, Czeszki,,
mignięcia, rozminięcia, pogrom w kruchym ciele.
Taniec, życie, gorączka (S, s. 45)

Osobne studium należałoby poświęcić elegijności i pytaniom filozoficznym (np. Co tak łączy naprawdę; S, s. 47), które
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poeta zadaje nam i sobie – nie wprost, ale przez odniesienia
do literatury („epifanie, cytaty, konwulsje Norwida”), komplikując przekaz hasłowym rejestrem znaków prowadzących
w szerokie obszary kultury.
Treści najważniejsze są tutaj wypowiadane w rytmie wyliczeń – to differentia specifica poezji Kronholda i doprawdy
trudno oddzielić taneczne rytmy miłości od rytmów istnienia i rytmicznego tańca słów, który prowadzi tancerza
w calderonowski sen o życiu. Cykl omawianych wierszy
obejmuje znacząca klamra z motywem snu. W tym kontekś
cie interpretowany na początku wiersz Być z tobą (S, s. 9)
nabiera nowych znaczeń. Adresatką tego wyznania może
być Irena, Joanna i każda kobieta, z którą kochanek chce być
blisko, dzielić się radością i cierpieniem. W zależności od
tego, nośnikiem jakich znaczeń jest słowo „sen” (marzenie,
wizja czasu minionego…), wiersz można różnie interpretować, zwłaszcza wtedy, gdy uwzględnimy stancę ostatnią
pt. Wszystko na swoim miejscu (S, s. 57). Zakończenie/podsumowanie odbieram jako manifest trudnej zgody na wszystko,
co się w życiu przydarza. A ponieważ życia objąć spojrzeniem
nie można, ironiczny podmiot wylicza „wszystko ciurkiem”:
„ożenek, kopulacja, spazmy, dzieci, wnuki” i kończy cykl
pytaniem retorycznym oraz definicją życia, która odsyła do
różnych koncepcji bycia i tworzenia (życie snem, zwierzęca
walka o byt, męczarnia artysty). Co ważne, poeta wykorzystuje muzyczno-frazeologiczne podobieństwo zwrotów
określających treści lokujące się na antypodach bycia (sztuka
przetrwania – męka dla sztuki):
Czy mogło być inaczej? Przecież życie śni się
poza sztuką przetrwania i męką dla sztuki.
Wszystko na swoim miejscu (S, s. 57)
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Wprowadzające w Stance motta zapowiadają program
pokonania żałoby i czujne, nieśmiałe otwarcie na nową miłość.
Prośba o radość i wesele prowadzi w obszar refleksji egzystencjalno-metafizycznych, dzięki którym przyjęty model liryki
prywatnej czytamy jako rozterki współczesnego Orfeusza
i trubadura XXI wieku. Kronhold-śpiewak czuje wartość rytmu. W Stancach muzyczność obejmuje wszystkie poziomy
organizacji tekstu, a zasadą nadrzędną jest wyliczenie. Po
pierwsze, szereg enumeracyjny służy kondensacji znaczeń,
zwłaszcza wtedy, gdy spina sytuacje czy rekwizyty pochodzące
z różnych porządków. Po drugie, w rytmie wyliczeń łatwiej
wyśpiewać emocje (np. kontrastując frazy szybkie z wolnymi). Po trzecie, rytm jest synonimem tańca, a taniec to życie.
„Miłość przychodzi nagle” (Miłość, S, s. 24) i podrywa do tańca,
podając poecie rytmy, w których piszą się stance.
W rytmie wyliczeń, w domu pod Czantorią, barokowy
śpiewak elegijnie wspomina dom rodzinny, w którym najważniejsze były kobiety (mama, żona), ich miłość i kobiece
krzątactwo.

DOM I D.O.M.
W POEZJI MARIANA KISIELA

Życie-umieranie

Każda epoka ma własną mortalistykę, bo umieramy codziennie (fizycznie i psychicznie) – ze zmęczenia, strachu, lęku przed
niemożnością, rozpadem czy samotnością, umieramy z wielu
przyczyn i na wiele różnych sposobów, czemu daje wyraz sztuka. W tym kontekście poezja Mariana Kisiela zajmuje miejsce
szczególne i osobne. Podmiot jego wierszy koncentruje się na
śmierci wręcz obsesyjnie, intensywnie odczuwa jej obecność,
żyje dla śmierci i przeciw śmierci, wadzi się z nią, a nawet
ją kokietuje. Można by dalej ciągnąć to zdanie, odmieniając
„śmierć” przez wszystkie przypadki, bo z każdego wiersza
Kisiela wyziera śmierć, a mortalno-egzystencjalną obsesję
pośrednio tłumaczy natura istnienia, którą rządzi czas.
Jeśli wszystko nieubłaganie przemija i żadnej chwili nie
można zatrzymać, tematem szczególnie uprzywilejowanym staje
się śmierć. Znawca tradycji literackiej wie, że o śmierci mówić/
pisać niełatwo, bo mimochodem wchodzimy na ścieżki wydeptane. Wszystko już było – po średniowieczu, Kochanowskim,
Sępie-Szarzyńskim, Leśmianie, Grochowiaku, Poświatowskiej,
Różewiczu, Kamieńskiej, Nowaku, Szymborskiej, Rymkiewiczu
i Lipskiej1 poetycka mortalistyka staje się rozmową z wielkimi
1

Wymieniam tylko polskich autorów, którymi Kisiel mówi/myśli.
W zestawie obcojęzycznym pierwsze miejsce zajmują: Anna Achma133
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poprzednikami. Pokazanie tego, w jaki sposób poeta ten dialog prowadzi, co wybiera, do których tekstów nawiązuje, jest
zadaniem zdecydowanie przekraczającym ramy tego tekstu2.
Na długo przedtem, zanim uczony Profesor poznał eseje
Vladimira Jankélévitscha3, młody poeta Marian Kisiel zapisał kilka myśli o śmierci i umieraniu, zaskakująco zbieżnych
z antropologiczną wiedzą autora La mort. Czarno-białe „pismo”
autora Kroniki nocy przyciąga i poraża. Kiedy wchodzę w świat
Kisielowych wierszy – a czytam je od lat osiemdziesiątych –
stale zastanawiam się, dlaczego w nim tak ciemno. Wstępna
interpretacja sprowadza się do diagnozy: porażenie ciemnością. Ta liryka małomówna, najczęściej wyzbyta konkretów
sytuacyjnych i czytelnych aluzji do „ciemnych” filozofów,
pozwala dostrzec inspiracje pismami Pascala, Jaspersa, św. Jana
od Krzyża (przez Notatnik Kamieńskiej), ale tym tropem nie
pójdę, bo filozoficzny wątek wymaga osobnego studium.
W poezji Mariana Kisiela od początku utrzymuje się
tonacja elegijna4, niemożność wyjścia poza sferę utraconego,
towa, Bai Juyi, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Bułat Okudżawa.
Częstotliwość odniesień do poezji Poświatowskiej odnotowała Elżbieta
Wróbel, Gospodarstwo pamięci Mariana Kisiela. Próba lektury kilku wier
szy z minionego wieku, w: Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznaw
czych warsztatów badawczych, red. L. Będkowski, G. Pietruszewska-Kobiela, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana
Długosza, Częstochowa 2014, s. 74. W przestrzeń intertekstualną Czu
łości dobrze wprowadza tekst Małgorzaty Rygielskiej, Synonim bliskości.
„Twórczość” 2012, nr 12, s. 104 i dalsze.
3 Zob. M. Kisiel, Śmierć w drugiej osobie, w: Nieuchronnie zbliżam się do was.
Wiersze z lat 1980–2015, wyb. A. Szuba, Miniatura, Kraków 2015, s. 97–99.
4 Elegijność zauważają wszyscy piszący o tej poezji. Zob. m.in. K. Niesporek, Posłowie, w: M. Kisiel, Wieniec dla zmarłych (Wdz), Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Katowice 2017, s. 71–81.

2
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minionego, a także mocowanie się z pustką, którą trudno
oswoić, a jeszcze trudniej pominąć. Wyraźnym sygnałem
obecności motywu życia-śmierci są formuły tytułowe: Kroni
ka nocy, Gdy stoję tak nieruchomo, Bliżej zimy niż lata, Było
i się zmyło, Martwa natura, a jeśli w tytule C’est la vie pojawi
się „życie”, to przecież w korespondencji z „ciemną” piosenką,
do której jeszcze powrócę.
Najkrótszą, kapitalną definicją życia, aluzyjnie nawiązującą do Było i było5 Mistrza Białoszewskiego, jest formuła
„było i się zmyło” (Życie, Było i się zmyło, s. 60) – wpadająca
w ucho (trzy „skoczne” trocheje), ponuro-żartobliwa. Bycie /
istnienie / życie rymuje się tutaj ze znikaniem – atrakcyjność
pozornie prostej rymowanki polega na użyciu czasownika
„być” w formie gramatycznej, która wskazuje „ono” (życie) przy
wykorzystaniu potocznej polszczyzny (mówimy: „zmywam
się” w znaczeniu: znikam, wychodzę, odchodzę). Nadto ten
aforyzm egzystencjalny lokuje się w rzędzie sentencji opartych
na „być” (np. „być albo nie być”). Brzmieniowe podobieństwo
(„by ł o”) dodatkowo wzmacnia koniunkcja (nie „ale”, lecz „i”),
co pozwala wyeksponować bliskość życia i śmierci, natomiast
krótkość komunikatu, dowcipnie komentującego całe życie,
znakomicie podkreśla jego kruchość, chwilowość, tajemniczość. To nie koniec możliwości interpretacyjnych. Otóż na
okładce tomiku widnieje forma krótsza, pozbawiona „i”: BYŁO
SIĘ ZMYŁO, trudno zatem przeoczyć skłaniającą do refleksji wariantywność obu tytułów. Usunięcie znaku koniunkcji
skutkuje dwojako – po pierwsze jest efektownym skrótem,
po drugie pomiędzy „byciem” i „zmywaniem się” ustanawia
podobieństwo. Ponieważ „zmywanie” kojarzy się z wodą i płynięciem (znakiem czasu), „bycie” jest tożsame ze „zmywaniem
5

M. Białoszewski, Było i było, PIW, Warszawa 1965.
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się”. W zderzeniu tytułowych wariantów odczytuję istotną
refleksję egzystencjalną – w ten sposób poeta zaprasza do
współmyślenia o życiu-przemijaniu odbiorcę wrażliwego na
gry lingwistyczne.
Śmierć i umieranie zawsze były i będą tematem literatury/
sztuki, bo niezależnie od kultury czy światopoglądu śmierć
pozostanie tajemnicą, a odchodzenie bliskich było i będzie
bolesne. Na wstępie mocno podkreślam, że Profesor Marian
Kisiel, znawca literatury współczesnej, który w swojej poezji
tak konsekwentnie trzyma się ważnego tematu odwiecznego,
musi być świadom zużywania się form elegijnych. Jak się
zdaje, nie próbuje tworzyć własnego języka, ale mówi/myśli
strzępami bliskich sobie klasyków – parafrazuje, pożycza tytuły,
zderza cytaty pochodzące z ich tekstów, „nie tyle imituje, co
reinterpretuje, wydobywa to, co bliskie i ważne w cudzym
utworze”6.
Zazwyczaj wybiera dzieła, w których jest mowa o śmierci,
przemijaniu, umieraniu. Podobną funkcję pełnią przekłady-parafrazy wierszy tak dobranych, by odbiorca w tłumaczeniu
usłyszał głos własny autora. Stale towarzyszy poecie Bai Juyi,
obecny w jego tomach prawie od początku, niejako wskazujący drogę nauczyciel akceptacji Drogi i poetyki milczenia.
O odchodzeniu bliskich poeta współmyśli z Anną Achmatową
i współmilczy z Anną Kamieńską, autorką Notatnika i tomów
Biały rękopis, Milczenie, W pół słowa.
Z biegiem czasu nieco zmienia się „ciemna” dykcja.
W tomiku C’est la vie7 poeta odręcznie wpisał dedykację, ofia6
7

E. Antoniak-Kiedos, Prostota w pieśni odkryta, „Śląsk” 2015, nr 3, s. 71.
Wiersze Mariana Kisiela cytuję wg wydań: Kronika nocy (Kn),
Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1992; Bliżej zimy niż lata
(bznl), Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1995; Gdy stoję tak
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rowując autorce tego szkicu „kilka wierszy optymistycznych”.
Nie podejrzewając żartu, czytałam je z nadzieją na złagodzenie
tonacji mortalnej i rzeczywiście trochę pojaśniało. Wprawdzie otwierająca tomik Pieśń Stefana (wspomnienie postaci
zmarłego przyjaciela) zaczyna się słowami „Kiedy mnie nie
będzie / coś przez to stracicie” (Clv, s. 5), to jednak więcej
tutaj ludycznej lekkości, żartu w stylu Stefana. Tak odczytuję
znakomitą pointę, zbudowaną na grze zwrotami wykorzystującymi czasownik „leżeć” (Ćmok leży w Mysłowicach, Stefan
w grobie): „no a gdzie Ćmok leży? / to tam, / gdzie i ja”. Stylizacyjno-imitacyjny charakter takiego finału sprawia, że nieomal słyszę głos Stefana Szymutki, poeta sportretował kolegę
tak dobrze, że prawie go ożywił. Bohatera wiersza O Franku
malarzu nie znam, a jednak „widzę” go, gdy uzbrojony w wałek
„o setce wzorów” bieli mury i maluje pokoje. Z Frankiem sentymentalnie przeniosłam się do epoki minionej, bo takich
malarzy i wałków dzisiaj już chyba nie ma.
Oprócz wierszy, zatrzymujących postacie i chwile utracone,
ważną funkcję pełnią tutaj przekłady-parafrazy ulubionych
poetów. Ostatni toast Anny Achmatowej zaczyna się słowami „Piję za zrujnowany dom, / Za złe życie moje” (Clv, s. 36),
nieco dalej znajduje się wiersz Nie wychodź z pokoju Josifa
Brodskiego (Clv, s. 37–38), a w finale autor umieścił słowa
nieruchomo (Gstn), Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1993;
Wypominki (W), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009; Czu
łość (C), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011; Nieuchronnie
zbliżam się do was. Wiersze z lat 1980–2015 (Nzdw), Miniatura, Kraków
2012; Było i się zmyło (Biz), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice
2012; Droga (D), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013; C’est
la vie (Clv), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014; Martwa
natura (Mn), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2015.
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popularnej w latach osiemdziesiątych piosenki-pożegnania
z życiem, która użycza tytułu całemu tomikowi. Jej słowa
napisał Jiři Štaidl (autor 200 tekstów), a ponieważ śpiewał ją
Karel Gott, z tą piosenką wracam do czasów naszej (Kisiela
i mojej) młodości, do wspólnego „domu” w peerelu. Zapewne
nieprzypadkiem tłumacz utożsamia się z tekstami, w których
mowa o zrujnowanym domu, zamykaniu się w pokoju, rozmowie ze śmiercią. Są to motywy w tej poezji stale obecne,
kluczowe i zazwyczaj splecione.
Mieszkanie to azyl, przestrzeń bezpieczna, przed głosami z ulicy chronią „grube zasłony, żaluzje, wyciszone okna”
(Języki, Kn, s. 5), a ulubioną pozycją lirycznego bohatera wielu
wierszy jest znieruchomienie i zapatrzenie w przestrzeń tyleż
rzeczywistą co odrealnioną. Z melancholijnych spojrzeń przez
okno można by ułożyć osobny tom. Oto kilka przykładów:
„patrzę / przez okno na zmęczone / góry” (Deszcz, Gstn, s. 19),
„za oknem / topią się na szynach płatki śniegu” (1989, pierwszy
dzień zimy, Kn, s. 9), „za oknem bielą okryła się już / ulica”
(*** Czym jest to, co mnie rani?, Kn, s. 12). Tytuł drugiego
tomu – Gdy stoję tak nieruchomo jest cytatem z własnego wiersza *** balkon, śnieg, czarna tafla… (Gstn, s. 12). Obserwacja
zimowego pejzażu (śnieg, las, zamarznięty staw) poraża tutaj
obcością, spojrzenie panoramiczne (z daleka i przez szybę)
otwiera tajemniczą przestrzeń, „która / nie łączy, nie / dzieli”,
ale przenosi patrzącego w jakiś inny wymiar. Znieruchomiałe
zapatrzenie sprzyja kontemplacji i wyzwala stany, które trudno
nazwać, o czym precyzyjnie informuje oszczędny komentarz:
„j a kby m był nie w tym / świecie”. Zauważmy, że zapisując owe
stany, poeta nie próbuje ich dookreślać. Nie przekonują mnie
erudycyjne interpretacje poetyckich tajemnic, które w kontekstach filozoficznych tak się rozjaśniają, że znika tajemnica.
Otóż podmiot omawianych wierszy często ociera się o wymiar,
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którego nazwać nie umie. Nie będzie nadużyciem wikłanie
tych „zapatrzeń” w konteksty mistyczne, metafizyczne czy psychologiczne, ale moje czytanie, by uszanować małomówność
Kisiela i specyfikę tych zapatrzeń-znieruchomień, zatrzymuje
się na nienazwanym/niewyrażalnym.
Wobec śmierci poeta zajmuje różne stanowiska. Czasem
ucieka w milczenie, częściej angażuje formy i głosy poprzedników, próbuje śmierć zagadać i oswoić, czemu sprzyja personifikacja. W odpowiedzi na „czarny strumień snu” (Wiem,
idziesz do mnie, Kn, s. 14), do „śnieżnej Pani” adresuje list
w stylu barokowo-dworskim, dla niej / o niej układa zgrabny
koncept – lęk okazuje się przedwczesny, bo Śmierć przychodzi, by zapytać: „jak ci się żyje?” (Śmierć, Kn, s. 16). W tym
„ciemnym” tomie znajdziemy wiele majaków, szekspirowskich
lęków, niejasnego poczucia winy, zmęczenia, błądzenia, szukania lekarstwa na „piekło”, mocowania się z wewnętrzną
„ciemnością” w poszukiwaniu harmonii, z nadzieją na odmianę.
Zmęczony zapisywaniem „[stanów] własnej schizofrenii” (Nie
od dzisiaj, wczoraj, Kn, s. 18) oraz poczuciem bezcelowości
życia podmiot prosi Boga o ratunek: „skaż mnie na stos lub
weź mnie na cel” (Bez celu, Kn, s. 23), a jego prośbę o śmierć
uzasadnia niezgoda na „życie bez celu”.
Nie sposób uwzględnić wszystkich sytuacji, w jakich
liryczny bohater tej poezji spotyka się ze śmiercią. Z czasem,
może dzięki fascynacji poezją Wschodu i tłumaczeniom Bai
Juyi, znikają barokowe personifikacje i zapisy stanów „schizo
frenicznych”. Miejsce lęków prywatnych i przeczuć śmierci
własnej zajmuje pamięć o tych, którzy odeszli. Poetycką tanatologię Kisiela znakomicie charakteryzuje tytulatura wierszy
wybranych z trzydziestopięciolecia twórczości: Nieuchron
nie zbliżam się do was. Ten tytuł trzeba rozumieć w kilku
znaczeniach: 1. zbliżam się do grobu; 2. coraz częściej myślę
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o zmarłych bliskich (o rodzinie, przyjaciołach); 3. coraz bardziej zbliżam się do „swoich” mistrzów, którymi mówię/myślę.
Sen i dom

Dotychczas pomijałam motyw snu, który wspólnie z motywami
domu i pamięci tworzy tkaninę-pajęczynę8 Kisielowej wyobraźni. Ten splot niejako narzuca bliskość znaczeń – śmierć jest snem,
życie jest snem i poezja jest snem. Sen – fantazmat i młodszy
brat śmierci – to pierwszy i zarazem kluczowy motyw poezji
Kisiela. Już w debiutanckim arkuszu poetyckim Nie śnijcie mnie
w waszych snach autor przedstawiał się jako „obłąkany poeta”,
śniący o kobiecie, ojczyźnie i chęci zaprzeczenia tym, którzy
wiedzą, jak jest, nie mając wątpliwości; jako poeta śniący „kolejny sen, / czy tak / czy siak / czy inaczej” (*** wy zawsze wiecie,
arkusz pt. Nie śnijcie mnie w waszych snach, s. 8–9).
By nie zgubić się w gąszczu znaczeń komplikujących siatkę snów, zawężam pole obserwacji do tych, które kojarzą się
z domem:
Bohaterem moich snów
jest dom,
choć opuściłem go,
jak tylu innych,
on wciąż powraca
jak natarczywa mucha.
Bohater moich snów (D, s. 33)
8

W jednym z najlepszych wierszy, całym utkanym z aluzji (m.in. do trenów Kochanowskiego i elegii Szymborskiej), zachwyca mnie metafora:
„drę pajęczynę / która mnie ochrania” (Ta jedna, wszystkie, Wdz, s. 20).
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Dodam jeszcze dwie znakomite miniatury: „śni mi się / i śni”
(Dom, D, s. 50), „śpimy / śnimy // wydaje nam się / że trwa // a nie
trwa” (Nie trwa, D, s. 20) i fragmenty wiersza bez tytułu: „śni się
sen / pośród sosnowych drzew […] jakby snem nie był […] ale
przecież był tylko snem” (*** śni mi się sen, D, s. 52). Cytaty wskazujące trwały związek snu z domem są tak liczne, że nie sposób
ich wszystkich przywołać. Stale obecna tęsknota za powracającym w snach domem rodzinnym (domem w Nowej Wsi pod
Nagłowicami) wspiera się tutaj na fundamencie klasycznej topiki
drogi i domu. Liryczny bohater wierszy z lat osiemdziesiątych
(autobiografizm pozwala utożsamiać go z autorem) mieszka
w Sosnowcu, na ulicy Podlewskiego, i jak Focjusz czuje się więźniem biblioteki (Fozjusz, Kn, s. 25 )9. W wierszu Powrót czytamy:
„Wyjeżdżałem do miejsc / gdzie nigdy nie byłem. Pragnąłem zgubić ślad, doznać dramatu wykorzenienia” (Kn, s. 33). Uciekinier
szuka zapomnienia, co jednak się nie udaje, bo znajome twarze
powracają w snach. Wracając do miejsc, które opuścił, siadając
„w tym samym fotelu”, jak syn marnotrawny wraca do domu. Bezdomność mu nie grozi, bo dom niesie w sobie, w snach i kulawej
pamięci. Pomijając symboliczne sensy „domu”, trzeba podkreślić
obecną w tej poezji opozycję między „domem” i „mieszkaniem”.
Mieszkać można wszędzie, gdziekolwiek, jakkolwiek, natomiast
domowość Kisiel łączy z miejscem sadowienia się10 rodziny,
9

Motyw uwięzienia w bibliotece powraca w kolejnych tomach, np. „Biblioteka: / śmierć tu szczęka” (Biblioteka, W, s. 38), „straciłem kawał życia
na próżno”, czytając „stosy książek” (Synteza, W, s. 40). Recenzent tomu
Wypominki zasadnie kojarzy Bibliotekę Kisiela z esejem J. Borgesa O biblio
tece. Zob. B. Zeler, Pamięć, śmierć, poezja, „Śląsk” 2009, nr 11, s. 76.
10 W Słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksander Brückner,
tłumacząc hasło: „sad” / „ogród”, zaczyna od czasowników: „sadzić”,
„sadowić”.
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z domem „posadzonym” w sadzie/ogrodzie, wśród jabłoni: „jak
sadził się dom / kto stroił fundamenty // kto kopał rowy / kto
odcedzał trawę” (Elegia o sadzeniu domu, Clv, s. 48). Program
„prywatności” w połączeniu z orientacją klasycyzującą sprzyja
temu, by doświadczenia jednostkowe ujmować w kategoriach
„jakby mitu”: „tyle pytań w zaprzeszłej pamięci // jakby Homer /
prywatna odyseja”. Główny wątek Kisielowej poezji wyznacza
droga (droga/wędrówka) z domu rodzinnego i stałe powroty
(w snach, we wspomnieniach i na pogrzeby) do miejsc utraconych,
trzeba zatem uwzględnić trafną autocharakterystykę – „prywatna
odyseja” jest próbą przeniesienia jednostkowych doświadczeń
w obszar prywatnego mitu.
Pamięć

W poetyckim świecie Kisiela dom jest-i-nie, bo na jego
wyobrażenie składają się odpryski pamięci – wspomnienia
z dzieciństwa, krótkotrwałe powroty, sny o domu, którego
już nie ma. W tej ascetycznej poezji (z uwagi na oszczędne
używanie słów) tylko dom emanuje zmysłowym konkretem
i ujęciem topograficznym, które funduje przestrzeń mityczną:
Ile było dróg?
Jedna na glinianki, druga na smug,
Trzecia na gościniec, czwarta na folwark,
Piąta do kościoła.
Miejsce (Wdz, s. 7)

Nie przypadkiem ten poemat o „raju utraconym” otwiera
część zatytułowana Mgławice, ciemność. Po latach oddalenia
zostały tylko drogi, ale zatarły się twarze i trudno się odnaleźć
w mgławicowym świecie nietrwałej pamięci. Egzystencjalnie
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zorientowane „ja” nie potrafi zamieszkać w przestrzeni wyśnionej. Wydobyte z pamięci świetliste obrazy bliskich miejsc
natychmiast „rozpływają się, nikną”, pogłębiając poczucie
zagubienia, nieistnienia:
A ja gdzie teraz jestem?
Objęła mnie ciemność.
W tym, czy w tamtym świecie?
W tej, czy tamtej wsi?
Miejsce (Wdz, s. 8)

Ponieważ Kisiel programowo trzyma się założenia: być wiernym jednostkowej pamięci, szczególnie boli go to, że niepamięć
skazuje bliskich na nieistnienie, odbiera im chwiejny, „cienisty” status ontyczny, a tym samym odbiera poczucie istnienia
temu, kto pamięć traci. „Gdzie jestem, w jakim świecie?” – to
pytanie o niepewny status ontyczny wspominającego. Wycieczkom w przeszłość towarzyszy świadomość współpracy pamięci głębokiej (zapisanej w podświadomości, która ujawnia się
w snach i marzeniach) z pamięcią kreatorką (korygującą według
wzorów kultury i stylów literackich)11. W poemacie Miejsce
przedmiotem refleksji jest paradoksalna natura pamięci, jej
siła i ułomność. Pamięć pozwala wrócić do miejsc utraconych
tylko na chwilę, ale jednak ocala, przywołuje piaszczystą drogę
przez las, szumiące sosny i dziecinne lęki idącego drogą siedmiolatka: „wystarczy się obejrzeć, by zobaczyć dom, // dłoń do
11 Z rozsianych w całej twórczości refleksji na temat pamięci (czym ona
jest, czemu służy, jak ją definiować itd.) można by ułożyć traktat. Hołdując starej prawdzie, że człowiek jest pamięcią, w swojej hierarchii
wartości Kisiel lokuje ją bardzo wysoko, a zarazem nieustanie sprawdza
jej możliwości.
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brwi przyłożyć, by stała się łąka” (Miejsce, Wdz, s. 10). Niestety,
wspomnienie przegrywa w konfrontacji z rzeczywistością, bo
obrazy mentalne nie dają zmysłowej rozkoszy: „nic nie zastąpi
dotyku gołych stóp” (Wdz, s. 13)12. Próba powrotu do miejsc
ukochanych kończy się klęską i odsłania skazę niepamięci (już
nie pamiętam jak było), a kiedy „miejsce” znika, rolę pamięci
przejmuje słowo. Ocalająca siła poezji-pamięci zachowuje niewiele: „siwy pył nad drogą / postument kasztanów” i tęsknotę
za światem bezpowrotnie utraconym. A właśnie tęsknota jest
tutaj wartością najważniejszą. Na pytanie: „co ocalisz?” podmiot
odpowiada: „tęsknotę, którą chronisz, jakby była prawdą” (Wdz,
s. 9). W swoich medytacjach nad naturą pamięci i nostalgii
rzecznik wierności prywatnej prawdzie wielokrotnie sprawdza
wiarygodność emocji i „cienistych” wyobrażeń. W Miejscu
szczerość tęsknoty obwarowuje zastrzeżeniem „jakby”, w innych
utworach nieokreśloność sennego obrazu szyfrują zaimki „coś”,
„gdzieś”, „ktoś” (Tęsknota, Biz, s. 20).
Poetyka nostalgicznych wierszy o domu odsyła do poematów Mickiewicza i Miłosza13, ale Kisiel jest niewiernym kontynuatorem tej tradycji. Bohater Miłosza znajduje swoją „łąkę
nadrzeczną”, wraca do początku i przenosi się w inny wymiar:
12 Kisiel unika obrazów sensualnych, nie ceni „poetyki doznań”, o której
pisze w trybie warunkowym (jeżeli) w wierszu Jeżeli jeszcze (W, s. 26).
Czy dlatego, że „materia świata jest doskonalsza / od zmysłów”, czy może
dlatego, że unika gestów fałszywych, a wie, że wrażeń zmysłowych zapisać
nie można, można je tylko wspominać, przywołując reakcje emocjonalne
(Zapach mchu, Mn, s. 18)? A może niewrażliwość na bodźce zmysłowe jest
konsekwencją programowego „zamierania”? – tak wnioskuję, czytając:
„reumatyzm pamięci // zanikający dotyk” (Ręce, Mn, s, 34).
13 Mam na uwadze głównie Pana Tadeusza oraz cykl Litwa po pięćdzie
sięciu dwóch latach, w: C. Miłosz, Na brzegu rzeki, Znak, Kraków 1994.
Z uwagi na inny rodzaj recepcji pomijam Dolinę Issy.
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„nagle poczułem, że znikam i płaczę ze szczęścia” (Łąka, Litwa
po pięćdziesięciu dwóch latach), natomiast Kisiel – z upodobaniem używający słowa „jakby” – nie jest poetą epifanii. Nie
ufa „jasnym” snom, np. w wierszu Śni się sen (Wdz, s. 11) moją
uwagę zwracają trzy różne znaki powątpiewania: kapitalny
tautologiczny tytuł, określenie „jakby sen nie był” i pointa –
„ale przecież był tylko snem”. W tej poezji zawsze jest jakieś „ale”
czy „jakby”, nie ma tutaj prostych emocji, łatwych diagnoz,
oczywistych prawd. Nie wiadomo, gdzie i jak spotykają się
różne domy, światy i sny (każda interpretacja porządkująca
wydaje się nadużyciem), a motywem spinającym nietrwały,
płynny obraz świata jest znikanie, ubywanie, melancholia
przemijania.
W moim odbiorze poezję Kisiela od początku dyktuje lęk
przed bezdomnością. My, mieszkańcy XX/XXI wieku – coraz
bardziej rozproszeni, rozrzuceni po „globalnej wiosce” –
wszyscy jesteśmy jakoś bezdomni, ale kiedy zapuszczamy
korzenie w nowych miejscach, znika poczucie tożsamości
z kolebką, z miejscem, które nas ukształtowało. Takie „miejsce pierwsze” odnajdziemy w twórczości poetów dawnych,
w poezji emigrantów, rzadziej u współczesnych (przechowuje
je np. poezja Tadeusza Nowaka). A liryczny bohater wierszy
Kisiela żyje tęsknotą, w każdym kolejnym tomie cofa się
w przeszłość coraz bardziej i stale kąsają go „natarczywe
muchy”. Wyobrażenie domu zawsze łączy z ogrodem, bo
taki obraz zapisał się w pamięci dziecka. Ponieważ nie może
i nie chce go wymazać, pozostaje ściszone, elegijne opłakiwanie utraconego. Myśląc o tych elegiach, spinam je paradoksalną formułą „życie martwej natury”14. Poeta kreuje
14 „Martwa natura jest zbiorem wierszy o naturze. Martwej, lecz żywej” –
tak zaczyna recenzję tomu Katarzyna Niesporek, Śmierć i natura, „Nowe
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świat, w którym zatarły się ślady, postarzały drzewa, nie ma
koni i nie smakują jak dawniej owoce, „bo choć jest sad /
i pamięć drzew, nie ma sadu w sadzie” (Sad, MN, s. 11–12).
Nie lekceważąc dopisku „Pamięci Tadeusza Śliwiaka” i aluzji
do jego poezji, motyw sadu kojarzę z wersem „Był sad. –”
(Pan Tadeusz, Ks. II, s. 16015), do czego zachęca Kisielowa
praktyka posługiwania się aluzją, np. drzewa, które „broniły
domy / od wiatrów jesieni” (Drzewa, MN, s. 16) wyraźnie
odsyłają do topól chroniących dwór w Soplicowie – „od wiatrów jesieni”16. Autor Martwej natury posługuje się cytatem
jak Różewicz, dyskretnie i zasadnie kierując uwagę odbiorcy na teksty, które są mu szczególnie bliskie. W poemacie
Mickiewicza „Drzewa owocne, zasadzone w rzędy” nie mają
imion gatunkowych, a w sadzie Kisiela rosną jabłonie i śliwy,
lecz „nie cieszy już smak koszteli / ani papierówek, // słodycz
mirabelki / ani żaden owoc” (Sad, Mn, s.11). Przywołując
konkretne nazwy, poeta wspomina smak dzieciństwa, do
którego nie ma powrotu. „W tym sadzie”, który wciąż trwa
w snach, pamięci i poezji, nie ma jednak sadu sycącego zmys
ły (nie ma powrotu do raju dzieciństwa). Niebyt i nostalgię
znakomicie szyfruje lakoniczna, tautologiczna pointa „nie
ma sadu w sadzie”17. Trudno nie zauważyć, że tom C’est la
Zagłębie” 2016, nr 1–3, s. 40. Autorka znajduje w tomie więcej życia
niż śmierci, ja widzę raczej równowagę, bo jaka to pociecha, że po
naszej śmierci nadal będą się toczyć sezony?
15 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, w: Wybór pism, oprac. Z. Szmydtowa
i zespół red., KiW, Warszawa 1951.
16 Tamże, s. 148.
17 Ogrody Kisiela bardziej przypominają Leśmianowski ogród Pana Błyszczyńskiego niż ogród/sad Mickiewicza. Przy zasadniczo odmiennym
obrazowaniu (bo Leśmian jest sensualistą) Kisielowi bardzo blisko do
poetyckiej ontologii i metafizyki Leśmiana. Tę bliskość sugerują aluzje,
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vie – gdzie, dla odmiany, w tytule pojawia się nie śmierć, lecz
życie – cieplejszą tonację zawdzięcza motywom ogrodowym,
które powracają w tomie kolejnym, czyli w Martwej natu
rze. Motywację zmiany upatruję w biografii – odkąd autor
zamieszkał w domu z ogrodem, sadzi rośliny i rozkoszuje
się śpiewem ptaków. „Posadził” własny dom, ale czy ta blis
kość przyrody wyrwie go z melancholii? Otóż nie, poetyckie
spojrzenie na ogród jest wyraźnie podszyte elegią. Jeśli nawet
poeta wybiera rekwizyty, które mogłyby kusić oko kolorami
(jak słoneczne, różnobarwne gazanie, kwitnące od wiosny
do jesieni), to jednak nie są one przedmiotem zachwytu, bo
„ciemne” oko ujrzy je w jakimś „cieniu”. W dni pochmurne
i deszczowe gazanie zamykają się – i właśnie ten moment
utrwala pióro (Gazanie w deszczu, Mn, s. 5). W poetyckim
ogrodzie Martwej natury nie kwitną jaśminowce (zaszkodziły im świerki sąsiada), kwitnące róże niebawem zetnie
mróz, a czereśniowe drzewo zaczerniła chmara szpaków.
Wszystkie obrazy są tutaj jesienne i znacząco przyciemnione,
bo Kisielowi zawsze „bliżej do zimy niż do lata”18. Tak czy
inaczej, dzięki temu, że państwo Kisielowie zmienili adres
zamieszkania, do elegijnej liryki poety wprowadziły się motywy sielankowe, rajskie i franciszkańskie, bo dom z ogrodem
to miejsce przyjazne zmysłom. Tu pachną róże i jaśminowce,
kuszą słodkie mirabelki, śpiewają ptaki, a „szczebiotliwe
wróble” trzepocą jak dawniej, w sadzie dziadków: „na tej
gruszce / trochę wyżej / ku stodole”. A wróble „zawsze są
wierszem” (Wróble, Clv, s. 52–53). Jednak mimo jaśniejszych
akcentów w omawianych tomach dominuje wątek cmentarny
np. tytuł Boże pełen w niebie chwały (C, s. 29) jest incipitem wiersza bez
tytułu zamieszczonego w tomie Leśmiana Dziejba leśna.
18 To moja parafraza tytułu Bliżej zimy niż lata.
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i zaduma nad przemijaniem. W Martwej naturze – zgodnie
z tytulaturą – Kisiel snuje „elegię o sadzeniu domu”, o utracie
domu i powrocie do domu-grobu. W sosnowym lesie/cmentarzu zachwyca go cmentarny śpiew ptaków, nocą słucha
żab rechocących „jakąś dawną pieśń” (Żaby rechoczą, Clv,
s. 31), odprowadzając zmarłych często myśli Leśmianem19.
Szczególnie cenię znakomicie wystylizowaną (leśmianowską)
Klechdę domową. Domem-ogrodem jest tu cmentarz (rodzinny cmentarz rakoszyński), wspólny dom, w którym spotykają
się żywi ze zmarłymi. Na pogrzeb matki – zgodnie z poetyką
klechdy – schodzą się zmarli: dziadek, który walczył pod
generałem Sosnkowskim, podchmieleni wujkowie, partyzanci, rodzina i znajomi. Wszyscy radośnie witają zmarłą
i prowadzą do domu,
a D.O.M. murowany,
i świecą się
z daleka pobielane ściany,
tym bielsze,
że odbite od zielonych sosen,
które tłumnie obsiadły cmentarz
pod niebiosa.
Klechda domowa (MN, s. 21)

Efektem połączenia Leśmiana z Mickiewiczem jest wizja
groteskowa – dziadek, szczudłem wybijający takt marsza, przypomina nieboszczyka Madaleńskiego, który prowadzi mazura
19 Mam na myśli Leśmianowskie liryki zagrobne. „Dom, który jest wszędzie” pojawił się wcześniej w wierszu dedykowanym „Pamięci Ojca”
(Dom, Gstn, s. 17).
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(Leśmian), ale bielony D.O.M.20 wśród sosen niewiele ma
wspólnego z Soplicowem. Taki dialog z tradycją pomaga ukryć
rozpacz, zachować powściągliwość i dyskrecję żałoby. Prawie
każdy poeta rozmawia z Mickiewiczem inaczej, w innej sprawie. Wydaje się, że Kisielowi daleko do „malującej pamięci”.
Mickiewiczowskiej gawędzie przeciwstawia „odpryski/maźnięcia”, po których zostaje „nic” (Nic, Mn, s. 27), i wielokrotnie
ubolewa nad utratą pamięci: „Zapomniałem: // nie wiem czy
było, / czy sam wymyśliłem” (Zapomniałem, Biz, s. 56).
Ufający sile pamięci Mickiewicz wykreował świat, w którym
zatrzymał czas i zamienił wspomnienia w mit. Poeta współczes
ny dysponuje odmiennym doświadczeniem i wiedzą, nie ufa ani
pamięci, ani mitom, ani poezji wreszcie. Będąc wyrazicielem
własnej prawdy, niczego nie dopisuje, najczęściej zapisuje odpryski wspomnień, myśli, wrażeń. Oczywiście zakamarki pamięci
przechowują nietrwałe, bardziej emocjonalne niż sensualne
chwile, ale są to zaledwie fragmenty i ten odpryskowy charakter
wspomnień poeta stara się zachować, nadając im odpowiednią formę – oszczędną, znikliwą, niepełną czy okaleczoną21.
20 D.O.M. – akronim na płytach nagrobnych – oznacza dom zmarłych
(łac. Deo Optimo Maximo, pol. „Bogu Najlepszemu Największemu”).
Wzorem starożytnych Rzymian umieszczano ten napis na nagrobkach i kaplicach cmentarnych. Zob. także wiersz Żałość nieboszczyka
(W, s. 20) – monolog zmarłego, który zniknął z pamięci, więc przestał
istnieć (grób się zapadł, zniknęły litery, on sam bez imienia nie wie,
kim jest). Jego D.O.M. stoi „na marnym cokoliku”, a ponieważ nie
ma pamięci, „dom stał się metaforą”. Stylizowane żale zmarłego zamyka pointa, w której zawiera się główna myśl Kisielowej filozofii bycia:
b e z p a m i ę c i d om s t aj e s i ę m e t a f or ą.
21 Na „fragmentaryczność, epizodyczność obrazowania” zwróciła uwagę
recenzentka tomu Czułość – Agnieszka Nęcka, W uścisku czułej pamięci,
„Nowe Książki” 2012, nr 4, s. 63.
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Odpryski

W pierwszym wierszu z Kroniki nocy pojawia się jakiś sen,
męczący, powtarzalny, znany tylko kronikarzowi, a jednak
motywy drogi, kresu i domu pozwalają kojarzyć go ze snami
o śmierci i utraconym domu:
Ten sen powtarza się od wielu miesięcy.
Jestem już u kresu drogi.
A jeszcze nie wyszedłem poza próg mego domu.
***[Ten sen powtarza się...] (Kn, s. 4)

Seryjny, męczący koszmar senny to „natarczywa mucha”.
Dyskretny autobiografizm (konfesja bez zwierzeń) pozwala
utożsamiać podmiot z autorem. W wierszu datowanym na rok
1989 wypowiada się człowiek młody (28-latek), śni kres drogi,
jest wyczerpany, wypalony, zmęczony snami i oczekiwaniem
na jakąś odmianę. To melancholik, który stoi w oknie, bezmyślnie boleśnie wpatrując się w białą, zimową ciemność/Ciemność, do „śnieżnej Pani” pisze „czarny strumień snu” (Wiem,
idziesz do mnie, Kn, s. 14). Wciąga go cisza nocy, ale nie zna
przyczyny zmęczenia. Pyta Boga: „czym jest to, co [go] rani”,
a zmęczony nocnym czuwaniem oczekuje jakiegoś rozwiązania: „Niech wreszcie nadejdą: śmierć / lub dzień – wszystko
jedno” (*** Czym jest to, co mnie rani, Kn, s. 12). Wiele w tym
tomie śmierci i bezsenności, skargi wypowiadanej wprost lub
w liryce roli, np. w słowach Lady Makbeth słyszę empatyczną
skargę na bezsenność i prowadzące do obłędu „bezustanne
czekanie” (Czyściec Lady Makbet, Kn, s. 26).
Bohater wierszy Kisiela lubi pozycję, która sprzyja kontemplacji („stać nieruchomo” – siedzieć w fotelu – znieruchomieć), a znieruchomienie to zatrzymanie życia w martwym,
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statycznym punkcie. Szukając międzytekstowych powiązań,
zauważam, co łączy tytułową formułę Gdy stoję tak nieruchomo
z Martwą naturą; ponieważ obie informują o zatrzymaniu
ruchu, bezruchu, bez-życiu, można je potraktować jako istotne elementy metapoetyckie. Nieruchome stanie, najczęściej
w oknie, to pozycja wyjściowa poety intelektualnego, który
patrzy na świat z perspektywy oka/okna. Z kolei „martwa
natura” jest tutaj określeniem produktu finalnego, efektem
jego „troski o trwanie […] w czymś tak nietrwałym jak papier”
(Poeta notujący daty, D, s. 5).
Pamiętając o zasadzie korespondencji sztuk, wnioskuję, że
„martwa natura” wprowadza kwestię natury estetycznej, wszak
literatura i sztuka są formami utrwalania życia. Dlaczego poeta
wybiera gatunek malarski (znany już w antyku, popularny
w baroku, nadal żywotny) obejmujący efektowne figuralne
kompozycje przedmiotów (np. naczyń) z martwymi roślinami
i zwierzętami? W wierszu Martwa natura biegną zając i sarna,
ale czy można zobrazować ruch dzikich zwierząt? I tak, i nie,
albowiem bez ruchu znaczeń i wyobraźni odbiorcy zwierzęta „martwieją”: „kica zając / biegnie sarna // natura / natura”
(Martwa natura, Mn, s. 15). W pierwszym dwuwersie zając
i sarna są w ruchu, natomiast odsyłający do malarstwa tytuł
kojarzy się z nieruchomością. Pamiętamy obfite barokowe
stoły myśliwskie, na których wśród piętrzących się owoców
z ogrodu/sadu leżą upolowane sarny, misy, z których zwisają
uszy martwych zajęcy. Jak czytać tę lakoniczną wypowiedź?
Zwierzęta biegną, zanim trafią na jakiś stół – człowieka czy
padlinożerców – bo taka jest natura istnienia. Oszczędność
słowa zmusza odbiorcę do istotnych dopełnień. W znaczącym
powtórzeniu słowa „natura” odczytuję dwa znaczenia: żywą
naturę-przyrodę utrwala sztuka (słowo-obraz), która żywe
zamienia w martwe. Lakoniczny zapis odbieram jako ekstrakt
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kontemplacji na temat relacji łączących sztukę z życiem. Sztuka
jest sztuczna i martwa, a życie skażone śmiercią (robaczywe –
jak jabłko na okładce tomu). Oto natura istnienia (w znaczeniu: istota, fenomen). Cytowana miniatura prowadzi odbiorcę
w stronę kilku różnych wątków Kisielowych, ukrytych między
wierszami (w obu znaczeniach: dosłownym i metaforycznym)
namysłów, skłania do refleksji egzystencjalnej, estetycznej,
etycznej. Mając na uwadze całą zawartość tomu Martwa natura
oraz fragment Śpiewaka („coś się zatrzymało / coś zniknęło
może // a teraz wzrok przykuwa / jak martwa natura”; Mn,
s. 37) układam długą listę koincydencji wyznaczonych znakiem
„natura”. Człowiek jest dzieckiem natury, ale czym jest natura
dla człowieka? Czym jest natura człowieka? Co wiemy o naturze (istocie) rzeczy? Lukrecjusz stworzył poemat De rerum
natura w sześciu księgach, poeta współczesny potrzebuje
tylko sześciu słów, by zadać podobne pytania. „[Streszcza] się
w półsłowie, / bo słowo znika” (Elegia na dzień ostatni, C, s. 29).
Kluczem do wyobraźni Kisiela są kombinacje znaków
kierujących uwagę odbiorcy w stronę różnych porządków
istnienia i tworzenia (natura-przyroda lokuje się w polu
semantycznym życia, epitet „martwa” – w polu semantycznym śmierci). „Zając” i „sarna” z wiersza Martwa natura są
zobaczone i napisane22. Krótki, pozornie prosty tekst nasuwa
refleksje i skojarzenia, które krążą wokół kwestii estetyczno-filozoficznych zaprzątających uwagę Mariana Kisiela od Kro
niki nocy po wiersze ostatnie.
W tomach wcześniejszych poeta artykułował je inaczej,
bez ekonomicznej precyzji słowa, dzięki której na znacze22 „Zobaczone” kieruje mnie w stronę liryki Julii Hartwig, a „napisane”
kojarzę z Radością pisania Szymborskiej („sarna biegnie przez napisany las”).
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nie dosłowne – najczęściej dzięki aluzyjnym skojarzeniom
z gatunkami czy tekstami kultury – nakładają się porządki
znaczeń metaforycznych. Wcześniej chętnie poruszał się na
granicy oniryzmu, teraz atakuje odbiorcę zwięzłością, przypominającą późne praktyki Białoszewskiego czy Krynickiego.
Najważniejszym kierunkowskazem w odbiorze tej poezji są
kapitalne, mistrzowskie tytuły. Oprócz już wspomnianych
(Było i się zmyło, Martwa natura) trudno pominąć Wypominki.
W zlaicyzowanym świecie mało kto wie, że wypominki „to
zwyczaj odczytywania w czasie mszy specjalnych intencji […]
termin też oznacza odczytywanie w Zaduszki z ambony imion
zmarłych polecanych modlitwom wiernych […]. To również
próba rozliczenia się z przeszłością […]”23. Nie znając tekstu
Zelera, długo zastanawiałam się nad tym, jak te „wypominki” rozumieć – kto, co, komu wypomina? Przede wszystkim
sobie wypomina poeta nieuważność, żałuje tego, co prześlepił,
czego wcześniej nie zauważał, w co wątpił, czego nie umiał
powiedzieć i zatrzymać: „Cokolwiek było ważne, zawsze znajdowało się / ważniejsze” (Niestatek, W, s. 34)24. Z perspektywy
przebytego odcinka Drogi pojmuje wagę umiejętności wyboru,
bo zarówno życie, jak i twórczość wymaga stałej konieczności
korygowania:
sztuka wyboru
najtrudniejsza ze sztuk
23 B. Zeler, Pamięć, śmierć, poezja…, s. 76.
24 Dobrym komentarzem do wiersza Niestatek jest rozmowa Mariana
Kisiela z Barbarą Gruszką-Zych, Krytyk z domieszką naukowca, „Śląsk”
2004, nr 24, s. 58. Kisiel dom opuścił jako czternastolatek i ta rozłąka
osłabiła relacje z bliskimi; wracał do nich w wierszach, które – jak
mówi – są efektem „spowiedzi przed samym sobą”.
153

D om i  D . O . M . w poezji  M ariana  K isiela

dla wiersza
dla mnie
(nie ma tu różnicy)
płacisz tak samo
za wiersz i za życie.
Sztuka wyboru (W, s. 35)

Zauważmy, jak wyraźnie wątek egzystencjalny łączy się
tutaj z etycznym i metapoetyckim, a ten splot jest specjalnością Mariana Kisiela, który zna wartość formy/sztuki, wie,
że wszystko jest sztuką25. Używając potocznych słów, dbając o komunikatywność wypowiedzi, buduje semantyczne
konstrukcje piętrowe i w ten sposób zaciera granicę między
życiem i poezją, życiem i śmiercią, jawą i snem, ogrodem
i cmentarzem… Ciemności przeciwstawia ład formy i światełko czułej pamięci.
Temu zamazywaniu różnych porządków sprzyja umiejętność
kojarzenia praktyk artystycznych wywodzących się z różnych
poetyk i tradycji26. W klasycyzującej, elegijnej poezji Mariana
Kisiela istotną funkcję pełnią lingwistyczne metafory i barokowe
koncepty, dzięki którym „natarczywe”, obsesyjnie powracające wątki (tęsknota za domem i oswajanie śmierci) pojawiają
się w zaskakujących, intrygujących odsłonach. Nie ma dwu
identycznych wierszy o śmierci, mnogości ujęć zaprezentować nie sposób. Najbardziej lubię metaliterackie żarty, jak ten:
25 Warto w tym miejscu wspomnieć wiersz Sztuka umierania z tomu
Bliżej zimy niż lata.
26 Swobodę korzystania z tradycji dyscyplinuje Kisielowy, elegijny wariant
klasycyzmu, w którym przed ciemnością ratuje tęsknota, pamięć o bliskich i czułość dla przyrody.
154

D om i  D . O . M . w poezji  M ariana  K isiela

Ustawiam litery.
[…]
W ich doskonale wydatnych
żebrach
gości śmierć.
Litery (W, s. 33)

a także erotyczne cmentarne igraszki, w których spotykają się
główne motywy: śmierć, życie, sen, dom (D.O.M) i pamięć:
„twój szkielet taki samotny bez ciała / przytul się w mojej
pamięci / drżyj” (Erotyk cmentarny, W, s. 22). Lirycznemu
bohaterowi tej poezji śmierć towarzyszy nieustannie, ale
w pierwszych tomach „ja” spotyka się z Ciemnością, która
jest w nim, w ostatnich najczęściej żegna bliskich, odwiedza cmentarze, zapisuje chwile zamyślenia nad kruchością
życia, myśli o tym, co po śmierci dzieje się z ciałem27. Tym
refleksjom towarzyszy medytacja nad prawdą i zmyśleniem,
prowadząca do wniosku, że to, co o życiu-śmierci wiemy,
jest zaledwie o dpr y s k i e m prawdy, do której człowiek dąży,
choć ona stale mu umyka. Mocno podkreślam „odpryskowy”
charakter pamięci i prawdy, którymi żywi się owa poezja. Tu
bierze początek Kisielowa poetyka zwięzłości, przemilczeń/
milczeń. W Martwej naturze, gdzie poeta oprowadza nas
po jesiennym ogrodzie, największe wrażenie robią na mnie
aforystyczne dwuwersy: Połowa listopada i Koniec listopada
oraz wiersz Nic: „te lata / i te / odpryski / maźnięcia / nic”
(Mn, s. 27). Siłą tego wiersza jest układ graficzny (5 wersów),
w zapisie liniowym – unieważniającym gęstość milczenia,
które wypełnia pustą przestrzeń między wersami – cały tekst
27 Zob. co pisze Małgorzata Rygielska, Elegijne continuum, „Opcje” 2016,
nr 3, s. 101.
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zajmuje zaledwie pół wersu, optycznie znika. Z braku czasu
pomijam nieostrą kategorię „nic”, która sytuuje Nic w kontekście poetyckiej metafizyki, prowadzi interpretatora w obszary
metafizyki oraz etyki – od Leśmianowskiej „nicości istniejącej”
do „Nic” Różewicza. Kisielowi, który jak autor Płaskorzeźby
szuka „życia w grobach”, blisko do Różewicza28. Sugerowana
„bliskość” nie wyklucza istotnych różnic, a zebranie argumentów na poparcie tej tezy wymagałoby osobnego studium.
W wierszu Kisiela pt. Nic zwracam uwagę na nieokreśloną,
a zarazem konkretną (podkreśloną zaimkiem wskazującym,
chętnie stosowanym w komunikatach mówionych29) perspektywę czasową sygnowaną niedbałym skrótem „te lata /
i te” (dawniejsze, wczorajsze, dzisiejsze) i podkreślam lakoniczną charakterystykę pamięci, a tym samym bardzo trafną
autodefinicję poetyckiego obrazowania. Marian Kisiel zapisuje
„odpryski” myśli i emocji, „odpryski” (resztki) wspomnień,
snów i lektur30, a jego differentia specifica to „maźnięcia” stawiające odbiorcy nie lada wyzwanie. Aby to „nic” wypełniło
się treścią, trzeba uruchomić wyobraźnię, dostrzec bogatą sieć
intertekstualnych odniesień, wsłuchać się w rozmowę, jaką
poeta prowadzi ze zmarłymi – w całej twórczości, nie tylko
w autorskim wyborze Wieniec dla zmarłych. Metaforycznie
28 T. Różewicz, jednak żyje się pisząc wiersze za długo, w: Płaskorzeźba,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991, s. 65. W rozmowie z Barbarą
Zych-Gruszką Kisiel przyznał, że autora Uśmiechów czyta „z przyjemnością”. Zob. Krytyk z domieszką naukowca…, s. 54.
29 Przy okazji dodam, że Kisielowe upodobanie do zaimków pośrednio
tłumaczą jego praktyki aforystyczne.
30 Najlepszym przykładem „odpryskowej” lektury jest wiersz Notatnik
Anny Kamieńskiej (Ł, s. 39) – zastanawia mnie, dlaczego poeta czyta
Notatnik siódmy raz.
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upraszczając, można przyjąć, że podmiot omawianych wierszy
MYŚLI DOMEM, na który składają się „dom” i D.O.M.
Kiedy czytam wiersze Kisiela, z odprysków jego wyobraźni
wyprowadzam własne sny o bliskich, widzę gesty i twarze
wydobyte z odmętów pamięci/niepamięci, wracają moje domy
(bytomski, katowicki, sosnowiecki). Prywatność Kisiela wskazuje drogę w kierunku miejsc utraconych, bo prawdą jest, że
„coś musi się zgubić, / żeby się znalazło” (Zmienność, Mn, s. 38).
Ten znakomity aforyzm można by przyjąć za motto do mojej
książki.

DROGA PSALMISTY
TADEUSZA NOWAKA –
OD SIKORZYC,
PRZEZ KSIĘGĘ NATURY,
DO „NIE WIEM”
W XXI wieku coraz bardziej odczuwamy zagrażające życiu
planety skutki cywilizacji. W wyniku globalnego ocieplenia
topią się lodowce, płonie Australia, umiera Puszcza Białowieska, grasuje koronawirus… Na zgubne dla życia zjawiska reaguje literatura. W interdyscyplinarnej humanistyce,
kojarzącej wiedzę z zakresu przyrodoznawstwa z filozofią,
teorią kultury i estetyką, pojawiają się nowe nurty badawcze,
np. ekokrytyka – modna na Zachodzie, w Polsce zaczyna być
obecna. W latach dziewięćdziesiątych jej przedmiotem były
destrukcyjne działania człowieka wobec środowiska naturalnego, surowa ocena zastanych w kulturze relacji człowieka
z przyrodą, od wieków opartych na – sankcjonowanej boskim
prawem – dominacji gatunku ludzkiego i wyzysku gatunków
nie-ludzkich. Obecnie, w okresie tzw. drugiej fali, głównym
zadaniem ekokrytyki jest obserwacja antropocenu, badanie
skutków zmian nieodwracalnych dla biosfery, diagnoza (eko)
świadomości i artystycznej wyobraźni1. Ponieważ ekokrytyka
bywa kojarzona z posthumanizmem, od razu zaznaczę, że
1

Zob. „Teksty Drugie” 2018, nr 2, zwłaszcza tekst Wstępu: J. Tabaszewska,
Ekokrytyczna (samo)świadomość. Z ekokrytyką zetknęłam się, czytając
utwory Julii Fiedorczuk, którą zajmuję się w następnym szkicu.
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nie wszystkie (eko)programy redukują człowieka do materii, ale przed pokusą czytania poezji Nowaka w powiązaniu
z tym nurtem2 chroni mnie jego szacunek dla ludowej tradycji
i nabytego w dzieciństwie sakralnego, obrzędowego traktowania zjawisk przyrody.
W moim odbiorze Nowak jest przede wszystkim psalmistą, oryginalnym, nowoczesnym kontynuatorem ludowej
tradycji. O jego psalmach pisano wielokrotnie, pierwszeństwo
oddaję autorowi znakomitego eseju Poezja w czasie marnym.
O metafizyce i historiozofii Tadeusza Nowaka. Stanisław Balbus
uważnie prześledził drogę światopoglądową, jaką przeszła
ta poezja – od „groteski realistycznej”3 przez różne etapy
poszukiwania metafizycznej Całości. Lektura wierszy Nowaka
to nie lada wyzwanie, ale interpretator erudyta z ogromną
konsekwencją odsłania kolejne tajniki poetyckiego światopoglądu. Gromadząc analityczne argumenty, badacz przekonująco dowodzi, że tkwiącego wewnątrz natury człowieka poeta
umieszcza w panteistycznej Księdze Świata. Z tej wspólnoty
bosko-ludzko-zwierzęcej wyrywa człowieka diabelskie „ukąszenie Azji” w Pacierzach. Gdy Duch Historii zamyka przed
nim Księgę Natury, człowiek pogrąża się w rozpaczy. Ostatnim
2

3

Znam dwa teksty, w których mowa o (eko)wrażliwości Nowaka.
Zob. A. Jarzyna, Herezja: odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak,
Jerzy Nowosielski), w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropo
centrycznego paradygmatu, red. A. Barcz, D. Łagodzka, IBL PAN,
Warszawa 2015, s. 246–265; P. Tański, Istność. Uwagi o miłości
w wierszach Tadeusza Nowaka, w: Nowy Nowak (Tadeusz), red.
J. Olejniczak, R. Knapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2016, s. 87 i dalsze.
S. Balbus, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji
Tadeusza Nowaka, w: T. Nowak, Modły jutrzenne – modły wieczorne,
Oficyna Literacka, Kraków 1992, s. 285.
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etapem dążenia, a raczej tęsknoty za metafizyczną Całością
jest sen4, krytyk podąża za nim w stronę Pustki, odczytując
w owym śnie „epifanię Nicości”.
Za snem, za jawą, za pacierzem
(jest świat z nieznanych nam już zwierzeń)
Bez snu bez jawy bez udręczeń.
		
Pieśń o innym świecie5

Ostatnią fazę poetyckiej drogi stanowią „bezsenne sny”
(medytacje), które Stanisław Balbus interpretuje jako poznanie
mistyczne. Są one niewyrażalne, zatem Całość musi pozostać
nieznana:
Inny świat istnieje poza językiem jawy (a więc empirii
i intelektu), poza językiem snu (a więc twórczej wyobraźni
symbolicznej), poza pacierzem (a więc językiem religii
i liturgii) i jest „światem z nieznanych nam już zwierzeń” – a więc wymyka się wszelkiej komunikacji. Ale
jednak j e s t 6.

Jak definiować Pustkę – nie wiadomo, krytyk wskazuje kilka interpretacyjnych kontekstów, podkreślając, że nie można
4
5

6

Tamże, s. 219.
T. Nowak, Pieśń o innym świecie, w: I co na niebie, i co jest na ziemi (Icn),
Oficyna Literacka, Kraków 1995, s. 199. Pozostałe wiersze Tadeusza
Nowaka cytuję wg wydań: Ślepe koła wyobraźni. Wiersze z lat 1954–1957
(Śkw), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958; Psalmy wszystkie (Pw),
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974; Pacierze i paciorki (Pip), Czytelnik, Warszawa 1988.
Tamże, s. 269. Wyróżnienie w oryginale.
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jej utożsamiać z Nicością absolutną, czyli brakiem wszystkiego.
Nie przekonuje mnie teza o śnie mitycznym, moim zdaniem
w tym miejscu otwiera się furtka do materialistycznej, ekokrytycznej wykładni Innego Świata. Spośród kilku proponowanych przez Balbusa ścieżek interpretacji wybieram przywołane
stanowisko fizyka kwantowego. Otóż Bohm – autor Ukrytego
porządku twierdzi, że
Każda cząstka materii, każdy kwant energii otwiera
wejście w „ukryty porządek” wiecznej całości bytu, nieograniczony ocean kosmicznej energii, zdolnej w swym
wiecznym ruchu rodzić formy materialne7.

Nowakowe poszukanie Boga i Pełni może jednak budzić
wątpliwości, wytrawny badacz poetyckiej metafizyki dopiero
w artykule z 2015 roku zastosował kategorię numinosum8.
Unikając definiowania psalmu, by nie powtarzać za Balbusem,
wyeksponuję tylko jedną cechę: śpiewność. Od plemion Dawidowych przez wieki chrześcijaństwa psalmy melorecytowano.
Autor Psalmów mówi o nich, że to muzyka/śpiewanie, z czego
wynika „klarowność, przejrzystość i jednoznaczność formy”9.
Nikt przed Nowakiem tak nie śpiewał i nikt po nim takich
psalmów nie stworzy. Są one zarazem proste i skomplikowane,
melodia słów zostaje w pamięci, obrazy „kołują” – samorzutnie wplątują się w różne konteksty, co sprzyja niekończącej
się interpretacji.
7
8
9

Tamże, s. 273.
Zob. S. Balbus, Tadeusza Nowaka psalmy miłosne, w: Nowy Nowak…,
s. 30.
T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (Szkice i rozmowy) (Sw), zebrała i notą
opatrzyła A. Jarzyna, Pasaże, Kraków 2014, s. 317.
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Wiersze z tomów wydawanych po roku 1956 odbieram jako
proces dorastania do psalmu. Wiele różni Psalmy na użytek
domowy od Psalmów wszystkich, ale łączy je stały repertuar
motywów, którymi kołuje Nowakowa wyobraźnia. Czytając
psalmy ostatnie, mimochodem dostrzegłam wartość metapoetyckiej formuły „ślepe koła wyobraźni”. Metafora, którą
poeta zatytułował tomik wydany w 1958 roku, znakomicie
wyczerpuje wszystkie psalmy, modły, pacierze i paciorki. Kluczem do ich oryginalności jest dzieciństwo, czyli to wszystko,
co składa się na zmysłowe odczucie otaczającego świata. Ślepe
koła wyobraźni otwiera Wstęp – zaproszenie w przestrzeń
kształtującą wyobraźnię wrażliwego dziecka:
Pachnie zieleń obmyta przez wiatry i deszcze,
i dolina się słońcem wypełnia po brzegi,
choć wśród lasów zbliżonych do nieba śpią jeszcze
dzikie stada gołębi i białe śpią śniegi.
Szukać ciebie nie trzeba, bo jesteś pod ręką,
biedna moja kołysko uśpiona piosenką10.
Wstęp (Śkw)

W wierszu Krajobraz z wilgą „w ciemność psalmu pochyla
się ciało” – moją uwagę przyciąga tutaj zmysłowy kontakt
człowieka z przyrodą, której zapachy i głosy zapisują się w podświadomości („w sobie”):
Ileż to razy śpiąc w porannej trawie
słyszałem w sobie śpiewającą wilgę.
I dziś, gdy twarzą do ziemi przylgnę,
10 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia pochodzą ode
mnie – AW.
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słyszę, jak echo podpowiada rzece
cały krajobraz oddany łaskawie
źrenicy ptaka i ludzkiej opiece.
Krajobraz z wilgą (Śkw, s. 24)

Znając biografię Nowaka, urodzonego w Sikorzycach, wiemy, że we wspomnieniach poety płynie Dunajec, a z drugiej
strony – zgodnie z wyobraźnią ludową, która traktuje świat
obrzędowo, gdzie wszystko jest umowne, symboliczne – rzeka ma tutaj wiele innych znaczeń. W rozmowie z Konradem
Eberhardtem Tadeusz Nowak mówił:
Może ludowa wyobraźnia posługuje się wielokrotnym
widzeniem. To znaczy ktoś, kto był od dziecka związany
z wsią, a kto równocześnie lubił łowić ryby, kto siedział
nad rzeką, to gdy potem odszedł znad tej rzeki – miał ją
w sobie. Wystarczyło podnieść głowę, żeby ją równocześ
nie zobaczyć na niebie. Ona przepływała ciągle – i przez
człowieka, i przepływa jeszcze na niebie. (Sw, s. 192)

W XXI wieku zaciera się różnica między miastem i wsią,
ale w okresie młodości Tadeusza Nowaka zrośnięte z przyrodą
Sikorzyce żyły odwiecznym rytmem natury. Co widział i słyszał młody Tadeusz? Za domem trawy, drzewa i ptaki, w oddali
las i Dunajec, w domu głosy śpiewających kobiet, w kościele
psalmy Kochanowskiego. Jeśli – jak sam o tym mówi – do 15.
roku życia nie znał innej poezji, to czarnoleskie psalmy musiały
wyryć niezatarty ślad na wrażliwości wiejskiego dziecka. Już
Mickiewicz, psychoanalizy nieznający, wiedział, że najdłużej
pamiętamy zapisane w dzieciństwie kształty, barwy, głosy
i linie melodyczne, bo zmysłowy świat wrażeń zapisuje się
w duszy (podświadomości). Wiadomo, że Tadeusz Nowak
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był z psychoanalizą oswojony, wątpię jednak, by swoje sny
zapisywał według psychoanalitycznej teorii. Miał świadomość
tajników poetyckiego „warsztatu”, wiedział, co robi i dlaczego,
znał wartość słowa, ale w moim przekonaniu, najlepsze pieśni,
których źródło bije w podświadomości, „śpiewały się” same.
Poeta wielokrotnie wskazywał ludowe źródło prawdziwej
poezji, powtarzał, że do poezji gminnej sięgali Kochanowski i Mickiewicz, a zauroczony folklorem Leśmian „myślał
obrazami”, dobierając słowa do rytmu. W poetyckich snach
Nowaka obrazy-znaki nakładają się i wymieniają, oferując
odbiorcy ogromne bogactwo sensów i dlatego każdy znajdzie
w nich coś dla siebie.
Pisano o związkach Nowaka z kulturą ludową, o jego
metafizyce, o języku poetyckim… Badano tę twórczość w ujęciu antropologicznym, filozoficznym, autobiograficznym11.
Gdyby żył, może zaakceptowałby (eko)lekturę, inspirowaną modnymi dziś manifestami świadomości ekologicznej.
Zamknięci w antropocentrycznej bańce nie potrafimy wyjść
w stronę nie-ludzkiego (rośliny, zwierzęta, żywioły) bez kulturowych uwarunkowań, unieważniając tradycję mówienia/
myślenia. A jednak, czytając Nowaka, zwróciłam uwagę na
konsekwentnie ekologiczny stosunek do roślin i zwierząt oraz
bolesną świadomość dewastacji humanistycznej kultury, co
11 Z bogatej bibliografii wybieram prace najważniejsze: R. Sulima, Tadeusz
Nowak. Zarys twórczości, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986; S. Dąbrowski, Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowa
ka. Studia i szkice, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 1993; S. Balbus, Poezja w czasie marnym…, D. Siwor,
W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka, TAiWPN
Universitas, Kraków [cop. 2002]; M. Wójcik-Dudek, (Prze)trwać w oko
licach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
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najmocniej wybrzmiało w kompozycyjnej klamrze Psalmu
śmietnikowego, pełniącego funkcję wprowadzenia do Psal
mów nowych. Już w pierwszym wersie mowa o kryzysie:
„Nadzieje wiary filozofie / wywożone na śmietnik…”, a co
w finale wiersza?
przybita gwoździem do wygódki
księga rodzaju Przez nią jedzie
tuż nad sadami Wielki Wóz.
Psalm śmietnikowy (Pw, s. 81)

Stale obecne w liryce Nowaka, nie tylko w psalmach,
spojrzenie na rośliny, zwierzęta i żywioły zawsze jest bardzo
ludzkie, litościwe, rozumiejące. W wielu lirykach, zwłaszcza
późniejszych, sensualne obrazy przyrody atakują naszą wrażliwość jak „oniryczne konkrety”. To zasługa oryginalnego języka
poetyckiego Nowaka, który korzystając z lekcji awangardy,
łączy komplikacje semantyczne z prostotą pieśni Kolberga
i symboliką biblijną. Absolwent krakowskiej polonistyki zna
wartość słowa i tajniki poetyckiego warsztatu, ale nie zapomina
tego, że jest dzieckiem plebejskiej kultury.
Biedna wieś traktowała przyrodę pragmatycznie i ekonomicznie, zwierzęta hodowano na mięso, koń był siłą roboczą,
do ptaków strzelano, szczury tępiono, psy traktowano różnie.
Chłopiec widział okrucieństwo ludzi wobec zwierząt, co dla
wrażliwego dziecka musiało być przeżyciem traumatycznym,
bolało i wracało w snach.
W psalmach znajdziemy wiele sytuacji typowych dla wiejskiego życia, świadczących o traktowaniu zwierząt jako istot
podrzędnych, niewrażliwych na śmierć i ból. Psalm o psiej
radości, który zaczyna się obrazem zabijania szczeniąt, przypomina odwieczne prawo, że życie karmi się śmiercią:
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Suka się szczeni i szczenięta
o dziką jabłoń się zabija
Widzi to z wiadra ryba śnięta
Widzi spod noża kurza szyja.
Psalm o psiej radości (Pw, s. 68)

Sytuację zapisaną w pierwszej zwrotce wyraźnie dyktuje
współczucie dla zwierząt, natomiast w dalszych partiach tekstu
empatię wypiera myślenie mityczno-ekonomiczne. W ludzkim
ogrodzie (nie Raju) człowiek-Kain zabija szczenięta w sposób
okrutny, uderzając nimi o pień dzikiej jabłonki. Nas to porusza,
wiemy jednak, że takie metody faktycznie stosowano. Tytułową „psią radość” można rozumieć dwojako. Po pierwsze
ironicznie, bo suka widzi, jak człowiek morduje jej dzieci, po
drugie – całkiem serio. Po latach psim ścierwem pożywi się
jabłoń rodząca jabłka „słodsze od suczej kropli mleka”. Gdy
owoc „skomląc do psiej budy […] się potoczy”, wtedy nakarmi
inną karmiącą sukę. Takie jest psie życie, psie szczęście, „psia
radość” nie-ludzkich istot zamieszkujących naszą planetę.
W przewrotnym Pacierzu psim mówiący prosi Burka, by
pies pohamował instynkt łowcy, nie dusił kur i kuropatw, za
co człowiek odwdzięczy mu się szybką i pewną śmiercią:
A ja ci za to psie mój bracie
wybiorę kamień tak poręczny
że z niego żaden sznur nie spełznie
i taką wodę w której tonie
nawet z pacierzem amen.
Pacierz psi (Pip, s. 23)

Dzieciństwo poety, urodzonego w roku 1930, zbiegło
się z czasem wojny, więc młody człowiek widział wiele zła.
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Ponieważ pierwszy kontakt z poezją zawdzięczał psalmom
w przekładach Kochanowskiego, można sądzić, że tonacja
psalmiczna i symbolika biblijna są naturalnym wyposażeniem jego poetyckiej wyobraźni. Z drugiej strony, jeśli nawet
zaakceptujemy patriarchalny ład, przyjmując, że wszystko jest
święte, co z kolei pozwala zrozumieć każde okrucieństwo losu,
to przecież nie sposób wyeliminować trudnych relacji człowieka z naturą. W świecie, gdzie rządzą prawa natury, człowieka
i świat nie-ludzki łączy wzajemna wrogość i cierpienie.
W Psalmie zaręczynowym (Pw, s. 98), przypominającym
ballady Leśmiana, gdy czytamy o miłości kosy z „białą koniczyną”, trudno zignorować wersy ostatnie i kod folklorystyczny (biała koniczyna to panna, którą kawaler kosi), ale już
w zagadkowym Psalmie krecim (Pw, s. 99) człowiek pojawia
się na końcu. Mając na uwadze semantyczną gęstość utworu,
w którym „owies sypie się końskim pacierzem”, las słojami
„rozkręca swoją wieczność”, trawy się spowiadają, a kret (specjalista od kreciej roboty) narusza ich korzonki – „zrywa
trawy”, nie próbuję go interpretować. Kret czyta księgę podziemną, trawy uciekają, człowiek wrzeszczy – wszędzie walka,
rebelia, zgroza. W tym obrazie istoty nie-ludzkie z przerażonym człowiekiem łączy jednak słowo poezji (wieczność,
pacierz, spowiedź to kategorie języka religijnego). W sposób zapośredniczony w języku kultury plebejskiej (języku
dzieciństwa) Nowak obejmuje eko-spojrzeniem materialny
wszechświat, zarazem ogród i śmietnik (Psalm o listku), nad
którym biegnie Wielki Wóz. W kolejnych psalmach zapisuje
odwieczny proces życia-śmierci – istotną rolę pełnią w nim
istoty najmniejsze, „muszki upalne / w ścierwie lata znoszące /
odwieczne jajo trwogi” (Psalm o łajnie, Pw 123). Każda żywa
istota: muszki, robaki, owady, pełni swoje zadanie w procesie
istnienia – „I bywa muzą wesz / i służką bywa bożą” (Psalm
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zawszony, Pw, s. 116). Oprócz funkcji właściwych danemu
gatunkowi zwierzęta i rośliny mają swojego, a raczej wspólnego,
co łączy je z człowiekiem – boga:
Modlą się w lesie pracowite mrówki
pszczoły z wosku budują romańskie kościoły
a śmiech twój mewo budzi słone echo
w sitowiu w które mój anioł zapada.
Pacierz dwugroszowy (Pip, s. 20)

W Psalmie wiosennym (Pw, s.126) proces budzącej się do
życia przyrody obsługuje topos rzeki-czasu (jeszcze dzień,
tydzień, pod lodem płyną wzdęte konie), natomiast wszystkie
skorelowane konkrety układają się w spójny obraz (w poetyce bliskiej nadrealizmowi) wiosennej uczty młodych istot
żywiących się padliną: gawron wydziobuje zakonserwowaną w lodzie rybę i ludzki szpik kostny, jego pisklętami
karmi się ikra, która dorosłe ptaki zmiele „w gwiezdny pył”
i – jak dym – przeniesie w kosmos. W lekturze ekologicznej
pomijam symbolikę ryby i odżywczą wartość ikry, Psalm
wiosenny to pełny, doskonały obraz sensownego urządzenia
świata, w którym nic się nie marnuje, „końskie ścierwo […]
zielonym od robaków deszczem” rozpada się na ucztę na
głodnych wiosennych istot.
Prawie wszyscy badacze tej poezji zauważyli, że świat przyrody łączy z człowiekiem cierpienie. Naturalnym językiem
psalmisty jest ludowa wyobraźnia zakorzeniona w chrześcijaństwie, a ponieważ w naszej kulturze figurą cierpienia jest
Chrystus, „koń bity luśnią w bok otwarty” (Psalm nad śnieg
bielszy, Pw, s. 18 ) musi kojarzyć się Golgotą.
Porównując jaśniejsze krajobrazy ziemi rodzinnej w tomach
wcześniejszych (np. ten z wilgą) z ciemnymi obrazami
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w tomach późniejszych, trudno nie zauważyć, że wyobraźnia
poety coraz bardziej zbliża się do natury12. Wydane w roku
1988 Pacierze i paciorki odbieram jako przygotowanie do odejścia. Tom inicjuje Pacierz zaklinający, w którym modlący się
czuje bliskość grobu i właśnie ziemię prosi o oczyszczenie.
Posługujący się metaforami Nowak w taki sposób dobiera
znaki, będące stałymi elementami jego poetyckiego języka
(zardzewiały nóż, tłuczone szkło, ostatni liść), że sens tego
pacierza nie budzi wątpliwości. To prośba o oczyszczenie
z ciała i emocji, cielesnego brudu, choroby, czyraków i „ropnej
pamięci”:
Oczyść nas ziemio
tak jak się oczyszcza
nóż zardzewiały ze szpiku kostnego
Liściu ostatni oczyść
polne nasze źrenice
ze szkła w obłokach tłuczonego
[…]
A nade wszystko oczyść
język i nasze usta
z których woła i woła
w drucie kolczastym pustka.
Pacierz zaklinający (Pip, s. 7)

W następnym wierszu modlący też do natury zwraca się
z prośbą o przebaczenie:

12 Matka Natura (kategoria mityczna, a może przynależna teologii pogańskiej) nieczęsto gości w tej liryce. W tomie Psalmy tylko raz, w Psalmie
braterskim jako „sługa boża” (Pw, s. 38).
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Przebacz mi duchu nieśmiertelny trawy
łzo spływająca po końskim obliczu
oślepły kocie i ty psie kulawy
skuczący głuszkiem z miodnego koniczu
Przebacz mi nożem nacinana brzozo
Jabłonko pętlą duszona na wiosnę.
Pacierz prywatny (Pip, s. 9)

Stanisław Balbus słyszy w tych modłach głos panteisty,
z czym nie polemizuję, ja jednak zauważam „wołanie pustki”.
Drut kolczasty to znak wielofunkcyjny, kojarzący się z ogrodzeniem, obozem śmierci i koroną cierniową. „Pustka w drucie kolczastym” nadaje tej wypowiedzi ciemny, dramatyczny
wydźwięk. Nowak nie rezygnuje z „domowego” języka, do końca używa antropomorfizacji, wielokrotnie podkreśla miłosny
stosunek do przyrody i łączące go ze zwierzętami braterskie
relacje, dając wyraz bezradności człowieka wrażliwego na ich
krzywdy. W Psalmie nie wiem, dedykowanym żonie, natura
jawi się w ambiwalencjach. Dzięki stylizacji na ludową pieśń
miłosną, która posiłkuje się elementami baśni, strofy jasne
zdecydowanie dominują nad ciemnymi. Tak długo będę ci
śpiewał o trawie13 – mówi śpiewak – „aż się tobie wisienka /
wiśnia po wiśni prześni”. Uwzględniając smak, zapach i symbolikę wiśni, odbiorca powinien uchem reagować na melodię
tautologicznie dobranych słów-dźwięków. W tym fragmencie
Nowak śpiewa jak Leśmian, słodziej już raczej nie można.
Trzeba jednak pamiętać o sugestii tytułu.

13 W poetyckim słowniku Nowaka trawa – obciążona bogatą symboliką –
zajmuje pierwsze miejsce. Jest stałym rekwizytem wiejskiego krajobrazu
i znakiem trwałości życia (zawsze odrasta).
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Nie wiem nie wiem o trawie
[…]
o wronie wiem, że dziobie
na kość zmarznięte łajno
dopóki pierwszy listek
nie wzejdzie pocztą tajną
Nie wiem nie wiem o niebie
może to sidła może
dzwoniącej kuropatwie
przychylne dzwonne zboże.
Nie wiem (Pw, s. 96)

Z psalmu nałęczowskiego wybieram wersy najważniejsze,
układające się w klamrę:
Nie wiem kto pędzi Wielkim Wozem
ale przepuście go przepuście.
Psalm nałęczowski (Pw, s. 141)

Powtarzającą się formułę „nie wiem”14 odbieram jako przyznanie się do niewiedzy o nie-ludzkim Kosmosie, jako gest
zachowawczy wobec tego, co niepoznawalne.
Idiolekt Tadeusza Nowaka ustalał się w czasie, gdy poeta
pisał „psalmy na użytek” (Psalmy na użytek domowy, 1959).
Pojawiające się tam motywy, obrazy i rekwizyty na stałe
zadomowiły się w jego poetyckiej wyobraźni, z tą różnicą,
że wtedy wiedział, na co patrzy. W ostatnich „snach bezsennych” zacierają się kontury widzialnego, strofy śpiewają się
14 Można tę formułę czytać różnie, w zależności od przyjętego porządku interpretacyjnego – egzystencjalnego, metafizycznego, psychologicznego.
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samorzutnie, kołysząc pieśniarza do snu wiecznego. Obrazy
ciemnieją, coraz więcej w nich krakania wron dziobiących
„oko wieczności” (Psalm jedwabny, Pw, s. 148). Dotychczas
pomijałam etykę psalmisty, a ponieważ pisali o tym wszyscy badacze Nowakowej twórczości, wyręczę się gotowym
zestawem: empatia, współczucie, współodczuwanie, rana,
współodpowiedzialność za „morderczą miłość” do roślin
i zwierząt. Psalmista wie, że jesteśmy wspólnotą krwiożerczą, lecz akceptacja prawa naturalnego („Rzekło się kocham
i rzekło się zabij” to początek Psalmu wilczego, Pw, s. 43) nie
usuwa poczucia winy. Trudne współbycie człowieka z istotą
nie-ludzką targa sumieniem psalmisty do końca. Tadeusz
Nowak mówił w wywiadach, że traktuje psalmy i modły jak
spowiedź. Komu się spowiada? – to już inna sprawa. O Bogu/
bogu mówił niechętnie. Moim zdaniem, spowiadając się wierszem, rozmawia ze sobą i z tymi, którzy go czytają. Pamiętając
o tym, jak ważną rolę w programie ekopoezji zajmuje kształtowanie (eko)wrażliwości, czyli przebudowa mentalności
obojętnej, zamkniętej na nie-ludzkie, trudno zakwestionować
(eko)spojrzenie Tadeusza Nowaka. Nieprzypadkowo Psalmy
nowe domyka Psalm bez winy:
Wyrzuć za siebie wszystkie noże
[…]
i patrz […]
Jak w wodach porodowych w śluzie
spływa świat w staw od skrzeku siny
i dziobią z niego głody kurze
a tyś bez winy jest bez winy.
Psalm bez winy (Pw, s. 151)
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W swojej bogatej twórczości (nie tylko poetyckiej) poeta
wielokrotnie dawał do zrozumienia, że domem człowieka
jest przestrzeń zielona (las, pole, łąka), łącząca go z roślinami
i zwierzętami. W roku 1975, gdy w Polsce jeszcze nie pojawił się problem dewastacji środowiska naturalnego, Tadeusz
Nowak mówił:
U nas z natury rzeczy nie było szacunku dla krajobrazu,
a myślę tutaj przede wszystkim o łące, o lesie. Rąbało
się ten las, łamało, dławiło, tłamsiło […]. A las ginie.
Wyrąbuje się planowo zabytkowe starodrzewy, ginie
powoli Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Jodłowa. To są
straty nieoszacowane […]. (Sw, s. 194)

NATURA JEST DOMEM –
EKOLOGICZNA WRAŻLIWOŚĆ
JULII FIEDORCZUK

„Oddycham więc jestem” to cytat z wiersza Tlen, od którego bierze tytuł czwarty tom wierszy Julii Fiedorczuk, wydany w 2009 roku. Wcześniej opublikowała zbiory: Listopad
nad Narwią (2000), Bio (2004) i Planeta rzeczy zagubionych
(2006), po Tlenie wydała natomiast tuż-tuż (2012). Związek
tych tomów z ekopoezją sugerują już tytuły, trzeba też wiedzieć,
że ich autorka – tłumaczka, adiunkt w Instytucie Anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego – od lat zajmuje się krytyką
ekologiczną. Zainteresowana ekokrytyką w literaturoznawstwie amerykańskim i brytyjskim, gdzie ten nurt pojawił się
w latach dziewięćdziesiątych, swoją poezją i tłumaczeniami
stara się przeszczepić to zjawisko na grunt polski. W roku
2014 wydała książkę Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenia do
ekokrytyki, w której – za poetą i krytykiem Jonathanem Skinnerem – definiuje ekopoetykę jako praktykę czytania i tworzenia wierszy „w odniesieniu do «całego szeregu rozmaitych
praktyk związanych z oikosem, Ziemią, jedynym domem, jaki
w tej chwili mamy»”1. W roku 2015 ukazał się wspólny esej
Gerarda Beltrána i Julii Fiedorczuk: Ekopoetyka / Ecopoética /
Ecopoetics. Tytuł książki zapowiada trzy wersje językowe, podtytuł Ekologiczna obrona poezji wyraźnie określa cel tej pozycji,
1

J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki (Co),
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 124.
175

N A T U R A J E S T D O M E M…

za motto przewodnie autorzy obrali cytat z Gary’ego Snydera:
„Natura nie jest miejscem, które się odwiedza; jest domem”2.
Przedmiotem mojej lektury będą relacje przestrzenne
w zbiorze Tlen, a konkretnie w części pierwszej zatytułowanej O2. Szukając „ekopoetyckiego” sposobu zamieszkiwania
oikosu, wychodzę od wiersza, który czytam w kontekście całej
twórczości:
			J.C.
Te maleństwa, które jedzą ciała liści na podłodze lasu.
Rozcieram w palcach zimną grudkę ziemi,
Proch wypełnia poziomice egzotycznej mapy.
W moich tętnicach koncert obcej muzyki,
szum krwi i życia, które mnie chwilowo gości jak rzeka
przypadkowy liść:
wyboista podróż w dół błyszczących wodospadów z widokiem na niebo.
Kładę się na mchu.
Ołów chmur pocięty żyłkami gałęzi,
białe słońce, wiatr i poruszenie skrzydeł,
bez znaczenia, oczy, pazury i pierze,
bez znaczenia iskra między ciemnościami.
Wdech i wydech. Wdech i wydech poza mną,
ponieważ jestem zgięciem wielkiej płachty czasu,
mieszkam w wygnaniu,
zmarszczka na powierzchni wody ciemnej jak milczenie.
2

J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka, Ecopoética, Ecopoetics, Museo
de Historia del Movimiento Popular Polaco – Instituto de Estudios
Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia Varsovia
2015, s. 7.
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Liść wpada do rzeki, a rzeka do morza.
Morze zakwita czerwienią ukwiałów.
Nad tą cudną łąką, pod sklepieniem fali
Wolno pływają obojętne ryby.
Kompost3

Co wiąże człowieka z innymi żywymi istotami? Przede
wszystkim oddychanie wspólnym powietrzem: „Wdech
i wydech. Wdech i wydech poza mną”. Oddychanie, łączące
człowieka z Kosmosem i zmarłych z nienarodzonymi4, to
motyw, którym często posługiwali się poeci Nowej Fali, jednak
od nowofalowców zasadniczo różni poetkę pominięcie historii,
nieobecność aluzji do rzeczywistości polityczno-społecznej,
stale powracający motyw kosmicznej katastrofy i „kompostowy” charakter życia. Tutaj najważniejsze są relacje człowieka
z Ziemią, Kosmosem, z innymi, z tym, co nie-ludzkie.
Czytając Kompost, odbiorca nie od razu połączy tekst
z zagadkowym tytułem. Wiadomo, że kompost to biologiczny
śmietnik, na który składają się resztki organiczne, wykorzystywane do nawożenia ogrodu, ale z potocznym sensem nie
koresponduje treść wypowiedzi. Pomocne – jak zawsze – okażą
się inne wiersze, a także esej Ekopoetyka. Motyw kompostu
pojawia się w wierszu o przestrzeni tematyzowanej W domu
powinno być także miejsce dla zmarłych (Prz, s. 22). Podmiot
3

4

J. Fiedorczuk, Tlen (T), Biuro Literackie, Wrocław 2009, s. 16. Pozostałe
wiersze Julii Fiedorczuk pochodzą z tomów: Bio (B), Biuro Literackie Wrocław 2004; Planeta rzeczy zagubionych (Prz), Biuro Literackie,
Wrocław 2006; Tuż-tuż (Tt), Biuro Literackie, Wrocław 2012.
Zob. B. Maj, Wspólne powietrze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981
oraz S. Barańczak, Wspólne powietrze. O wierszach Bronisława Maja.
Posłowie, w: B. Maj, Zmęczenie, Znak, Kraków 1986.
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myśli o przestrzeni, natomiast odbiorca – jeśli uwzględni sens
tytułu – daremnie szuka zmarłych. Intrygujące tytuły, które
w pobieżnej lekturze nie korespondują z treścią utworu, wymuszają uważny odbiór. Znajdziemy „zmarłych” w ostatnim fragmencie wiersza, gdzie mowa o tym, że wraz z wniesionym na
butach kompostem „do domu wchodzi ogród, albo las”. Moim
zdaniem wiersze Fiedorczuk warto czytać od końca. Określenie
„zmarli” odnosi się tutaj nie tylko do kompostowych resztek
roślin czy owadów, ale również do wszystkich istot żywych. Jeśli
wypowiedź zaczyna się od przestrzeni, definiowanej jako „rzecz
trójwymiarowa”, to mimochodem pojawią się pytania o kres.
Już zdanie inicjalne lakonicznie komentuje związek pomiędzy
trójwymiarowością ludzkiej percepcji a odwiecznym dylematem
metafizyczno-eschatologicznym. Co dzieje się z każdą żywą
istotą, kiedy rozpada się kształt cielesny? Mitologie i religie przenoszą zmarłych w zaświat, natomiast tutaj podobnych odniesień
nie znajdziemy. Dalej zostają wymienione: przestrzeń kosmiczna – „przedmiot odkryć, które zrewolucjonizowały wiele spraw”,
„przestrzenie stepów, mórz i oceanów, oraz międzykomórkowa,
wypełniona powietrzem lub wodą”. Przedmiotem poetyckiej
refleksji są takie typy przestrzeni, których w języku potocznym
nie nazywamy domem.
Współczesna wiedza na temat Kosmosu nie przemawia
za wyborem tej przestrzeni do zamieszkania. Człowiek, od
wieków wpatrzony w niebo, zaludniał je istotami boskimi,
ale dzisiaj – w erze lotów kosmicznych – „przychodzą [mu]
na myśl długie przeciągi próżni w niebie, nad chmurami”
(W domu powinno być także miejsce dla zmarłych, Prz, s. 22).
W niektórych wierszach Fiedorczuk bardzo łatwo przechodzi od przestrzeni kosmicznej do międzykomórkowej.
Makro- czy mikrokosmos – nieobjęty zmysłami – pozostaje
dla nas niedostępny. Taką przestrzeń oswaja się z trudem lub
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wcale, w oswajaniu pomaga wyobraźnia przestrzenna, temu,
co nieokreślone, fundująca określone formy: „Planety, / na
przykład są okrągłe jak mandale” (W domu powinno być także
miejsce dla zmarłych, Prz, s. 22). Patrzący w niebo widzi, że
w otwartej, bezkształtnej przestrzeni kosmosu lokują się geometryczne figury planet-mandali. Sanskryckie słowo „mandala” mimochodem kojarzy się z psychoanalizą Carla Gustava
Junga. W jego koncepcji mandala – będąca wyrazem Psyche,
zwłaszcza Jaźni – może wyrażać możliwość stania się Pełnią
lub reprezentować kosmiczną pełnię (w tradycji religijnej).
Zdaniem jungowskich psychoterapeutów tworzenie mandali
(z piasku, kamyczków lub farbami) pozwala scalać rozbitą
jaźń. Zastosowanie interpretacji jungowskiej do lektury poezji
Fiedorczuk wydaje się nieuprawnione. Poetka z upodobaniem
stosuje strategię „zmyłek”, naprowadza na jakiś trop, po czym
się wycofuje. W omawianym wierszu porównanie planety
do mandali sprowadza się wyłącznie do kształtu, najczęściej
geometrycznego, bo tak pracuje nasza wyobraźnia. Od wieków zawłaszczamy przestrzenie nieokreślone, znajdując dla
nich regularne, geometryczne formy, którym kultura nadaje
znaczenia symboliczne, np. las jako przestrzeń błądzenia przyjmuje kształty nieokreślone, natomiast ogród – od pierwszych
ikonograficznych przedstawień Edenu – ma kształt kolisty5.
W antropocentrycznej kulturze Zachodu układy przestrzenne wyznacza pozycja człowieka, który myśli formami, systematyzuje, hierarchizuje, wszystkiemu, co jest poza nim,
nadaje sensy, mając do dyspozycji „wielki arsenał kształtów”
(W domu powinno być także miejsce dla zmarłych, Prz, s. 22).
5

W tej pracy tylko sugeruję ważny w poezji Fiedorczuk motyw „ogrodowy” (obecny stale, zob. np. wiersz W ogrodzie, B), uwzględniając tezy
zawarte w książce Cyborg w ogrodzie.
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Otóż z takim porządkowaniem kłóci się ekologiczna postawa
podmiotu, który dekomponuje przyjęte systemy i granice,
manifestując poczucie bycia częścią wszystkiego.
W wierszu W domu powinno być także miejsce dla zmar
łych myśl podmiotu biegnie od makroprzestrzeni nieba do
mikroprzestrzeni kompostu, będącego „mieszaniną różnego
rodzaju odpadków”. Według współczesnej wiedzy na temat
Wszechświata, który podlega stałym zmianom, wszystkie
przestrzenie – międzyplanetarna, stepowa, oceaniczna, międzykomórkowa – mają charakter „kompostowy”.
Niedawno zaczęto oczyszczać Kosmos z krążących resztek i wszelkiego rodzaju odpadów, bo zagrażają pojazdom
kosmicznym. Ekologiczna wyobraźnia Fiedorczuk bezkolizyjnie obejmuje cały Kosmos – od własnego ciała po odległe
gwiazdy, ale zamieszkać można tylko na Ziemi, „planecie
rzeczy zagubionych”, bo tylko tutaj człowiek ciałem odczuwa
jej bliskość, którą sprawdza wszystkimi zmysłami, zwłaszcza
dotykiem. Od tomu Bio Fiedorczuk mocno eksponuje świadomość biologicznej kondycji człowieka. W swoich „rozmowach
z ciałem” łączy współczesną wiedzę z zakresu biochemii, biologii ewolucyjnej i antropologii posthumanistycznej:
			[…] śpij
ciało, odpoczywaj, metabolizuj
niezdrowe substancje, którymi chciałam
oddzielić się od ciebie, za cenę
prawie siebie […]
Jeden (B, s. 14)
Tak zbudzić się ku ciału.
Tej samej skórze
Nowa woda.
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[…]
Ciało ma krew.
Pod wodą skrzela,
Jej nowy wachlarz.
Tu nie ma brzegów,
Pęknięć, kantów.
Retrospekcja (B, s. 17)
najpierw stopy. odległe okolice,
chłodny szok surowego dnia
po sznureczku nerwów. wracam
do siebie, witam się ze skórą
(dłonie drapieżne kwiaty).
W ogrodzie (B, s. 28)

O bliskim związku z Ziemią mówią zmysłowe kontakty
ze środowiskiem – z trawą, wodą, mchem. Kojących doznań
dostarczają człowiekowi spotkania bosych stóp z „podłogą”
domu-Ziemi:
W czasie ciała wraca się do siebie.
Świat lgnie do stóp, powietrze
Wypełnia płuca. Na stole leżą w rzędach
Dobre witaminy: czerwień, zieleń, żółć6.
Za morzami (B, s. 35)

Zwróćmy uwagę na „czas ciała”, w którym człowiek „wraca
się do siebie” – do siebie, czyli do ciała właśnie. By odpowiedzieć na pytanie: skąd się wraca, trzeba wprowadzić wątek
6

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia pochodzą ode
mnie – AW.
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„ucieczki” człowieka w rejony poza-ciałem (myślenie, tworzenie, praca…). Otóż w poezji tak wyraźnie eksponującej
„ja” psychosomatyczne, kwestionującej dualizm duch/psychika – ciało/materia, tracą sens tradycyjne opozycje: natura –
kultura, ludzkie – nie-ludzkie. Trudno pominąć zauważalne
w przyjętym sposobie metaforyzowania zacieranie opozycji
pomiędzy antropocentryzmem i biocentryzmem.
Jak interpretować leżące na stole kolory-witaminy z wiersza
Za morzami? Efekt kolorystyczny czy malarski tej kompozycji
nie powinien przesłaniać funkcji biochemicznej smakowitych
kolorów. Kultura nauczyła ludzkie „oko” (tyleż zmysłowe, co
intelektualne) postrzegania estetycznego, np. czerwień znakomicie komponuje się z zielenią i żółcią (w tej kolorystyce
utrzymane są np. pejzaże van Gogha), ale co z witaminą?
Od tomu Bio poetka wyraźnie kreśli obraz cielesnej wspólnoty
wszystkich organizmów w wielkim kosmicznym kompoście. Jej
motywem ulubionym – powracającym stale, w różnych ujęciach
i kontekstach – jest liść, unerwiona, regularna, żyłkowana tkanka, organiczna „mapa” kojarzona np. z liniami ludzkiej dłoni,
z których chiromanci odczytują los. Oto kilka cytatów z liściem:
Liść: spójny układ tkanek. Unerwienie jak fragmentaryczna mapa,
matryca do wypełnienia barwnymi zdarzeniami.
Kochankowie na otwartym morzu (Przz, s. 30)
Te maleństwa, które jedzą ciała liści na podłodze lasu
Kompost (T, s. 16)
śmierć to jest jak więdną liście
albo jak ktoś jest stary
Kołysanka (T, s. 18)
182

N A T U R A J E S T D O M E M…

kulę się pod liściem
i czekam aż zamgli się wiatr
Nie ma mnie dzisiaj (B, s. 33)
gdy odsłania się niebo po tygodniach deszczu
czy widzisz tę radość w listowiu?
jasne barwy śmierci: ksantofile, antocyjany i karoten
podczas wyżu łatwiej o mistyczne zjednoczenie ze światem natury i kultury
trzeba po prostu spojrzeć na wszystko z miłością
miłość wydłuża życie likwiduje wodne rodniki.
Burze i przejaśnienia (T, s. 31)

Oryginalny oksymoron „Jasne barwy śmierci” z wiersza Za morzami to bardzo precyzyjne określenie procesu
biosyntezy, w którym uczestniczą różne grupy organicznych związków chemicznych: ksantofile, antocyjany, karoteny7. Nadają one barwy liściom, kwiatom i owocom, są
składnikami naszej codziennej diety. Żółtawe lub brunatne ksantofile – grupa organicznych związków chemicznych – są odpowiedzialne za jesienne żółte zabarwienie liści.
Ksantofile – pomocnicze barwniki fotosyntezy – chronią
komórkę przed szkodliwym działaniem tlenu. Czerwone
lub fioletowe antocyjany, występujące w soku komórkowym
roślin (w kwiatach i owocach, np. czerwonej kapuście, aronii,
malinach, winogronach), to naturalne barwniki cieszące
oko estetów, od wieków wykorzystywane przez farbiarzy
tkanin. Pomarańczowożółty karoten (jego odmianą jest
7

Dzisiaj wstępne informacje na temat biosyntezy zdobywamy, sięgając
po prostu do Wikipedii, z której poetka też korzysta, o czym świadczą
niektóre cytaty – przywołane nieco dalej.
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B-karoten) znajdziemy w marchwi, dyni, pomidorach, papryce. Dietetycy radzą: żółte i pomarańczowe owoce – bogate
w prowitaminę A – poprawiają wzrok, wzmacniają układ
odpornościowy, wygładzają zmarszczki8.
„Jasne barwy śmierci” to określenie zachodzących w organizmie procesów, będących warunkiem życia każdej komórki.
Autorka Bio często mówi o życiu w terminach biologicznych,
zwraca uwagę odbiorcy na kwestie, którymi poezja na ogół
się nie zajmuje. Łącząc wrażliwość poetycką z wiedzą, której
dostarczają najnowsze odkrycia9 (zwłaszcza z dziedziny nauk
przyrodniczych), Fiedorczuk estetyzuje metabolizm, przemianę materii i energii, nieustanną dysymilację (rozpad materii)
i asymilację (odbudowa):
Pył międzygwiazdowy na listkach pierwszych drzew.
Rozmodlony zając strząsa słoną rosę,
Lgnie do ciepłej ziemi wsłuchany w jej musujące tętno.
Asymilacja i dysymilacja. CO2, H2O,
I światło, światło, światło,
Przemiana materii w materię, wzrost i dojrzewanie
W płaskim dysku falującej Galaktyki
Ramię Oriona (T, s. 16)

8

9

Przywołanie dietetyków uzasadnia obecne w tej poezji wieloaspektowe
podejście do ciała, np. w wierszu To jest pierwszy dzień reszty twojego
życia z tomu Tlen mowa o „torturach” diety odchudzającej, w innych
pojawia się kwestia kultury konsumpcyjnej.
Poetka swobodnie posługuje się określonymi terminami, czasem podaje
źródło, a nawet – zmieniając tylko zapis – na wiersz przerabia cytat
z Wikipedii.
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Wikipedia:
„Opadłe liście
nie przestają pełnić ważnej roli
dla rośliny.
Podlegają bowiem rozkładowi
przez bakterie i grzyby,
stając się źródłem materii
organicznej
i pokarmów mineralnych dla roślin.
Chronią one także przed mrozem
korzenie
i nasiona
leżące na ziemi”.
Burze i przejaśnienia (T, s. 31)

Dobrym kluczem interpretacyjnym do tomów Bio i Tlen
są tytuły; dzięki nim odbiorca porusza się w przestrzeni planetarnej (rzadziej międzyplanetarnej), w obszarze biologii czy
biochemii. Poetka mocno eksponuje wspólnotę istot żywych,
uparcie przypomina, że człowiek czy zwierzę czerpię energię
z ciała, które musi oddychać. Komórki zdobywają energię w drodze utleniania, w tzw. oddychaniu wewnątrzkomórkowym,
gdy spalają się tłuszcze, węglowodany, białka. Słowa-klucze
do wyobraźni Fiedorczuk znajduję w poincie wiersza Fotosyn
teza: „Tkanka, tkanina, tlen” (B, s. 6). Co godne podkreślenia,
ten utwór zajmuje pierwszą pozycję (w znaczeniu: najważniejszą) nie tylko w układzie pierwszego tomu. Fotosynteza
otwierająca Bio znakomicie wskazuje organiczną naturę biosfery, wszak fotosynteza jest procesem, który kosztem energii
świetlnej z dwutlenku węgla i wody wytwarza związki organiczne. Układ znakomicie dobranych trzech słów „Tkanka,
tkanina, tlen” atakuje ucho (dwa szeregi aliteracji: tk, tk, t; an, an,
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na, en) i wyobraźnię odbiorcy, w taki sposób, że ten powinien
uświadomić sobie wzajemne powiązania układające się w sieć
sensów, np. w banalną opowieść o tym, co podtrzymuje życie:
żywe tkanki ludzi i zwierząt oddychają tlenem, wydzielanym
przez rośliny w procesie fotosyntezy, który z kolei podtrzymuje
życie roślin. W biosferze królestwa roślin i zwierząt (w tym
ludzie) są splecione w jeden wspólny organizm bio – w tkaninę
świata, który tka się niezmiennie przy użyciu wody, światła
i tlenu. Tę narrację można rozwijać dalej, sięgając po kolejne
strofy Fotosyntezy. Dodam tylko, że strategia ekopoetyki bez
ograniczeń korzysta z repertuaru dostępnych środków artystycznych, oddając pierwszeństwo metaforze. Oprócz tkanki
organicznej w tkaninę świata wplatają nici kultury, co dobrze
demonstruje splot pojęć pochodzących z różnych dyskursów
(poetyckiego, naukowego). Obecnie ekolodzy biją na alarm,
uświadamiając współczesnym, czym oddychają. Fiedorczuk
żadnej publicystyki w poezji nie przemyca, a jej wiersze czytane
w kontekście informacji medialnych o postępującym skażeniu
ziemi, wody i powietrza skłaniają do zastanowienia się nad
tym, co robimy dla ratowania naszego domu dla przyszłych
pokoleń. Podczas lektury kolejnych tomów odbiorca zauważy
nie tylko wagę tlenu, ale również różne rodzaje oddychania:
wewnątrzkomórkowe, płucne czy skrzelowe (tak oddychają
ryby), oddechy Ziemi i oddech Kosmosu:
i lgnę do twojego ciepła
oddechu zdejmuję puls:
rytmiczny jak wiersz i wieczny
Zakłócenia (Prz, s 28)
Lekko mieszkamy na wydechu świata
Tlen (T, s. 18)
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nie ma mnie
kiedy nie mogę oddychać.
Nie ma mnie dzisiaj (B, s. 32)

O sobie podmiot mówi, że jest „bez znaczenia iskrą między ciemnościami” (Kompost, T, s. 16). Iskrą, energią, częścią
Wszystkiego. Rytmiczny oddech ciała („wdech i wydech”) łączy
go z tętnem Ziemi i rytmami Kosmosu. Ale by poczuć rytmy
Ziemi, trzeba się wtulić w mech czy trawę, bo tylko ciało jest
czułe. Podmiot z czułością patrzy na drobne istoty, które czują
(odczuwają) więź z Ziemią. W określeniu: „czułość jeży śpiących blisko tętna ziemi” (Sorella la luna, T, s.14) znajduję oba
znaczenia czułości: w listopadzie jeże bezpiecznie układają się
do snu, a myślący o nich – z czułością – człowiek wyposaża je
w czułość, która wciąż uchodzi za cechą ludzką. Mało wiemy
o życiu emocjonalnym jeży, wiadomo, że mają ostre kolce, ale
co wiemy o ich psychice? Stereotyp kulturowy lokuje jeża poza
strefą ludzkiej czułości. Przytulić się do jeża brzmi jak oksymoron, funkcjonujące w polszczyźnie określenie „najeżyć się”
oznacza wrogość, nieprzystępność. Praktyka tłumaczeniowa
wyczuliła poetkę na niuanse frazeologiczno-leksykalne, które
sterują naszym postrzeganiem świata. Kulturowe stereotypy
sprowadziły zwierzęta do znaków-symboli, natomiast w poezji
Fiedorczuk granice tego, co ludzkie i nie-ludzkie, często się
zacierają. Miesza się tu „wewnętrzne” z „zewnętrznym”, oddychanie wewnątrzkomórkowe łączy energię drobnych żyjątek
(czule nazywanych „maleństwami”) z energią Kosmosu.
Wyobraźnia poetki łączy organizmy najmniejsze z Kosmosem, kojarzy rytmy oddechu, krwi, fal z rytmami astralnymi.
O najnowszym odkryciu korygującym naszą wiedzę na temat
wszechświata czytamy w wierszu Kolejny przełom w histo
rii ludzkości (T, s. 12). Z ironicznym dystansem mówi się tu
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o „czarnych dziurkach”, jedenastu wymiarach i teorii superstrun. Zgodnie z programem ekopoezji Fiedorczuk szczególną
wartość poznawczą przyznaje intuicji i wyobraźni, entuzjastom
odkryć naukowych przypomina Harfę Eolską Coleridge’a i Pre
ludium Wordswortha – którzy wiedzieli, że wszechświat to
gigantyczne organy, choć nie słyszeli o superstrunach.
Wiersz Harfa eolska Taylora Coleridge’a rozpoczyna refleksja „na temat ciągłości między wewnętrznym życiem człowieka
a tym, co na zewnątrz”10: „Ach, jedno Życie jest w nas i nad
nami” (w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka)11.
Harfa, której muzyka jest efektem współpracy pomiędzy
instrumentem wytworzonym przez człowieka a wiatrem, stanowi dla Coleridge’a metaforę każdej twórczości. Fakt, że instrument reaguje na impuls przychodzący
z zewnątrz, niezależnie od tego, czy ów „instrument” to
harfa, czy wyobraźnia poety, dowodzi tego, że pojęcia
wnętrza i zewnętrza to tylko prowizoryczne przybliżenia.
W istocie „jedno Życie” przenika wszystkie przedmioty. Świadomość wzajemnego przenikania się wszystkich
rzeczy prowadzi do głęboko empatycznej postawy wobec
elementów środowiska. Według poety nie można „nie
kochać / Wszystkiego” w tak połączonym świecie12.

Echo Harfy… stale powraca w aluzjach i parafrazach.
Na „planetę zagubionych rzeczy” składa się „jedno Życie” –
ruchliwe, bezkresne, rozciągnięte w czasie. Bohaterka wiersza
Kochankowie na otwartym morzu – kochanka życia – pisze
10 J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka…, s. 36.
11 Cytat z Coleridge’a podaję za autorami eseju.
12 Tamże, s. 37.
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na śniegu: „WIECZNOŚĆ JEST PODRÓŻĄ”, próbuje łączyć
różne czasy (była rybą, potem odzianą w skóry ulubienicą
myśliwych…13), wreszcie dochodzi do wniosku, że ta miłość
„nie ma początku”. Wyobraźnią cofa się w przeszłość (do epok
minionych, do dzieciństwa) i zauważa:
[ . . . . . . . . . ] całą kolekcję
brakujących ogniw. Paralaksa księżyca.
Ponadto: maszyna do pisania w bardzo dobrym
stanie. Pojazdy i parafrazy. marnowane szanse. Zieleń.
To jest planeta zagubionych rzeczy.
Kochankowie na otwartym morzu (Prz, s. 31)

Moją uwagę przyciąga kontaminacja zwrotów: „wszystko
jedno” i „jedno życie” w zdaniu ostatnim, zamykającym całą
wypowiedź:
Wszystko jedno życie, kiedy na niego czeka i mówi
teraz jestem twoja, należę do ciebie, należę do morza, do
ziemi, do ciebie.

Mówiąca również siebie wpisuje w szereg rzeczy zagubionych na planecie, refleksja podmiotu obejmuje wszystkie
porządki istnienia, podobnie jak w Kompoście, gdzie „koncert
obcej muzyki, / Szum krwi i życia” odbijał się w tętnicach.
13 Niezależnie od skojarzenia z Szymborską, poetyka tego wiersza skłania do przywołania fragmentu książki, w której Fiedorczuk cytuje
Gary’ego Snydera: „Sztuka asymiluje nieprzebyte doświadczenia, odczucia i wspomnienia całej społeczności. Kiedy cały ten kompost uczuć
i myśli powraca do nas, nie powraca jako kwiat, tylko – niech metafora
będzie kompletna – jako grzyb […]” (Co, s. 126).
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W poetyckim świecie Fiedorczuk każde życie – planktonu
czy człowieka – tętni rytmami Kosmosu.
Dzięki łączeniu różnych dyskursów, np. poetyckiego
z naukowym, w jednej wypowiedzi przenikają się przestrzenie materii i kultury, a tkanka metaforyczna wierszy podważa
utarte sensy słów i zwrotów. W ten sposób, tworząc nowe
znaczenia, wiersz tętni życiem, dając świadectwo żywotności języka, a właśnie język jest domem, w którym mieszkają
ludzie. Liczne odniesienia do tekstów kultury są parafrazowane, cytowane i miksowane „śmietnikowo” („kompost uczuć
i myśli” – jak pisał Snyder), ujawniając próby zasypywania
różnicy między porządkiem symbolicznym i materialnym.
Od łacińskiego compositum pochodzą tak różne słowa jak
kompost (mieszanka śmietnikowa) i kompozycja (przemyślany, celowy układ). Analizowany na wstępie tej pracy Kompost
to poetycka kompozycja znaków, otwarta na różne odczytania. Zobaczmy zatem, jak ma się kompozycja do kompostu.
Wyobrażenie domu wyznaczają metafory przestrzenne: „podłoga lasu” i „sklepienie fali”, zapytajmy więc: kto zamieszkuje
ten dom? „Na podłodze lasu” (Kompost, T, s. 16) liśćmi żywią
się jakieś maleństwa (robaki, bakterie, drobnoustroje), a „pod
sklepieniem fali” pływają ryby, z kolei człowiek, obserwator
i komentator, mimo stale podejmowanych prób zbliżenia się
do nie-ludzkiego, będąc istotą wyemancypowaną ze świata
przyrody, czuje się mieszkańcem-wygnańcem, co podkreśla
trafna formuła: „mieszkam w wygnaniu” (Kompost, T, s. 16).
W programie ekopoezji ważne miejsce zajmuje inwencja
słowna, dzięki której postrzegamy inaczej, poza utartymi schematami. Robaki mieszkają w lesie, ryby w wodzie, a człowiek
„w wygnaniu”. Frazeologizm „mieszkam na wygnaniu” poetka
tak przekształca, by wyeksponować równoczesną bliskość
i obcość bio-domu. Od tomu Bio umieszcza człowieka w prze190
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strzeni przyrody, co nie znaczy, że poza kulturą. Przyglądając
się innym bytom – gwiazdom, zwierzętom, roślinom, wodzie,
chmurom, minerałom... – patrzy na nie okiem intelektualnym,
zbrojnym wiedzą z zakresu przyrodoznawstwa.
Na pytanie: gdzie / jak / kim / czym jestem?, po co jestem? –
podmiot często odpowiada metaforami, które kojarzą się
z materią, a nawet materiałem: „jestem zgięciem wielkiej
płachty czasu”, jestem „zmarszczką na powierzchni wody ciemnej jak milczenie” (Kompost, T, s. 16). W sensie dosłownym
„zgięcie” to załamanie, „zmarszczka” to fałda, natomiast w użyciu metaforycznym są one znakiem obecności człowieka w niewyobrażalnej czasoprzestrzeni kosmicznego domu. Fiedorczuk nie angażuje mitów, nie używa słowa „wieczność” czy
„przepaść”. Oswaja ten bio-dom, wykorzystując współczesną
wiedzę astronomiczną, fizyczną, biochemiczną.
Z tradycyjnym wyobrażeniem domu wiąże się przekazywanie tradycji i poczucie bezpieczeństwa, w sensie przestrzenno-antropologicznym istotną funkcję pełni architektoniczne
otwarcie / zamknięcie. W kulturze Zachodu dach, drzwi, schody, okna pełnią określone funkcje symboliczne. W poetyckim
świecie Fiedorczuk „podłogą” jest ziemia, nad głową rozciąga
się słoneczne, sine lub rozgwieżdżone niebo, a przyjemność
i poczucie bezpieczeństwa daje zanurzenie w wodzie. Tego
nieba w żaden sposób nie można wiązać ani z Kantem, ani
z żadną wersją religijną. Oto jak prezentuje się ta przestrzeń
w wierszu Ramię Oriona:
Czarna śmierć pulsuje cicho między gwiazdami,
„Koło biegunu krąży wiecznymi obwody”
płomienna Betelgeuse, Rigel, Ballatrix –
jadą Kosiarze na jesienne niebo, patrz!
Ramię Oriona (T, s. 8)
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W cytowanym fragmencie drugi wers zawiera cytat z Iliady
Homera (co autorka podaje w przypisach umieszczonych na
końcu tomu), a Kosiarze (czego poetka może nie wiedzieć)
to ulubiony motyw nocnych pejzaży Jarosława Iwaszkiewicza.
Podejmując tematy tradycyjne, w poezji stale obecne (wieczne
koło czasu, przemiany), Fiedorczuk łączy stare prawdy ze
współczesną wiedzą, np. astronomiczną.
Orion, latem niewidoczny, uchodzi za najciekawszy
gwiazdozbiór jesienno-zimowy, w Polsce gołym okiem można dostrzec w jego obrębie około 120 obiektów. Na niebie
widać gromady gwiazd, roje meteorów i mgławice, ale wzrok
patrzącego przyciąga tytułowe „ramię”, czyli trzy jasne gwiazdy
ustawione w jednej linii: Alnilam, Alnitak i Mintaka (Europa
przejęła te nazwy od Arabów), które w polskiej tradycji nosiły
nazwę Kosiarzy, bowiem idą równo – jak chłopi koszący zboże.
Dwie najjaśniejsze gwiazdy Oriona to Betelgeza, ogromna,
świecąca dwudziestokrotnie mocniej niż Słońce (tak zwany
nadolbrzym – zmierzony 80 lat temu), i mniejsza od niej, ale
za to gorętsza, bo świeci czterokrotnie mocniej – Riegel14.
„Czarna śmierć pulsuje”, bo Kosmos żyje własnym życiem.
Na Ziemi asymilacja i dysymilacja, a w przestrzeni astralnej
„falująca Galaktyka” – jedne gwiazdy się rodzą, inne rozpadają. W tomie Tlen przestrzeń astralna pojawia się częściej
niż w tomach poprzednich. Gwiazdozbiór Oriona powraca
w wierszu Niebo (T, s.19) – tu człowiek „klęka w śniegu”, bo
czuje radosną więź z Kosmosem: „ duch świata/ tli się / w jego
krwi”. Z kolei w wierszu inspirowanym odkryciem Neutrino
(cząstka elementarna mająca zerowy ładunek elektryczny;
14 Zob. L. Lachman, Orion, Kosiarze i trójkąt zimowy, http://www.fizyka.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer11/astronomia.html [dostęp:
30.07.2021].
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jej odkrywca w 2015 roku dostał Nagrodę Nobla) mówiący
ironizuje, pozornie bagatelizuje wagę odkryć: „w sumie nic
takiego, garść nagrzanych gwiazd / ok. 200 miliardów w naszej
mlecznej okolicy” (Bum!, T, s. 11). Życie jest podróżą, o czym
wiedział już Homer, ale on umiał nadać podróży sens (Odyseusz zmierza do Itaki, do domu ), a czemu służą odkrycia
współczesnych? Komplikując obraz wszechświata, poszerzając
obszary „pustki” – czy pomagają odnaleźć sens podróży?
Neutrino samotny żeglarz
mały Odyseusz co podbija pustkę, która jest we wszystkim
i co to znaczy wrócić
i co znaczy dom
i co znaczy do?
Bum! (T, s. 11)

Obecny w tej poezji wątek medytacyjno-katastroficzny
i elegijną aurę tej poezji pomijam, zwracam jednak uwagę na
stale zmieniający się – dzięki nauce – obraz świata/Wszechświata, za którym wyobraźnia nadąża z trudem. Sentencjonalne: „myślę, więc jestem” poetka przerabia na: „jestem,
więc oddycham” i nieprzypadkiem banalną prawdę na temat
zależności pomiędzy życiem i oddychaniem (rodząc się, łapiemy pierwszy oddech, umieramy, wydając ostatnie tchnienie)
przewrotnie kojarzy z Kartezjańskim Cogito ergo sum. Użyta
parafraza jest programową deklaracją sprzeciwu wobec podmiotowości ufundowanej na Kartezjańskim racjonalizmie.
Można wskazać elementy łączące Fiedorczuk z Szymborską:
motywy, zainteresowanie ewolucjonizmem, fascynacja „cudami Natury” czy szacunek dla braci mniejszych, trudno jednak
pominąć zasadniczą różnicę: Szymborska jest kartezjańska,
Kosmos postrzega jako przepaść, natomiast Fiedorczuk na
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różne sposoby próbuje w nim zamieszkać, pokonać przestrzeń
obcości, zrównoważyć, zestroić „zewnętrzne” z „wewnętrznym”. Nie zawsze się to udaje, ważne, że taka próba – zgodnie
z założeniami geopoetyki – zostaje podjęta.
Antykartezjańska formuła: „jestem, ponieważ oddycham –
oddycham, ponieważ jestem” wskazuje biochemiczny, materialno-energetyczny aspekt istnienia. Oczywiście, użytkownik
języka nie zdoła amputować myślenia, może jednak eliminować symbole, mity oraz filozoficzne idee czy inne abstrakcje
na rzecz dyskursów współczesnego przyrodoznawstwa.
Dobrze jest poczuć się częścią kosmicznego organizmu
(nie uniwersum, ale właśnie organizmu!), za-nie-myśleć, poddać się wymogom „bio” (bios), zestroić pulsowanie tętnic
z tętnem kosmicznym, zimą mierzyć czas „pulsowaniem kry”
(Kochankowie na otwartym morzu, Prz, s. 30), anihilować
przestrzenne kierunki, być „ciałem w ciało z ziemią”. Pomijam
relacje międzyludzkie, bo to inny wątek, zasługujący na osobne
opracowanie; bardziej zwracam uwagę na psychosomatyczy
kontakt z tym, co nie-ludzkie, i podkreślanie somatycznej oraz
emocjonalnej (radość, lęk) wspólnoty z tym, co żyje.
Wprawdzie Julia Fiedorczuk jawnie przyznaje się do inspiracji pracami Jonathana Skindera, jednak mając na uwadze jej
szczególne przywiązanie do somatyzmu („ciało języka” i „ciało
nocy” w wierszu Wyjście, Tt, s. 20), dochodzę do wniosku, że
podziela poglądy kognitywistów, wskazujących zakorzenienie
języka w cielesności, że traktuje język jako żywy organizm
i bliskie są jej poglądy Snydera na temat „dzikości”:
Ludzkie ciało to dzikie terytorium, podobnie – język.
W odróżnieniu od dominujących trendów filozoficznych
XX wieku Snyder nie traktuje języka jako granicy oddzielającej ludzi od natury, a wręcz przeciwnie – jako pewien
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aspekt dzikości. Inne, nie-ludzkie byty także mają swoje
języki. […] Potrzeba komunikowania się jest tak samo
naturalna i instynktowna jak u zwierząt. […] Poezja jest
praktykowaniem kontraktu z dzikością języka. (Co, s. 59)

W poetyckim domu Fiedorczuk, sieć połączeń – organicznych, międzykomórkowych, międzyplanetarnych, ale też
internetowych – kojarzy komunikacja (np. listowna, mailowa).
„List” i „liść” mają wspólny źródłosłów. Wiersz Liść z wakacji
(B, s. 19) oraz e-mail to listy adresowane do czytelnika. Żeby
zaprezentować, w jaki sposób bio spotyka się tutaj z „organiczną metaliteraturą” (określenie moje), przywołam fragment
wiersza pt. Kultura konsumpcyjna:
Jakiś przepis na liście?
No bo jak przepisać
Żółty eksces?
Jeśli odjąć sens,
Zostaną zmysły,
Już dawno stracone.
[…]
To jest wiersz.
Proszę państwa.
O liściach.
Kultura konsumpcyjna (B, s. 37)

Gra słów: przepis – przepisać szyfruje dwie refleksje. Po
pierwsze, wprowadza pytanie: jak zapisać bliskie, zmysłowe
spotkanie z liściem (ulubionym motywem Fiedorczuk, również z uwagi na jesienną kruchość)? Oczywiście, bez pośrednictwa znaków byłoby to niemożliwe, a jednak poetka szuka
form niezużytych, nieobciążonych odwieczną symboliką.
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Poeta – dziecko kultury konsumpcyjnej – szuka „przepisu”
literackiego, czegoś jak norma: określająca skład elementów
i proces przygotowania produktu, który dałby się skonsumować. Tytułowa formuła „kultura konsumpcyjna” wspomaga
ironiczny charakter tej wypowiedzi, którą otwiera i zamyka
motyw liści. Wprawdzie podmiot zapewnia, że jest to wiersz
o liściach, to jednak wiemy, że głównym przedmiotem refleksji
są tutaj trudne relacje między ludźmi (ta szafa moja, tamta
twoja). Niestety, brak recepty na nowe liście, a kiedy zmysły „dawno stracone”, trzeba „szukać odwróconych śladów”,
grać kolorami życia i śmierci (czerwień – czerń). Równolegle
z wyznaniem – jak w refrenie popularnej piosenki: „kocham
cię, życie” – płynie zaduma nad złożonością świata, jego trudną urodą (piękne są barwy śmierci) i trudnym do przyjęcia
prawem przemijania. W świecie, „gdzie nic się z niczym nie
równa”, gdzie czyha „Głodna Arachne” (Matematyka, Tt, s. 39)
i „głodna noc: tuż-tuż” (Nielita, Tt, s. 11), sens życiu nadaje
trwanie. Sens życia zawiera się w tym,
co nas w mroku łączy, rozdziela i łączy,
łączy, rozdziela i łączy;
		
zaczyn nowego dnia.
Matematyka (Tt, s. 39)

Przypomnę, że w interpretowanej na wstępie elegijnej
medytacji Kompost dominuje poczucie obcości. Szukając bliskości z ziemią, człowiek kładzie się na mchu i patrzy w górę.
Widzi świat „bez znaczenia” i czuje się „iskrą bez znaczenia”.
Życie gości go chwilowo, jak „rzeka przypadkowy liść” (Kom
post, T, s. 16). Definiując życie, Fiedorczuk wykorzystuje stare
toposy – życie to podróż w dół wodospadu, ale z widokiem
na niebo. Rzeka życia niesie liście do morza, bo życie żywi się
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życiem. Maleństwa jedzą ciała liści na podłodze lasu, a morze –
dom istot żyjących pod wodą, „pod sklepieniem fali” zakwita
czerwienią ukwiału. „Kompostowa” natura życia zapewnia
homeostazę i chociaż z tą wiedzą człowiekowi trudno się
pogodzić, to przecież medytacja kończy się zachwytem nad
„cudną łąką” ukwiałów.
Pamiętając, że „kompost” i „kompozycja” mają wspólny
korzeń, przyglądam się konstrukcji tomu Tlen. Część pierwszą pt. O2 zamyka radosna adoracja Oriona, natomiast część
drugą – Elegie otwiera parafraza popularnej patriotycznej
piosenki, w której słychać zapowiedź ekologicznej katastrofy:
Płynie Wisła, płynie
po polskiej krainie
jeśli coś w niej żyje
to niedługo zginie.
Płynie Wisła, płynie (T, s. 23)

Tytuł pierwszego tomu Listopad nad Narwią (2000), za
który adeptka sztuki poetyckiej otrzymała nagrodę Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek za najlepszy debiut (Poznań
2002), jeszcze nie kieruje uwagi odbiorcy w stronę eko-, natomiast wszystkie następne tytulatury – lakoniczne i precyzyjne:
Bio (2004), Planeta rzeczy zagubionych (2006), Tlen (2009),
Tuż-tuż (2012) – już ekopoezję zapowiadają. Ekokrytyka jest
sposobem czytania zorientowanym na relację człowiek –
środowisko (naturalne, ale i miejskie, bo kategorię „natura”
ekokrytycy zastępują „środowiskiem”). Ekopoetyka bywa
definiowana jako punkt stykania się form literackich i nieliterackich, tworzenie metafor kojarzących humanistykę z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zanim podjęłam trud lektury,
by przyjrzeć się praktyce ekopoetyckiej, przestudiowałam
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deklarowany „program” ekopoetyki, który dla uproszczenia
sprowadzam do kwestii najważniejszych.
Założenie wstępne wynika z naukowej diagnozy złej kondycji naszej planety i Kosmosu. Wobec postępującej degradacji środowiska naturalnego sztuka/poezja przyjmuje zadanie
współtworzenia „wyobraźni ekologicznej” – ma budzić świadomość związku ludzkiego z nie-ludzkim, ma podjąć próbę
przekroczenia rozdziału poezji i nauki. „Życie, jak sugeruje
biosemiotyka, może wiązać się z procesami semiozy (tworzenia
i interpretowania znaczeń) na najbardziej podstawowym poziomie materii”15. Biosemiotyka, młoda gałąź nauk przyrodniczych,
ma charakter interdyscyplinarny, korzysta z ustaleń neurobiologii, embriologii, biologii ewolucyjnej, biofizyki, a także nauk
humanistycznych (np. językoznawstwo) i trudno jednoznacznie
wiązać ją z posthumanizmem, czego świadectwem jest praca
Adama Kłósia Od neuronu do kultury – biosemiotyczna historia
powstawania i ewolucji mózgu według Marcello Barbieriego.
Dzisiaj już wiemy, że podstawę wszystkich procesów życiowych,
na każdym poziomie, stanowi wymiana informacji, że
[...] język jest jedną z wielu postaci aktywności semiotycznej prowadzonej bez ustanku przez wszystkie żywe
istoty. Jak pisze Wheeler, „ludzie rozwinęli zdolność do
metaforycznej abstrakcji polegającej na improwizowaniu
i nadawaniu konkretnemu tematowi większej złożoności.
Jednak to, co nazywamy metaforą (rozpoznanie podobieństwa, czyli odpowiedniości, w różnicy) jest właściwością
życia od samego początku”16.

15 J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka…, s. 17.
16 Tamże, s. 57.
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Biosemiotyka łącząca procesy semiotyczne z życiowymi
(język jest zakorzeniony w ciele), wiąże się zatem z materialnością języka, a język – pisze bliska Fiedorczuk poetka
Laura Riding Jackson – to jedyna przestrzeń, w której się
spotykamy, „to nasz wspólny dom”17. Innym domem jest
Ziemia. Od greckiego oikos (początkowo oznaczało „wspólną
przestrzeń” i „gospodarstwo domowe”) pochodzą słowa „ekologia” i „ekonomia”. Jeśli pierwsze będziemy rozumieć jako
wiedzę o domu, a drugie jako reguły zarządzania domem, to
ekopoetykę można utożsamiać z tworzeniem domu. Postulując nie-logocentryczne zamieszkiwanie Ziemi (inaczej niż
to ujmował Martin Heidegger), autorzy eseju (Fiedorczuk,
Beltrán) radzą przenieść uwagę z „ja” na otaczający świat.
Ich propozycja ambitnie zakłada przebudowę świadomości,
jest próbą stworzenia nowej epistemologii, nowej etyki. Czy
tak utopijny program ma szanse realizacji – można o tym
dyskutować.
Lektura wierszy Fiedorczuk jest niełatwa, bo poetka chętnie posługuje się aluzją, nadużywa metafory, wprowadza cytaty
z poezji anglojęzycznej, stosuje pojęcia z zakresu mikrobiologii,
psychoanalizy, fizyki, biochemii i innych dyscyplin. Trudno
nazwać poetkę „uczoną” w takim sensie, jaki przypisujemy
pojęciu poeta doctus. Uważna lektura trudniejszych partii
jej poezji wymaga korzystania z usług Wikipedii – do tego
„źródła” odsyła sama autorka, niejako podpowiadając odbiorcy,
skąd czerpie wiedzę (zob. np. Burze i przejaśnienia,T, s. 31). Jej
niekwestionowaną zasługą jest zwrócenie uwagi odbiorcy na
rewolucyjne „odkrycia” (bozon, Neutrino, Fort da Freuda…).
Ponieważ rozumiejący odbiór niektórych wierszy wymaga
17 L. Jackson (Riding), Obroty cudów, wyb., przeł. i posłowie J. Fiedorczuk,
Biuro Literackie, Wrocław 2012, s. 111.
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specjalistycznej wiedzy z kilku dyscyplin, próbom interpretacji
towarzyszą wędrówki po Wikipedii.
Każde czytanie zaczynam od namysłu nad tytułem, który
traktuję jako pierwszy, najważniejszy klucz do interpretacji. Bio
przez odniesienie do bios (gr. życie) przywołuje pojęcia: biosfera,
biologia, biocenoza. Planeta rzeczy zagubionych zapowiada
wiersze o Ziemi i utracie. Tlen wprowadza O2 – pierwiastek
chemiczny powszechnie obecny na Ziemi i w ziemskiej atmosferze, niezbędny do życia dla większości organizmów, a Tuż-tuż
kojarzy się z szybkim nadejściem czegoś. Szereg pojęć użytych
w tytułach kolejnych tomów: bio – planeta – tlen – tuż-tuż
układa się w scenariusz zagłady życia. Zgodnie z programem
ekologii Fiedorczuk uczula odbiorcę na to, o czym dzisiaj krzyczą ekolodzy. Życie planety jest zagrożone, lasy nie nadążają z dostarczaniem tlenu, emisja gazów cieplarnianych grozi
degradacją biosfery, dziura ozonowa przyspiesza mordercze
działanie słońca, koniec naszej planety jest blisko („tuż-tuż”).
Już w tomie Bio poetka ujawnia ekocentryzm (inaczej:
biocentryzm), na różne sposoby dając wyraz przekonaniu, że
człowiek jest nieuprzywilejowanym elementem biosfery, jedną
z wielu istot zamieszkujących Ziemię. Podejmując próbę rezygnacji z postawy antropocentrycznej, ma jednak świadomość
klęski. Wie, że taki projekt się nie uda, bo mówiąc o przyrodzie,
poeta zawsze mówi o sobie. A jednak próbuje – „organiczne”
metafory łączą tkankę żywego organizmu z tkaniną artysty,
który splata wątek ciała/materii z terminami nauk przyrodniczych i aluzjami do dzieł sztuki. Jej poetycki program znakomicie wykłada się w finale Fotosyntezy (B) – zieleń łączy
oko z wodą, a zdanie ostatnie, w rytmie wyliczenia, instrumentacyjnie wybija trzy słowa-klucze, których fonetyczne
podobieństwo eksponuje wagę tlenu i nierozerwalny związek
bio-tkanki z tkaniną artysty:
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Zieleń tęczówki jak morze.
Tkanka, tkanina, tlen.
Fotosynteza (B, s. 6)

Tkanka żywego organizmu, ale też tkanka-tkanina prowadzą odbiorcę w stronę biocenu. Wiersz Bio z tomu o tym
samym tytule został opatrzony mottem z Maxine Hong King
ston. Kingston (rocznik 1940) – Amerykanka o chińskich
korzeniach, pacyfistka, profesor uniwersytetu w Berkeley,
w Polsce raczej nieznana – w Ameryce zaistniała jako autorka głośnej książki Kobieta wojownik, w której podjęła kwestię ucisku płciowego i rasowego. Ta pozycja ma swój udział
w ruchu feministycznym, co warto wiedzieć, gdy czytamy:
„Kiedy byłam rybą / Nie było w ogóle dni, / Seksu, ani różnicy
(Bio, B, s.12).
Podmiot wierszy Fiedorczuk często cofa się do prehistorii planety, tęskni do formy wolnej od ograniczeń, żyjącej
poza świadomością, czasem i płciowym zróżnicowaniem.
Nie znając poezji Kingston, nie potrafię określić rodzaju
odniesienia, ale przypuszczam, że chodzi o wyeksponowanie
motywu ryby jako istoty zamieszkującej dom wodny, z którego wyszło życie. W poezji Fiedorczuk ten motyw pojawia się
wyjątkowo często, a jej wyobraźnią materialną – jak by to ujął
Gaston Bachelard – włada woda (snu, marzenia, melancholii).
Żywioł pierwszy i ostatni, bo życie z wody wyszło i do wody /
stanu niezróżnicowania powraca. Ryba jest tutaj znakiem
szczególnie ważnym. Można wskazać sieć „rybnych” aluzji
łączących Fiedorczuk z bliskimi jej poetkami, np. w wierszu
Obroty cudów, od którego bierze tytuł przygotowany przez
nią wybór wierszy Laury Jackson, znajdziemy taki oto „bliźniaczy” fragment:
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Będzie człowiekiem i natychmiast trupem,
Nieludzkim, w marności równym naturze –
Że zanurkuje w ociężałą przeszłość
Aby odnaleźć swoją siostrę rybę:
To jest utonięcie, a ryba,
Lepszy człowiek, ślizgać się będzie
Antropocentrycznie, w żałobnych płetwach
Dla upamiętnienia
Much prawie cudownego ostatniego tchnienia18.

W swej poezji Fiedorczuk zazdrości rybie obojętności,
swobody i „domu” bez ścian. W licznych intertekstualnych
odniesieniach poetka przywołuje cytaty i kryptocytaty z motywem ryby. Trzeba też uwzględnić jej wskazówkę na okładce
książki, gdzie umieściła cytat z Ziemiomorza Ursuli K. Le Guin:
Ryby Morza Otwartego
nie znają swoich imion
i nie zważają na czary.

Lokalizuję te ryby w części 10. pt. Morze Otwarte19. Żeglarzy płynących poza archipelag sztorm znosi w obszary niezamieszkałe przez ludzi. Tylko tam, gdzie nie ma żadnego lądu,
ich czary nie działają – na Morzu Otwartym, nieskażonym
ludzką czy czarodziejską siłą, ryby są wolne i bezimienne.
I właśnie taka ryba – nieobciążona żadną symboliką, żyjąca
w oceanie, z którego jeszcze nie wyłoniła się Ziemia – ma
dla poetki znaczenie szczególne. Jej ryby – zajmujące jedno
18 Tamże, s. 39.
19 U.K. Le Guin, Ziemiomorze, przeł. S. Barańczak, Prószyński Media,
Warszawa 2013, s. 150.
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z pierwszych miejsc w łańcuchu ewolucji, mieszkają w płynnej
przestrzeni ciemnych wód, a jako spadkobierczynie ciemności
najlepiej reprezentują nie-ludzką rzeczywistość. Motyw ryby
„podwójnie niemej” pojawia się w eseju przy okazji lektury
wiersza Marii Brandy, w którym określenie „podwójnie nieme”
jest aluzją do barokowego poematu Meksykanki Juany Inés de
la Cruz (tylko senna wizja rozjaśnia „noc”, w której żyją ryby)20.
W rzece Heraklita Wisławy Szymborskiej „ryba pojedyncza”,
„odrębna”, wyemancypowana z natury, lękając się ciemności,
pisuje „małe ryby”. Tu podobnie, z opowieścią o pradziejach
gatunku koresponduje fragment Fotosyntezy: „trzeba wyjść na
ląd, opierzyć się i patrzeć / prosto w słońce” (B, s. 6), w którym
mimochodem słychać echo wczesnych wierszy Szymborskiej
(ryba zgubiła ogon, zapuściła skrzydła, wyszła na ląd, spojrzała
w niebo). Może to jednak przypadek, wszak myślenie ewolucyjne, w które wyposaża nas szkoła, jest dzisiaj powszechne.
W przywołanym monologu, ale też w innych wierszach
zwracam uwagę na obrazowanie eksponujące proces, w którym stratę równoważy zysk. Poezja Fiedorczuk często przypomina obowiązujące w przyrodzie prawo ekonomii. W omawianym wierszu z rybą rekompensatą za utratę ogona jest
„para bolesnych stóp”. Przykłady można mnożyć.
Człowiek z wierszy Fiedorczuk stale balansuje pomiędzy
poczuciem przynależności do miejsca we wspólnym domu
(to wyraża się eko-gotowością do oswajania „niemej ryby”)
a brakiem akceptacji panujących w nim praw (lęka się ciemności, czyli „rybiego” powrotu do stanu niezróżnicowania).
Niepogodzony z kruchością życia, przeciwwagi dla lęków
szuka w sojuszu poezji a nauką. Liryczna bohaterka tomu Bio
czuje związek ze światem dzięki ciału poddawanemu procesom
20 J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka…, s. 24–25.
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zachodzącym w świecie organicznym. Tytułowa „fotosynteza”
to określenie jednego z podstawowych procesów biochemicznych przemian (z materii nieorganicznej w organiczną) – pod
wpływem światła rośliny wyposażone w chlorofil wytwarzają
pokarm i rosną. Przywołany w wierszu proces fotosyntezy
(gr. foto – synteza) trzeba rozumieć metaforycznie, światło
słońca scala, składa/leczy: „na stopie mam plasterek ciepła”,
„na powiekach lekki kompres krwi”21. Aktywność słońca przywraca psychofizyczną równowagę, mobilizuje organizm do
życia, do myślenia o „Wielkim Wylewie Ultramaryny”, o tajemniczym Początku. W tę stronę prowadzą nauka i ekologiczna
wyobraźnia, angażująca ciało (to, co pod skórą) i język do
pokonania przepaści czasu:
…coraz mocniej trę oczy. Tamte podskórne
czasy podpływają bliżej, są moje
na ułamek światła, momentalny bezdech
i rozkoszny strach, który się zaraz rozproszy
w musującej toni. Mieć ciebie świecie
na własność. Kochać cię, ciebie tracić.
Fotosynteza (B, s. 6)

Ten momentalny powrót do stanu istnienia bez-świadomego
nazywam ciemną epifanią. Człowiek zanurza się tutaj w „musującej toni”, jak Leśmianowski „topielec zieleni”, z tą różnicą,
że wpadając w topiel, wraca do świata istot żywych. Poetka
nie używa słowa „byt”, nie zajmuje się metafizyką. Bohaterka
21 Zob. jak czyta Fotosyntezę Joanna Grądziel-Wójcik w znakomitej pracy „Instrukcje obsługi kobiety i świata”. O (eko)poezji Julii Fiedorczuk,
w: (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku, cz. 2, „Poznańskie Studia
Polonistyczne. Seria Literacka” 33 (53), Poznań 2018, s. 246.
204

N A T U R A J E S T D O M E M…

Fotosyntezy chce kochać świat jakim on jest, widmo na powiece
kojarzy z ukwiałem, który jej „opowiada barwne ichtiologiczne historie”. W tym kontekście piosenkowy banał „kocham
cię, świecie” można potraktować serio. „Momentalny bezdech”
wywołuje emocje określane oksymoronem „rozkoszny strach”.
Ludzki strach przed śmiercią i nie-ludzka rozkosz zanurzenia
się w „musującą toń” topieli. Zawieszeni na „wydechu świata”
tak długo jesteśmy, póki oddychamy i kochamy: „Usta przy
policzku / Policzek przy udzie” (Tlen, T, s. 18), wpatrzeni w rozgwieżdżone niebo, wyobraźnią chwytamy gwiazdy: „Pokażę
ci miłość w jednej garści gwiazd”. Zapisem miłosnego pragnienia-spełnienia jest apostrofa do Wiosny w wierszu Deszcz
(Tt, s. 15) – miłosne soki animizowanej (nie – personifikowanej)
Wiosny „płyną po palcach drzew”, „pocałunki mnożą się jak
motyle”, w objęciach jej ramion „spadam” (w otchłań/orgazm).
Sytuacja miłosnego zbliżenia wyraźnie eksponuje współistnienie
człowieka z wiosenną, burzową energią. Znamienne, że poetka
celowo eliminuje partnera: nie ktoś, ale „Coś mnie dzisiaj kocha”,
mówi kochanka Wiosny, która kładzie się na trawie, „żeby być
stworzeniem!”. Obrazowanie służy tutaj zatarciu granicy między
wiosenną bio-energią przyrody i człowieka, co podkreśla taki
komentarz: „Kto powiedział / ludzkie? Kto / cokolwiek mówi?”.
Miłosne związki z Ziemią mają tu podwójną motywację:
są ćwiczeniem ekologicznej wyobraźni, a także ratunkiem
przed samotnością, ucieczką od trudnych związków partnerskich. Fiedorczuk powściąga emocje, nie pisze czułych
erotyków. W pierwszych tomach (inaczej będzie w Tuż-tuż)
mężczyzna, często depersonalizowany, miga gdzieniegdzie jak
rekwizyt codzienności, np. w szeregu różnych zajęć zajmuje miejsce pomiędzy malowaniem rzęs a kolekcjonerstwem:
„maluję rzęsy / zdejmuję ubranie, obejmuję plecy mężczyzny /
kolekcjonuję wizerunki aniołów” (Coś). W świecie, w którym
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„nastąpił wielki wybuch (aluzja do teorii narodzin świata, ale
też do wojny), wszytko zostało tak „porozrzucane”, że trudno szukać Całości, Transcendencji, Sensu, trudno ten chaos
porządkować. Ponieważ światem rządzi jakieś tajemnicze,
nieznane, bezosobowe „Coś”, lekarstwem na ludzkie lęki są
opowieści i „błogosławieństwo łez”:
a więc opowiadamy ciągle te same historie
coś się kończy zaczyna coś płonie
coś nas ku sobie popycha każe śpiewać.
Coś (T, s. 24)

On – bez imienia i twarzy – pojawia się w jej świecie akcydentalnie i somatycznie, zawsze cielesny, jako potwierdzenie żywej, ciepłej obecności. O świcie ona budzi się z lękiem
i sprawdza czy ciała utrzymują rytm oddechu:
i lgnę do twojego ciała
oddechu zdejmuję puls:
rytmiczny jak wiersz i wieczny.
Zakłócenia (Prz, s. 28)

Trudno doszukiwać się tutaj sytuacji erotycznej, bo kim
jest „Ty”, nie wiadomo. Jest ciepłym ciałem, oddychającym
rytmicznie, przez rytm oddechu (wdech–wydech) zestrojonym z wiecznym „pulsowaniem” Kosmosu. Oddychanie, pulsowanie, naturalne rytmy ciał to motywy pełniące tu funkcję
„miłosnych” łączników człowieka z Kosmosem. W poetyckim świecie Fiedorczuk czas mierzy się „pulsowaniem kry”
(Kochankowie na otwartym morzu, Prz, s. 30), życie – pulsowaniem oddechu, a wiersze, które nieudolnie te rytmy imitują,
są tylko echem prawdziwego życia:
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Taki los: jesteś, ale cię nie ma.
Twoje sylaby są ciężką pracą żałoby.
Ponieważ znika się z niedoboru miłości
i nie ma mowy o nagości.
Echo (Prz, s. 16)

„Różnica pomiędzy wierszem a życiem jest zawsze absolutna” (Proszę powtarzać za mną, Tt), prawdziwe życie to
„nagi”, zmysłowy dotyk ciała/skóry innego – ludzkiego czy
nie-ludzkiego, ale zawsze ciała. Po stronie życia jest materia/
energia, a drugiej strony nie ma, bo ludzkie nic (NIC, pustka)
to powrót do niezróżnicowanej „ciemnej wody”. Metafory
Fiedorczuk wyraźnie eksponują materialność każdego kontaktu. Człowiek – w Kosmosie absolutnie samotny, zagubiony,
„zarażony” chorobą na śmierć, osaczony przez „pustkę, której
nikt nie widzi” – rozpaczliwe woła w mrok: „Kimkolwiek
jesteś podaj mi swoje ciało języka i dnia”, „podaj mi swoje
ciało nocy” (Wyjście, Tt, s. 20). W tomie ostatnim miłosne
elegie ciemnieją, są podszyte katastroficznym przeczuciem
ekologicznej katastrofy oraz metafizyczną rozpaczą:
My, zarażeni, musimy stale ponawiać wezwanie.
Inaczej znikniemy.
Wchłonie nas ciemna noc jeży i mrówek.
[…]
My, zarażeni, musimy wszystko zaczynać od nowa.
Więc pozwól, że ukocham twój mrok.
Wyjście (Tt, s. 20)

Wartością największą jest miłość, bez miłości „ciało ulega
atrofii, śmierć wchodzi na duszę” (Echo, Prz, s. 16), a wiersze są melancholijną „pracą żałoby”, lekarstwem na pustkę
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i „niedobór miłości”. „Pod każdym wierszem płynie czarna
rzeka” (Przecież, B, s. 34) – snów, lęków i pragnień, których
źródło bije w „samym brzuchu/ Wielkiej ciemnej matki” (tamże). Metafora „czarnej rzeki” łączy tutaj odmienne porządki
istnienia, kojarzy ekologiczną wyobraźnię poety z biologicznym, „podziemnym” nurtem życia planety.
Wielokrotnie, w różnych wariantach, powraca motyw pragnienia, głodu, niespełnienia, niezgody na kruchość istnienia
i niemiłość. Tęsknota za miłością erotyczną, o jakiej Fiedorczuk częściej pisze dopiero w tomie Tuż-tuż (np. W drogę,
Myślnik, Nielita, Pole Mokotowskie), wybrzmiewa w ironicznej
elegii miłosnej pt. Wiersz (T). Neutralny tytuł koresponduje
z neutralną, pozornie obojętną relacją, w której konfrontacja
marzeń z rzeczywistością wyraża się zderzeniem kulturowo
odmiennych wariantów. Miała być miłość wyśniona, w wersji pastoralno-baśniowej, ale nie wyszło – różne poziomy
organizacji tekstu ujawniają kontrast oczekiwań i spełnień.
W układzie trójdzielnym różne wersje marzeń wprowadza
trzykrotnie powtórzony motyw „pogubionych snów”:
w tym wariancie idę do ciebie przez las
przez świeżą zieleń doliny
wody wielkie nie zdołają ugasić miłości
w tym wariancie idę do ciebie przez śmietnik
och, gdyby to było na serio
reklamówki, plastikowe butelki, stare samochodowe fotele
[…]
teraz tylko żyjemy potem się zobaczy
w tej wersji idę do ciebie przez miasto.
Wiersz (T, s. 29)
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Jasnej wizji nowoczesnego miasta (szkło, bezwonna stal,
kolorowe światło) odpowiada cywilizacyjny śmietnik, a echo
pierwszej pieśni miłosnej zabija współczesna, praktyczna definicja miłości:
mój miły jest mój a ja jestem jego
mamy psa lodówkę plazmę oraz buddę
miłość jest higieniczna dla zdrowia
i długowieczności
w tej wersji idę do ciebie przez wodę i tonę
zanim się spotkamy.
Wiersz (T, s. 29)

Fragment wersetu 16. Pieśni nad Pieśniami pochodzi
zapewne z tłumaczenia Czesława Miłosza: „Mój Miły jest
mój, a ja jestem jego, który pasie między liliami”22. W tekście
Fiedorczuk trudno przeoczyć formy osobowe czasownika
„być” (podkreślam je pogrubieniem). Kochankowie biblijni
są dla siebie i mają siebie nawzajem, natomiast kochankowie
współcześni są tylko urządzeni, łączy ich wspólnota posiadania oraz świadomość higieny, zalecanej przez poradniki
zdrowia. Współbycie kontrastuje tutaj z niebyciem, w zderzeniu z rzeczywistością rośnie wartość „pogubionych snów”/
marzeń. Autorka Planety rzeczy zagubionych oprowadza nas
po ludzkim świecie bez-dusznym, ekonomicznym, zorientowanym na pozorną wygodę ciała, pozorne korzyści, zalecane
przepisy na „szlachetne zdrowie” (aluzja do fraszki Kochanowskiego Na zdrowie), polecane diety i „ekskluzywne kosmetyki

22 Księgi Pięciu Megilot, przeł. z hebrajskiego i greckiego C. Miłosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1984, s. 32.
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uwznioślające konsystencję” (To jest pierwszy dzień reszty
twojego życia, T, s. 35).
Współczesna humanistyka stopniowo likwiduje dualizm
ciało – duch/dusza, posthumanistyczna antropologia kulturowa zajmuje się człowiekiem cielesnym, ale co z emocjami?
Kultura konsumpcyjna lansuje „zwrot ku ciału”, w trosce
o zdrowe ciało rozwija się przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny, joga i różne techniki relaksacyjne. Psychoterapeuci
zalecają: wsłuchaj się w swoje ciało, odtruj organizm, zjednocz się z Kosmosem – takie zalecenia ironicznie komentują
wiersze Fiedorczuk. Z czasem nieśmiało pojawia się pytanie
o „Ja”, a raczej – „prawie ja”, ale to inny wątek, więc pozostanę
przy wyraźnie manifestowanym somatyzmie, który w poezji
kobiet ma długą tradycję. W sensualnych erotykach „zaczadzonej pięknem własnego ciała” Haliny Poświatowskiej dotyk
„staje się sposobem pokonywania samotności przez nawiązanie kontaktu z Innym, i nie chodzi tylko o intymną bliskość
drugiego człowieka. «Inne» to wszelkie formy otaczającej
natury”23. Z kolei samozwrotne „Ja” Anny Świrszczyńskiej,
cofając się w głąb, od świata się oddala. „Implozja ciała jest
rodzajem jego unicestwienia – pozbawienia biologicznej wagi,
obecności – ale nie wskutek połączenia się z pierwiastkiem
zewnętrznej materii, lecz dzięki uzyskaniu, mówiąc językiem
fizyki, nieciągłości. Dzięki nie-byciu ciałem”24.
W przypadku Fiedorczuk w ironicznych dialogach
z „kochankiem” nieokreślonym trudno odnaleźć konsekwencję. Kontakt z innym nie usuwa ciemnych (mortalnych,
katastroficznych) myśli, nierzadko właśnie dotknięcie ciepła
23 A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki. Sylwetki, tematy i konwencje
liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 206.
24 Tamże, s. 229.
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wyzwala lęk przez chłodem. Z dojmującym poczuciem braku,
lęku przed śmiercią i zagładą świata koresponduje chwiejna
kondycja podmiotu. „Ja” rozbite, śmietnikowe często wypowiada się składanką/miksem cytatów pochodzących z literatury,
filozofii, Wikipedii, reklamy i wszelkich innych komunikatów.
Trafnym określeniem takiej kondycji jest neologizm „nielita”, będący przeciwieństwem tego, co oznacza „lity” (zwarty,
jednolity):
nielita
a namacalna, i gdyby nie „ty”,
jak drzewo w środku łagodnego lasu”.
nielita (Tt, s. 11)

Psychofizycznie niejednolita, ale namacalna, materialnie stabilna (ten aspekt poetka konsekwentnie podkreśla)
żyłaby sobie życiem rośliny (jak drzewo), gdyby nie miłość.
Z konieczności pomijam wiersze: Skośni kochankowie (Prz),
Kochankowie na niebieskim tle (Prz) i liczne fragmenty z odniesieniem do różnych tekstów kultury (wierszy, obrazów), których bohaterami są właśnie kochankowie.
Nieskłonna do dywagacji filozoficznych, Fiedorczuk stale powtarza dwie tezy: po pierwsze – sens istnieniu nadaje
miłość („jesteśmy”, bo kochamy), po drugie – przedmiotem
naszej troski ma być wszystko, co żywe. W erotyku Nielita
z myślą o nie-ludzkim innym wiąże się poczucie winy wobec
mieszkańców mchu, tratowanych przez kochanków, którzy
w miłosnym zapamiętaniu zapominają o „maleństwach”: „bez
jednego westchnienia dla maleństw / ucztujących bez wina
na ciele/ ogromnym bez płci” (Nielita).
Z każdym kolejnym tomem gęstnieje aura elegijności:
ciemność, pustka, śmierć, bolesne „opukiwanie pustki” (It has
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been player once more, T). O czym rozmawia matka z dzieckiem? O snach, duchach, śmierci i nicości. W sypialni opowiadają sobie sny (z freudowskim komentarzem), w drodze
do przedszkola bawią się, że jedna z nich nie żyje. Wszystkie
wiersze z córką/córeczką są podszyte lękiem, grozą (urodziłam istotę skazaną…) i bezradnością matki, która nie wie, jak
odpowiadać na trudne pytania:
córka pyta: mamusiu, a co to jest nic?
nic takiego, kochanie, odpowiadam, śpij.
Burze i przejaśnienia (T, s. 31)

Życiu-podróży z-nikąd do nikąd towarzyszy poczucie
utraty, zguby, elegijna świadomość tego, że „Wszystko jest
pożegnalne” – jak czytamy w wierszu Spis strat (i zysków),
zamykającym tom Planeta pogubionych rzeczy. Wiersz Kochan
kowie na otwartym morzu (Prz, s. 30) kończy wyznanie skierowane do adresata nieokreślonego – to ktoś, na kogo się czeka
(człowiek, świat, życie): „teraz jestem twoja, należę do ciebie,
należę do morza, do ziemi, do ciebie”.
Określeniem „miłosne elegie” posługuję się nieprawnie,
pomijam typową dla tej formy obecność Erosa, w ślad za
poetką nurzam miłość w antropogenie. Mając na uwadze
fizjologiczny i cielesny charakter każdego związku miłosnego,
uwzględniam wszystkie miłości, które znajduję w poezji Fiedorczuk. Jedną z nich można by za Edwardem O. Wilsonem
nazwać biofilią, czyli „miłością do pozaludzkiej natury”25.
Człowieka w tym świecie mniej dotyka obojętność przyrody
(ten dystans pokonuje dzięki wyobraźni), bardziej go boli
wspólna kondycja bytów ku śmierci.
25 J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka…, s. 236.
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Miłość trudno zdefiniować, to uczucie, którym człowiek
darzy innego – Boga, partnera, dziecko, rodziców… W światopoglądzie chrześcijańskim sens życiu nadaje Agape, natomiast w świecie bez Boga rośnie wartość uczuć kierowanych
do ludzi i zwierząt. W poezji Fiedorczuk niezgodę na urządzenie świata łagodzi deklarowany eko-program, w którym
„Ja” stara się lekceważyć „ludzkie” pretensje, a nawet – co jest
niemożliwe – próbuje zniknąć, ukrywa swoją „odrębność”
i „pojedynczość”. Przyjmując program wymierzony przeciw
kulturowemu, antropocentrycznemu zamknięciu, autorka
Bio konsekwentnie unika symboliki biblijnej. Z Ziemiomorza
wybiera tylko byty bezimienne, ryby – mieszkanki żywiołu
otwartego, których nie można spętać „ludzkimi” czarami
jakiejkolwiek kultury. W tych „ekowierszach” obrazowanie
sprzyja zacieraniu różnic pomiędzy ciałem człowieka i ciałem
świata: „Zapuściłam / Skrzydła jak liście // Czarnych paproci”
(Bio, B, s.12), „gniazdo w zgięciu ramion tamtej grubej sosny, /
w gnieździe moich ramion mleczny oddech dziecka” (Tlen, T,
s. 18). Planetę rzeczy zagubionych otwiera wiersz, w którym
poetka zamazuje różnicę między żywiołami: ogień odczuwany
„w podeszwach stóp” jest znakiem tego, „że kiedyś wszystko
było boskim oceanem” (Lądy i oceany, Prz, s. 5). Powszechnie
znaną teorię początku (życie wyszło z wody) i ustalenie wieku
naszej planety – odkrycie, które „odmieniło bieg ludzkiej
myśli” – przeciwstawia bezpośredniej komunikacji somatycznej. Sugeruje (może za ustaleniami biosemiotyki?), że
o pradziejach planety informuje ciało (wysyła znaki, których
nasz intelekt nie rozpoznaje), np. łzy przechowują pamięć
oceanicznej soli… Metafora „rzeczy zagubionych” dobrze
zapowiada elegijną aurę tomu i „słoną” akceptację praw obowiązujących na planecie Ziemia:
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Tak czy inaczej, odmęt ma swoje prawa.
Ciała poniekąd stałe, mamy przecież łzy, a te są w każdym
słowie:
bo sól jest na końcu języka i jest kropką nad i
Lądy i oceany (Prz, s. 5)

Pointa, zbudowana na fundamencie zasady kontaminacji
zwrotów frazeologicznych („na końcu języka”, „kropka nad i”),
demonstruje cielesność języka, jest próbą zatarcia różnicy
między planetą, ciałem i emocjami. Na „odmęt” człowiek
odpowiada łzą – ciało produkuje łzy, poeta płacze słowem.
Mieszkaniec „planety rzeczy zagubionych” troską i żalem obejmuje wszystkie istoty żywe, zwłaszcza te pomijane, od wieków
rozdeptywane (owady, robaki). Poetyckie „eko-spojrzenie”
kieruje Fiodorczuk w stronę chrząszcza, rozwielitki, meduzy:
brązowe meduzy wysychają w stadach
małe i niejadalne.
smażą się w słońcu.
po egzekucji
z tłuszczem wsiąkają w piach.
[…]
wszystkie głowy
posypane piaskiem.
Plaża (Prz, s. 26)

Nie tylko w Plaży, która koresponduje z Meduzą Marianne
Moore, zauważam intertekstualny dialog z poezją Amerykanki,
poezją szukającą łączności z „ciałem świata” (za Merleau-Pontym – tak to określa Fiedorczuk)26. W cytowanym wierszu
26 Tamże, s. 69.
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egzekutorem meduz jest życiodajne słońce. Gdy człowiek
próbuje wrzucić je z powrotem do morza, ich rozpadające się
ciała i wypływające na palce wnętrzności wywołują szok. Opowiedziane w wierszu spotkanie z meduzami to bezpośredni,
cielesny kontakt ze śmiercią istoty nie-ludzkiej. Na początku
podmiot mówi o nich językiem gastronomii (niejadalne, smażą się, wsiąkają z tłuszczem), w dalszych partiach wiersza, jak
litanijny refren, powtarza się formuła liczenia („jedna meduza /
druga meduza…”), a w finale – kiedy wszystkie meduzy zostały pochowane – pojawia się żałobna antropomorfizacja. Ich
„głowy / posypane piaskiem” przypominają ludzkie ciała „przysypane ziemią”, ale też głowy „posypane popiołem”. Podstawę
empatycznej łączności ze światem stanowi wyobraźnia, jest
ona „tym, co łączy przyrodnika, poetę, wynalazcę, biznesmena […], jest „podstawowym warunkiem dialogu, umożliwia
wyjście poza ciasne więzienie «ja»”27.
Mając na uwadze krytycznoliterackie wypowiedzi Fiedorczuk,
zwłaszcza jej pozytywne nastawienie do ekofeminizmu, trudno pominąć światopogląd materialistyczny i związek z posthumanizmem. O więzi człowieka z pejzażem czasem mówi się
tutaj w terminach sakralnych („duch świata”, budda, boginie
hinduskie), lecz zasadniczo zawsze poruszamy się w świecie
materii. Trzeba też pamiętać o specyfice wypowiedzi elegijno-ironicznej czy autoironicznej, miksującej cytaty i dyskursy:
podczas wyżu łatwiej o mistyczne zjednoczenie ze światem natury i kultury
trzeba po prostu spojrzeć na wszystko z miłością
miłość wydłuża życie likwiduje wolne rodniki.
Burze i przejaśnienia (T, s. 31)
27 Tamże, s. 69–70.
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Z jednej strony szacunek dla nauki (współczesna encyklopedia fizyki i przyrody), a z drugiej prywatny panteizm. Przywołani
„bogowie” funkcjonują w tych wierszach jako znaki kulturowe
(łączy ich zmysłowość), bo praktyka poetycka autorki zmierza
do pokonania dystansu dzielącego światy: ludzki i nie-ludzki.
Podmiot bywa rozdarty między chłodną, racjonalną akceptacją praw, którymi rządzi się przyroda, a potrzebami psychiki,
emocjami, na które dawniej odpowiadały religie i mitologie.
Zniesienie opozycji: przyroda – kultura nie może się udać, tym
niemniej odbiorca powinien zauważyć wysiłek zacierania tych
odrębności (w kulturze Zachodu – fundamentalnych) i docenić
zmagania poetki z tradycyjnym, odwiecznym paradygmatem
myślenia o sposobach zamieszkiwania. Odrzucając Heideggerowskie „być – mieszkać – budować”, Fiedorczuk nie proponuje powrotu do istnienia „roślinnego” czy „zwierzęcego”;
ona melancholijnie i rozpaczliwie próbuje zaakceptować prawo
natury. A taka postawa kłóci się z wrażliwością człowieka, który
ceni każde życie – planety, jeża i meduzy.
Obiektem miłosnym, oprócz mężczyzny, są tutaj żywioły,
drzewa, różne istoty żywe. Miłosnych westchnień do natury
w poezji nie brakuje, rzecz w tym, jak poeta tę miłość wypowiada. Fiedorczuk tak kojarzy różne porządki, że odbiorca
nie wie kim, jest „Ty” (elementem środowiska naturalnego
czy osobą?) i to zacieranie pełni ważną funkcję, jest znakiem
wtapiania się w „bio-tkankę”. Dyskretna i powściągliwa, trudną miłość do świata naturalnego wypowiada metapoetycko,
sugerując wzajemne „cielesne” spotkania. Przyroda działa na
zmysły, natomiast ekopoetka, niejako w rewanżu, w „ciało
świata” uderza, stosując gry poetyckie:
Przytul mnie ziemio, kreseczkę nad erotycznym
„eś” świata i śmierci. Trawo truskawko, mam
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Wszystkie twarde sylaby, nawzajem się
Nimi szturchamy.
Nowa wiosna (B, s. 7)

„Ja” poetycko definiowane jako kreseczka nad erotycznym „eś” świata i śmierci to koncept zmiękczający, ocieplający
pierwszą literę, która ustanawia pomiędzy nimi podobieństwo.
Zwróćmy uwagę na charakterystyczną (obecną w programie ekopoetyki) materialność, cielesność języka. Użytkownik języka dysponuje miękkim „ś” oraz twardymi sylabami,
którymi nawzajem cieleśnie „szturchają się” człowiek i byty
roślinne. „Ja” twardo-brzmiącym słowem-znakiem „twardo” dotyka trawy i truskawki (powtarzają się głoski „t” i „r”),
a trawa i truskawka atakują zmysły wzroku, smaku, dotyku.
Ta wzajemność dotyków przenosi się dalej, poza ludzkie życie,
bo kiedy ziemia przytula martwe ciało, ono dostarcza treści
organicznych innym istotom. Fiedorczuk często wprowadza
„maleństwa”, czyli istoty przy-ziemne lub podziemne (jeże,
krety, niezidentyfikowani mieszkańcy leśnego czy ogrodowego
podłoża), żywiące się padliną.
Źródłem elegijności jest tutaj lęk przed zapominaniem,
utratą tego, co stanowi o naszym człowieczeństwie. Kolejnym
stałem motywem jest pająk (pajęczyny na drzewach, Arachne
na niebie, Arachne – figura kobiecego pisania, pająki w głowie),
„głodnej Arachne” (to metafora wszystkopochłaniającej Nocy)
odpowiada poetka-pajęczyca, która mozolnie plecie swoją
tkaninę – splata myśli z myślami innych poetów oraz z tym,
co nie-ludzkie, co poza nami. (To sygnał, by łączyć ekokrytykę
z arachnologią.) Dotychczasowe wnioski można spointować,
używając stosowanych przez Fiedorczuk słów-kluczy: liryczna
bohaterka tej poezji, oddychając tlenem, żywi bio-tkankę, dzięki której tka, by zatrzymać świat w słowach. Laicki światopo217
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gląd wyklucza nadzieję na wieczność, a poczucie organicznej
więzi z innymi organizmami sprzyja medytacji akceptującej,
a zarazem opłakującej śmierć każdego stworzenia.
Ekomyślenie ma określone konsekwencje etyczne, wyklucza wrogość i obojętność wobec nie-ludzkiego. Z trudną zgodą
na przemijanie współgra miłosna elegia ziemi. Fiedorczuk
obywa się bez mitów (w rodzaju: Matka Ziemia), anihiluje Historię, raczej unika kwestii społecznych czy politycznych. Przedmiotem elegijnej medytacji jest relacja „ja” wobec
Kosmosu, planety, bliskich. „Ja” prywatne, tożsame z autorką,
wyposażone w jej wrażliwość i wiedzę o świecie.
Zgodnie z przyjętym programem ekopezji/ekokrytyki w miejsce mitów Fiedorczuk wprowadza twardą wiedzę
z zakresu biologii czy chemii, co sygnalizuje wprowadzenie do
wierszy terminów naukowych. I nie są to puste stylizacje, lecz
próba zasypania przepaści pomiędzy nauką i poezją, próba
łączenia istnienia psychosomatycznego z materialnością języka. Czy udana – niech to osądzi czytelnik. Czytałam te wiersze
z trudem, bo nie starcza mi wyobraźni pozwalającej swobodnie przechodzić od „wewnątrz” do „zewnątrz” i z powrotem.
I choć przeraża mnie miłość do tego, co „ciemne”, „żywe”,
„głodne”, to jednak doceniam poetyckie zmagania z niewyrażalnym. Za najlepszy wiersz tego tomu uważam – pięknie
utkane pożegnanie: „ciemne się zbiera w zagłębieniach ciała
/ nas porasta. // nam odejmuje słowa ku uciesze dłoni. / bo
żywe tłoczy się w parterze i węszy. / głodne. / […] ciemne
nas wypełnia aż po marginesy. […] tuż-tuż na wyciągnięcie
ręki, żywy pępek snu” (Dobranoc, T, s. 38).
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Większość zawartych w tomie tekstów było już publikowanych,
ale dla potrzeb tej książki zostały one zmienione (połączone,
przeredagowane). Pierwodruki ukazały się:
1. Babcia – Maria Doświadczona, w: Nie powinien przysyłać
Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa
Herberta, red. J.M. Ruszar, JMR Trans-Atlantyk – Instytut
Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018, s. 35–49.
2. Wilno w twórczości Romualda Mieczkowskiego, „Śląskie
Studia Polonistyczne” 2017, nr 2, s. 155–172.
3. Przybysz „z innej galaktyki” – dlaczego Feliks Netz nie lubi
Ameryki, w: Światy poetyckie Feliksa Netza, red. J. Kisiel,
M. Kisiel, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2017,
s. 143–165.
4. Taniec pod Czantorią. O liryce Jerzego Kronholda, w: Czy
tanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest,
red. M. Bernacki, R. Pysz, WN ATH, Bielsko-Biała 2016,
s. 119–135.
5. W rytmie wyliczeń. „Stance” Jerzego Kronholda, w: Między
książką a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Pro
fesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy nauko
wej i dydaktycznej, red. K. Tałuć, M. Nadolna-Tłuczykont,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020,
s. 374–390.
6. „Natarczywe muchy” Mariana Kisiela. O śmierci, domu,
odpryskach pamięci, w: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji
Mariana Kisiela, red. E. Bartos, P. Majerski, K. Niesporek,
Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019, s. 27–46.
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7. Ekologiczna lektura poezji Tadeusza Nowaka, w: Wyobra
żone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość,
red. D. Siwor, Instytut Literatury, Kraków 2021 [w druku].
8. Ćwiczenie ekologicznej wyobraźni. O poezji Julii Fiedor
czuk, w: (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku, cz. 2,
„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018,
nr 33(53), s. 219–235.
9. „Oddycham więc jestem”. Poezja Julii Fiedorczuk, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2016, nr 9, s. 51–66.
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STRESZCZENIE
Anna Węgrzyniak,

Spotkania z domem w poezji współczesnej

Zebrane prace poświęcone siedmiu różnym poetom łączy
potraktowany tematycznie motyw domu. Dla Zbigniewa Herberta utraconym domem jest Lwów, o którym poeta stara
się zapomnieć. Arkadyjską przestrzeń dzieciństwa zastępuje
kreacją sakralizowanej babci, która uczyła go wrażliwości na
wszechświat. Inaczej swój dom wspomina wilnianin Romuald
Mieczkowski: w jego twórczości z obrazem Wilna kojarzą się
domy dziadków z okresu dzieciństwa (na terenie obecnie
zburzonych dzielnic), sady oraz drzewa, którym serdeczna
pamięć dopisuje serce.
W pamięci Feliksa Netza, będącego dzieckiem wojny,
synem łodzianki i Prusaka, wciąż żyją bolesne sny o polskich
domach z różnych okresów. Jego dom jest tam, gdzie matka, która wyjechała z Polski i zmarła w USA. Po pogrzebie
syn wyobraża sobie jej życie w martwym świecie Brooklynu –
Nowy York przeraża go rozmachem urbanistyki. Przywiązany
do Polski, wplątanej w wiry Historii, pielgrzym do nowoczesności odrzuca wspaniałości NY, wybiera swój „wir”.
W większości wyobrażonych literackich domów miejsce
centralne zajmuje kobieta. Herbert wspomina babcię, Netz
utożsamia się z matką, Jerzy Kronhold – mieszkaniec beskidzkiego domu pod Czantorią – też zaludnia go kobietami: spotykamy tu babcię Michalinę, mamę, która nigdy nie poddaje
się rozpaczy, i żonę dbającą o rośliny w ogrodzie.
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Elegijną wyobraźnię Mariana Kisiela organizują cztery
główne motywy: dom, pamięć, sen i śmierć. W jego ascetycznym świecie poetyckim dom jest-i-nie, bo na jego wyobrażenie składają się „odpryski”, czyli ułamkowe wspomnienia
z dzieciństwa. Domem-ogrodem jest tutaj cmentarz rakoszyński, a wspólnym rodzinnym domem – grobowiec (D.O.M.
murowany).
Rodzinne Sikorzyce wyposażyły Tadeusza Nowaka w zmysłowe otwarcie na przyrodę i zapisaną w psalmach wrażliwość
na cierpienie. Tej edukacji psalmista Nowak pozostał wierny
do końca. W jego wierszach modlą się psy, konie i mrówki, we wspólnym ziemskim domu wszystko, co żywe, łączy
wszechcierpienie.
Wraz z Nowakiem zbliżam się do eko-poezji Julii Fiedorczuk, dla której domem jest natura. Jej laicki światopogląd
sprzyja kojarzeniu praktyk poetyckich (aluzje, metafory)
z diagnozami różnych nauk (od psychologii po cybernetykę).
Poczucie organicznej więzi z innymi organizmami sprzyja
medytacji opłakującej każdą śmierć, ekomyślenie wyklucza
obojętność wobec nie-ludzkiego.
Kategorią łączącą zebrane teksty jest wielorako pojmowana
„domowość”, którą próbuję zdefiniować we Wstępie.
SŁOWA KLUCZE: DOM, OKOLICA, KOSMOS, PAMIĘĆ,
EKOLOGIA, BABCIA, MAMA

SUMMARY
Anna Węgrzyniak,

Home in contemporary poetry

The texts collected in the present volume, devoted to seven
different poets, have in common their focus on the theme of
home. For Zbigniew Herbert, the lost home is Lviv, which the
poet is trying to forget. The arcadian space of his childhood is
replaced by the creation of his sacralised grandmother, who
taught him sensitivity to the universe. Romuald Mieczkowski,
born in Vilnius, remembers his home differently. In his work,
the image of Vilnius is associated with the houses of his grandparents from the times of his childhood (located in districts
that no longer exist), orchards and trees preserved in his
cordial memory.
In the memory of Feliks Netz, a child of war, son of a woman from Łódź and a Prussian man, dreams of his Polish homes
from different periods of his life are still painfully alive. His
home is where his mother is, and his mother left Poland and
died in the USA. After her funeral, the son imagines her life
in the dead world of Brooklyn – New York terrifies him with
the grandeur of its urban space. Attached to Poland, a country
entangled in the turmoils of History, the pilgrim to modernity
rejects the splendours of NY, choosing his “turmoil”.
In most of the imagined literary homes, the central place
is occupied by a woman. Herbert remembers his grandmother,
Netz identifies with his mother, Jerzy Kronhold – inhabitant
of a home under Czantoria in the Beskidy mountains – also
populates it with women. We can meet his grandmother
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Michalina here, his mom, who never surrenders to despair,
and his wife, looking after the plants in the garden.
The elegiac imagination of Marian Kisiel is organised by
four central motifs: home, memory, sleep, and death. In his
ascetic poetic world home is and is not, since its image is
composed of “shatters”, fragmentary childhood memories.
A home/garden is in this case also the Rakoszyn cemetery, and
the common family home – the tomb (a D.O.M.1 brick house).
Tadeusz Nowak’s native village, Sikorzyce, equipped him
with a sensual openness to nature and sensitivity to suffering
inscribed in psalms. Nowak the psalmist remained faithful to
this education until the end. In his poems dogs, horses, and
ants pray, and in the common earthly home everything that
lives is brought together by suffering.
Nowak brings me to Julia Fiedorczuk’s eco-poetry. For
her, home is nature. Her secular worldview invites associating
poetic practices (allusions, metaphors) with diagnoses made
by various sciences (from psychology to cybernetics). A sense
of organic link with other organisms encourages meditation,
grieving over every death; ecothinking excludes indifference
towards the non-human.
The category that all the texts have in common is “homeliness” understood in many different ways, which I attempt
to define in the Introduction.
KEY WORDS: HOUSE, SURROUNDINGS, COSMOS,
MEMORY, ECOLOGY, GRANDMOTHER, MOTHER

transl. Sławomir Konkol
1

The Deo Optimo Maximo inscription on tombstones abbreviates to
“dom”, which is Polish for “home” and “house”.

