
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: W głąb : szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia 

 

Author: Magdalena Piotrowska-Grot 

 

Citation style: Piotrowska-Grot Magdalena. (2017). W głąb : szkice 

o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia. Katowice : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego. 

 







W głąb
Szkice o współczesnej poezji 

Śląska i Zagłębia

Esterze i Marcinowi,
Paulinie i Danielowi 
– na nowych ścieżkach, nie tylko w miejscu zamieszkiwania.





Magdalena Piotrowska ‑Grot

W głąb
Szkice o współczesnej poezji 

Śląska i Zagłębia

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017



Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej
Marek Piechota

Recenzent
Adam Regiewicz



Spis treści

Wstęp  (Stereo)typizacja

CZĘŚĆ  I 
Architek(s)tura poetycka

Adaptacja projektu – architek(s)tura

„Wiersz  z  bruku”.  Żywioł  przestrzeni  w  wybranych  wierszach 
Wilhelma Szewczyka

Dotyk przestrzeni. Otoczenie  (w) poezji Krzysztofa Siwczyka

„Budując miasta” – kreacje przestrzeni w poezji Pawła Lekszyckiego

„Ta  teraźniejszość  gubi  się,  szarzeje…”.  Kadrowanie  chwil w  poezji 
Pawła Barańskiego

CZĘŚĆ  II 
(De)sakralizacja

(De)sakralizacje  –  lekturowe  tropy

Bajka o królestwie niebieskim – desakralizacja  jako klucz  lekturowy 
do  twórczości Marka K.E. Baczewskiego

„Chrystus  nie  powróci”.  Figura  Zbawiciela w wierszach Krzysztofa 
Siwczyka

9

25

44

80

119

69

91

89

28



Spis treści6

CZĘŚĆ  III 
Wnętrza

Poetyckie doświadczanie „domu”

Pod złym adresem? „Poetyckie” zakorzenienia Krzysztofa Siwczyka, 
Pawła Sarny  i Grzegorza Olszańskiego

„Wieszcz”  codzienny. Pejzaż prywatny Pawła Lekszyckiego

Powroty  (Pawła  Barańskiego,  Pawła  Lekszyckiego,  Krzysztofa 
Siwczyka)

Błyski próżni. Ruchome granice w poezji Marty Podgórnik

Zakończenie

Nota bibliograficzna

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

Резюме

143

167

203

217

147

173

192

207

209

221

223





Związek człowieka z miejscem i poprzez miej‑
sca  z  przestrzeniami  polega  na  zamieszkiwa‑
niu.  Stosunek  człowieka  i  przestrzeni  nie  jest 
niczym innym  jak zamieszkiwaniem pomyśla‑
nym w sposób istotny.

Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć



W  inicjalnych  słowach  niniejszego  zbioru  szkiców  wypada  przy‑
znać  się  do  świadomości  pewnego  nadużycia.  Pisanie  o  poezji  Śląska 
i Zagłębia jest bowiem ogranicznikiem wygodnym dla celów lokalnego 
zawężenia badanego materiału,  jednak niezbyt wyraźnie umotywowa‑
nym tematycznie. Oczywiście znalezienie punktów stycznych w poezji 
Pawła  Sarny,  Krzysztofa  Siwczyka,  Pawła  Lekszyckiego,  Marka  Ema‑
nuela  Krystiana  Baczewskiego,  Pawła  Barańskiego  i Marty  Podgórnik 
nie  jest  niczym  niemożliwym,  ale  te  same  podobieństwa  łączyć mogą 
wymienionych twórców z poetami debiutującymi po roku 1989, wywo‑
dzącymi się z  innych regionów. Przy czym nie musi chodzić  tu o  jakiś 
specyficzny łącznik pokoleniowego doświadczenia. We wstępie do anto‑ 
logii Inny świt Marian Kisiel zaznacza:

Dzisiejsza  młoda  poezja  nie  jest  określona  ani  metrykalnie,  ani 
programowo. Łatwiej  ją przypisać do jakiejś  linii, szkoły czy poetyki 
utrwalonej w przeszłym półwieczu, niż do zorientowanej generacyj‑
nie  orientacji  światopoglądowo ‑estetycznej.  Nie wiemy,  jak  przebie‑
gają granice pokoleniowe w najnowszej liryce, czy są ważne dla poe‑
tów, czy nie. […]
Inny świt młodej poezji jest także innym świtem krytyki literackiej. 

Musi  ona  pokonać  swoje  dotychczasowe  przyzwyczajenia  i  spoj‑
rzeć  na  nową  lirykę  ponad  pokoleniowymi  podziałami,  wejść  w  jej 
odmienne  położenie  estetyczne.  Za  jakiś  czas  figa  się  ucukruje,  ser‑
watka odsączy, stanowiska spolaryzują1.

1 M.  Kisiel:  Wstęp.  W:  Inny świt. Antologia młodej poezji na Śląsku.  Oprac. 
M. Kisiel. Katowice 1994, s. 6.
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Dodatkowo przyznać trzeba, że w naprędce sporządzonym rekonesan‑
sie  „podobieństwa/różnice”,  zestawiającym  specyfikę  płynącą  z  lokal‑ 
ności omawianej twórczości z ogólnymi tendencjami możliwymi do od‑ 
notowania w polskiej poezji ostatniego  trzydziestolecia, w obu kolum‑
nach z łatwością zamieścić można taką samą liczbę przykładów. Przewaga 
po  którejś  ze  stron wynikać  będzie  jedynie  z  perspektywy  oglądu  tej 
poezji i subiektywnych czytelniczych spostrzeżeń, nie zaś z historyczno‑
literackich,  geopoetycznych  czy nawet  analitycznych  faktów. Krystyna 
Kossakowska ‑Jarosz  wyznacza  cezurę  zerwania  z  konwencjonalnym 
obrazowaniem  regionu na  rok  1976,  „kiedy młodzi  literaci debiutujący 
na ziemi katowickiej programowo odeszli od śląskości jako znaku swo‑
jej kulturowej tożsamości”2. Jak dodaje Elżbieta Rybicka, po transforma‑
cji  ustrojowej  powraca  silnie  dyskusja  o  regionalizmie,  wywołana  nie 
tylko  polską  decentralizacją,  ale  także  „konsekwencją  przeobrażeń  na 
mapie świata”3. Dyskusja na temat regionalizmu śląskiego i zagłębiow‑
skiego przybiera na sile po roku 2000, przy czym nie wydaje mi się, aby 
poezja wykazywała tendencje powrotu do dawnych konwencji i izolacji. 
Pozostaje w związku z tym, co w pewien sposób rozdarte, zdecentrali‑
zowane właśnie,  ale  także uniwersalne4.  Paradoksalnie dokładnie  owo 
podwójne jej funkcjonowanie skłania do bliższego przyjrzenia się poezji 
śląskiej i zagłębiowskiej (izolując omawiany materiał poetycki, przy jed‑
noczesnym użyciu uniwersalnych narzędzi i języka), wciąż niewyraźnie 
migoczącej na horyzoncie poezji krajowej. Analizy i interpretacje wierszy 
pozwolą bowiem odczytać w nich zarówno koloryt lokalny, jak i odnie‑
sienia do sytuacji globalnej; zaowocować mogą  także uobecnieniem tej 
twórczości na mapie polskiej poezji współczesnej, pozwala dojrzeć w niej 

2 K.  Kossakowska ‑Jarosz: Historia rodzimego piśmiennictwa na Górnym Śląsku 
w perspektywie kulturowej. W: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy 
rekonesans i zarys perspektyw. Red. M. Mikołajczak, E. Rybicka. Kraków 2012, s. 81.

3 E. Rybicka: Wprowadzenie. Region – rzeczywistość wyobrażona. W: Nowy regio-
nalizm…, s. 5.

4 Ciekawie  na  tym  tle  lokuje  się  twórczość  prozatorska  Szczepana  Twar‑
docha,  swego  rodzaju  odzyskiwanie  pojedynczych  historii  z  matni  historii 
regionu, choć, na przykład w powieści Drach, autor czyni to à rebours, pozornie 
„uśmiercając” ów lokalny rys. Pisze o tym Ryszard Koziołek. Zob. R. Koziołek: 
Śląska bestia. W: Idem: Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec 2016, s. 215–222.
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więcej niż jedynie „poetyckie zrywy NaDziko” czy epigonizm wobec bru‑
Lionu5. Jest to spore uogólnienie – wielu badaczy dostrzegało niejedno‑
krotnie  potencjał  poezji  powstającej  na  Śląsku6  –  ale  owo wyostrzenie 
obiegowych opinii nie pozostaje bezpodstawne. Selekcja pojedynczych 
wierszy wybranych  przedstawicieli  tej  poezji  ma  jednak  na  celu  uka‑
zanie  także  różnic, braku schematu,  indywidualizmu postaw  i poetyk. 
Przede  wszystkim  ma  za  zadanie  uwolnienie  odczytań  od  pewnych 
stereotypowych  etykiet,  którymi  zwykło  się  oznaczać  nie  tylko  śląską 
czy zagłębiowską poezję, ale sam Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie.
W innym miejscu przytaczanego już wstępu Marian Kisiel konstatuje: 

Gdybyśmy  usilnie  poszukiwali  jakiejś  tradycji  literackiej,  do  któ‑
rej  dzisiejsza  nowa  liryka  nawiązuje  –  niewątpliwie  musielibyśmy 
bliżej  przyjrzeć  się  jej  związkom z poezją  lat dwudziestych  (ekspre‑
sjonistyczną,  skamandrycką,  awangardową)  i poezją drugiej połowy 
lat pięćdziesiątych, która przecież tę pierwszą tradycję twórczo prze‑
kształciła. […] Młoda poezja jest estetycznie różnorodna, tę różnorod‑
ność  formuje przeciwko  totalnemu rozbiciu poezji współczesnej,  jest 
ona  siłą,  ale  również  przekleństwem nowej  liryki. Ostatecznie  prze‑
cież  – diagnozując  obrazy  i  stany  świata,  obrazy  i  stany  jednostki  – 
nie  podsuwa  żadnych  konkretnych wizji  przekroczenia  potwornego 
osamotnienia, które pod koniec wieku staje się zwiastunem zachowań 
i diagnoz pesymistycznych7.

5 O takim stereotypowym postrzeganiu twórczości regionu, zwłaszcza poe‑
zji członków grupy poetyckiej „NaDziko” pisała w podsumowującym dyskusje 
krytycznoliterackie eseju Magdalena Boczkowska. Zob. M. Boczkowska: Dzikie 
dzieci Mikołowa.  „artPapier”, nr  5(101),  1 marca 2008. http://artpapier.com/index.
php?page=artykul&wydanie=55&artykul=1232 [dostęp: 20.02.2017].

6 Należy przy  tym wyraźnie  zaznaczyć,  że  są  to głównie badacze,  krytycy 
wywodzący się z  tego  regionu czy  też w nim pracujący. Wyjątek stanowią  tu 
oczywiście  autorzy  ostatnio  opublikowanych  kilku  artykułów  dotyczących 
poezji Krzysztofa Siwczyka (spośród twórców, których poezja omówiona zosta‑
nie  w  niniejszej  książce).  Spowodowane  jest  to  publikacją  dwóch  już  tomów 
poezji  tego  autora w Wydawnictwie  a5,  co  stanowi  gwarancję  rozszerzonego 
zasięgu  publikacji.  Inną ważną  przyczyną  tej  zmiany  jest  przyznanie  poecie 
Nagrody Kościelskich w 2014 roku za poemat Dokąd bądź.

7 M. Kisiel: Wstęp. W: Inny…, s. 7.
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Dziś, po ponad dwudziestu latach, owa diagnoza wciąż znajduje zasto‑
sowanie  w  trakcie  lektury  poszczególnych  wierszy  powstających  od 
roku  1989.  Poetyki  popularne  w  dwudziestoleciu  międzywojennym 
wciąż znajdują oddźwięk w kolejnych utworach, choć poddane zostały 
licznym przekształceniom i reinterpretacji.
Jak  na  wychowanych  na  utworach  awangardowych  twórców  przy‑

stało  i  jak  dyktuje  architektoniczne  ukształtowanie  aglomeracji,  poeci 
Śląska  i  Zagłębia  stają  się  „głosami”  miasta  i  niewielkich  mieszkań. 
Wiele miejsca zostanie więc poświęcone w niniejszej książce poetyckim 
sposobom obrazowania przestrzeni, gdyż ta, wśród wielu poruszanych 
przez wybranych poetów tematów, stanowi zagadnienie kluczowe. Spo‑
soby  korelacji  człowieka  z  miejską  scenerią  aglomeracji  zdają  się  być 
swoistą idée fixe śląskiej twórczości. Jak pisze Elżbieta Dutka:

Do dziś pejzaż przemysłowy Śląska z szybami kopalnianymi i komi‑
nami,  poziomami  i  skosami  rur  oraz  linii  przesyłowych,  zdewasto‑
waną  powierzchnią  ziemi,  wysypiskami  odpadów,  hałdami,  zapad‑
liskami, familokami i chaotyczną zabudową miejską pozostaje swego 
rodzaju „wizytówką”, znakiem rozpoznawczym tego miejsca. Mimo 
olbrzymiego  zróżnicowania  krajobrazowego  regionu  wciąż  jest  on 
w  szerokim  obiegu  postrzegany  w  mocno  skonwencjonalizowany 
sposób8.

Jednak  to  nie  stereotypowa  przestrzeń  kojarzona  z  regionem  śląsko‑
 ‑zagłębiowskim stanie się przedmiotem poniższych analiz. W twórczo‑
ści  poetów  wywodzących  się  z  tego  regionu,  przede  wszystkim  tych 
debiutujących  po  1989,  kopalnia  czy  huta  nie  stanowią  już  dominują‑
cego,  centralnego  punktu  codziennego  otoczenia.  Tematem  tej  poezji, 
a  w  związku  z  tym  poszczególnych  analiz,  będzie  to,  co  metaforycz‑
nie można by określić pozostałością po owych użytkowych, przemysło‑
wych  obiektach  architektury,  które  pozostają  w  pewien  sposób  wciąż 
żywe w pamięci mieszkańców. Tak o śląskiej przestrzeni pisze Aleksan‑
der Nawarecki:

8 E. Dutka: Melancholijne pejzaże Śląska. „Białostockie Studia Literaturoznaw‑
cze” 2012, nr 3, s. 80.
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A przecież na wiedzy rzecz się nie kończy, ważniejsze  jest doświad‑
czenie.  Idzie  tu  o  przestrzeń  pod  klopsztangą,  pomiędzy  hasiokiem 
a gulikiem, gdzie zawsze kupa marasu  i  larma kupa.  […] Dla bajtla 
chowanego na placu klopsztanga  jest bowiem osią świata. Krzyżem, 
szubienicą,  przedmiotem  medytacji,  piłkarską  bramką,  przyrządem 
gimnastycznym.  […]  Kto  więc  spędził  dzieciństwo  w  cieniu  klop‑
sztangi, ten niechybnie zostawił pod nią cząstkę siebie…9

Badacz  podkreśla  wyraźnie  zrastanie  się  życia  i  przestrzeni,  ważkość 
doświadczania miejsca, pisząc o hałdach dodaje zaś do owej „architek‑
tury” rys bardzo specyficzny:

Trzeba  więc  dla  pobudzenia  wyobraźni  przywołać  efekt  wietrze‑
nia, porowatość,  ażurowość,  strukturę  żużla  i  pumeksu. A  jak  rozu‑
mieć płonność ziemi? Zwykło mówić się o „płonnych nadziejach”, bo 
potoczna polszczyzna  tylko  tak korzysta  z  tego  epitetu. Tymczasem 
jak głoszą kompendia, płonne może być wszystko, co jałowe, nieuro‑
dzajne, niepłodne […]. Tylko czy wolno tak surowo oceniać kamienie 
i tak wiele od nich oczekiwać?10

Nawarecki  wielokrotnie  zaznacza  przy  tym  status  owych  przestrzeni 
jako  wyniku  ludzkiej  kreacji  i  do  dalszej  kreatywności  pobudzają‑
cych. Podążając tropem tej alegorii można powiedzieć, iż właśnie to, co 
powstało w  rejonie  na marginesie  kopalń  i  hut,  pozostałość  po  sięga‑
niu w głąb, ów specyficznie przemeblowywany  teren postindustrialny 
i  jego wpływ na poetycką wyobraźnię stanie się kluczowym zagadnie‑
niem kolejnych  analiz  i  interpretacji.  Przy  czym nie  chodzi  o poetycki 
obraz „małych ojczyzn”, nie o konkretny rejon  i  sposób  jego przedsta‑
wienia11, a relacje człowieka z otoczeniem w planie ogólnym, doświad‑

 9 A. Nawarecki: Pod klopsztangą. W: Idem: Lajerman. Gdańsk 2011, s. 12.
10 Idem: Hałda. Teologia resztek. W: Idem: Lajerman…, s. 49.
11 To  zagadnienie  w  kontekście  Śląska,  zarówno  w  prozie,  jak  i  w  poezji, 

ciekawie  omówiło  już wielu  badaczy  literatury.  Zob. m.in.  E.  Dutka: Zapisy-
wania miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice 
2011; P. Majerski: Literacki syndrom „małej ojczyzny”. W: Dialog regionów: jedność 
państwa, prywatność regionu (Śląsk – Małopolska – Morawy).  Red.  S.  Krawczyk, 
P. Majerski. Czerwionka ‑Leszczyny 2005.
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czanie miejsca. Istotę zagadnienia przestrzeni ciekawie obrazuje minia‑
tura Andrzeja Szuby:

w przestrzeni gdzie
wieczność nam zejdzie
na szukanie czasu12

Ową  przestrzeń  stanowi  przede  wszystkim  poezja,  ale  także  język  – 
drugi  bardzo  istotny  i  skomplikowany,  zaszyfrowany  w  poszczegól‑
nych wierszach temat śląskiej poezji. „Temat” języka w utworach wybra‑
nych twórców Śląska i Zagłębia wyraźnie wskazuje na znaczący wpływ 
poezji  lingwistycznej,  zarówno pokolenia  ’56,  jak  i Nowej  Fali. Narzę‑
dzie komunikacji zawsze postawione jest w stanie podejrzenia. W poezji 
Krzysztofa  Siwczyka  z  łatwością  wyczytamy  paradoks  zniewolenia 
poprzez  język,  który  niczego  nie  wyjaśnia,  nie  ułatwia  komunikacji 
z Innym, nie pomaga dotrzeć do prawdy. W „przegadanych”, przepeł‑
nionych  semantycznie  i  chaotycznych  utworach  Marka  Baczewskiego 
niejednokrotnie zauważyć można próbę zwrócenia uwagi czytelnika na 
pustkę  zużytych  symboli,  słów  zbanalizowanych,  pozbawionych  tym 
samym znaczenia. Eksperymenty językowe i miniatury Andrzeja Szuby 
(które odnotować można w tej twórczości od jej nowofalowych począt‑
ków  po  wiersze  najnowsze)  wciąż  nastawione  są  na  praktyczne  poe‑
tyckie  zastosowanie  maksymy  przekazywania  maksimum  treści  przy 
pomocy  minimalnej  ilości  słów,  przy  czym  dotyczy  to  jednocześnie 
kwestii  „maksymalnych”  –  metafizyki,  sensu  istnienia,  możliwości 
koegzystencji z drugim człowiekiem, poszukiwania nieobecnego Boga, 
walki  z  nicością;  jak  i  codziennych  i  pozornie  zwyczajnych  –  relacji 
z  drugim  człowiekiem,  poszukiwania  bezpieczeństwa  i  wytchnienia. 
Wspomnieć należy także o nurcie narracyjnym widocznym w tej poezji, 
zwłaszcza w utworach Macieja Meleckiego:

Przedświąteczne porządki i ścieranie na mokro kurzu
z ostatnich miesięcy, wynoszenie zrolowanych 

12 A.  Szuba:  POSTSCRIPTUM DCXLVII.  W:  Idem:  33 strzępy.  Kraków  2016,
s. 21.
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dywanów na osiedlowe trzepaki, zapachy
z tradycyjnych wypieków. Poświęcone jedzenie
zajmuje honorowe miejsce. Kąty, do których 
dotarły szczotki i ścierki, zaczynają 
już świecić. Połyskliwie i czysto13.

Owa strategia opowiadania, bezpośredniego odnoszenia się do otacza‑
jącej człowieka rzeczywistości, mówienie o niej wprost14, wynika wszak 
z inspiracji o’haryzmem i poezją twórców związanych z „bruLionem”15, 
ale także ze specyfiki otoczenia, jakim stają się śląskie miasta i osiedla.
Wioletta  Bojda w  artykule  dotyczącym  poezji  Świrszczyńskiej  i  ślą‑

skiego  epizodu w biografii poetki, w oparciu o  treść poematu o Fran‑
ciszku Myśliwcu, pisze:

Prostota  chiazmatycznej  kompozycji,  upodabniająca  tekst  do 
magicznej  formuły,  była  bowiem  jedną  z  prób  przeniknięcia  do 
świata cudzego, a więc – niezrozumiałego języka. Języka, który nale‑
żało oswoić, aby – zgodnie z obietnicą – „opowiedzieć prawdziwie”, 
przeszłość  opisać,  w  piśmie  utrwalić.  Jasno  określony  cel,  wyraźne 
intencje,  nie  budziły  wątpliwości,  problem  natomiast  mogła  stano‑
wić  odległość.  Bo  czy  z Warszawy  Śląsk  „widać  prawdziwie”?  Tak 
więc  przywołany,  czy  też  wywołany  już  na  początku  duch  Fran‑
ciszka Myśliwca, spełnić miał rolę przewodnika po nieznanej krainie. 
By przeprowadzić dusze na drugi brzeg,  ów  śląski Charon, wpierw 

13 M. Melecki: Wysoki połysk. W: Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” 
(1994–2003).  Oprac.  D.  Pawelec.  Katowice  2004,  s.  14. Wiersz  został  opubliko‑
wany w zbiorze Te sprawy w 1995 roku.

14 Zob. P. Majerski: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecz-
nej kulturze literackiej regionów. Katowice 2016, s. 100–101.

15 O  inspiracjach,  jakie ukształtowały  twórców związanych z  czasopismem 
„bruLion” oraz pisarskich wyborach postbrulionowców pisali już krytycy lite‑
raccy. Zob. T. Cieślak: „bruLion” i młodsi wobec Sommera albo kim jest Sommer dla 
nowej polskiej poezji. W: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera. Red. P. Śli‑
wiński. Poznań 2010; K. Koehler: Oharyzm. „bruLion”, nr 14–15 [1990], s. 141–142; 
M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39–41; P. Czapliński: Nieza-
leżność (O dziedzictwie „bruLionu”). W: Idem: Ruchome marginesy. Szkice o literatu-
rze lat 90. Kraków 2002, s. 43–59.
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musiał przedrzeć się przez spiętrzone wody stereotypowych opisów 
Czarnego Kraju, piekielnego miejsca […]16.

Nie  sposób  jednak  udzielić  odpowiedzi  na  pytania,  czy  poezja  tego 
regionu „mówi” do czytelnika przy pomocy jakiegoś innego języka, czy 
wymaga innych narzędzi i osobnego sposobu lektury. „Czarny kraj” jest 
obecnie  zupełnie  innym miejscem,  oczywiście miejscem  specyficznym, 
przemodelowanym  jednak  na  wzór  innych  postindustrialnych  aglo‑
meracji  europejskich,  choć  jego  atmosfera,  pełna  jeszcze  wspomnień 
o dawnym charakterze tego regionu, na pewno wywiera istotny wpływ 
na dojrzewających w  tym otoczeniu artystów.  Język  i  sposoby obrazo‑
wania  dominujące  w  poezji  śląskiej  i  zagłębiowskiej  nie mogą  jednak 
odbiegać od ogólnej panoramy współczesnej polskiej poezji, bo nie  ist‑
nieje  żaden model  czy  reguły, które można by do  takiego porównania 
aplikować. Nie da się jednak ukryć, że patrzenie na Śląsk i Zagłębie kie‑
rowane jest przez pewne stereotypowe określenia, które, pomimo wielu 
zmian, wrosły wyraźnie w świadomość Polaków (wszak choćby poszu‑
kując  stolicy  polskiej  kultury  w  apriorycznym  odruchu  wybierzemy 
Kraków, Wrocław  czy Warszawę). Nie ma potrzeby przytaczać  owych 
znanych  wszystkim  obrazów,  ale  warto  dodać,  że  ich  kreacja  nie  ma 
jednego  tylko,  zewnętrznego wobec  obiektu  obserwacji,  źródła.  Jest  to 
swoista stereo ‑typizacja, podtrzymywana zarówno przez zewnętrze, jak 
i przez twórców Śląska. Niejednokrotnie (choć nie wszyscy) kreują oni 
bowiem obrazy oparte na wspomnieniach z dzieciństwa, które owe nie‑
aktualne już wyobrażenia podsycają, odseparowując się tym samym od 
ogólnego poetyckiego nurtu,  jednocześnie  pozostając wiernymi wobec 
fundamentów swojej wyobraźni. W owym spostrzeżeniu nie chodzi jed‑
nak o ocenę, ale o specyficzną sytuację wzajemnej izolacji. Mówiąc o ślą‑
skich  i  zagłębiowskich  poetach  pamiętać  trzeba,  iż,  jak  w  przypadku 
wszelkiego mówienia o większej skali poetyckich zjawisk, nieuniknione 
są  pewne  uogólnienia.  W  niniejszej  książce  właśnie  z  tego  względu 

16 W.  Bojda:  Śląska Arkadia.  W:  Nowy Śląsk: materiały III Sesji Śląskoznaw-
czej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego.  Red.  T.  Głogowski,  M.  Kisiel,  M.  Sporoń.  Katowice  1999,
s. 70–71.
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decyduję  się  na  interpretację  pojedynczych  utworów wybranych  poe‑
tów, niekiedy tylko przenosząc wnioski na plan ogólny. Mówienie o tej 
poezji na prawach syntezy  jest  tematem na osobne, obszerne studium. 
Pewne  elementy  odpowiadające  gestom  scalającym  określone  zjawi‑
ska odnaleźć można w ważnych antologiach przedstawiających współ‑
czesną poezję Śląska i Zagłębia: Inny świt. Antologia młodej poezji na Ślą-
sku opracowana przez Mariana Kisiela17, Martwe punkty. Antologia poezji 
„Na Dziko” (1994–2003) Dariusza Pawelca18 czy W swoją stronę. Antologia 
młodej poezji Śląska i Zagłębia  zredagowana  przez  Pawła Majerskiego19. 
Na osobne omówienie  zasługiwałaby  także  z pewnością poezja  kobiet 
związanych z regionem, przy czym o najbardziej znanej i najaktywniej‑
szej  przedstawicielce  roczników  siedemdziesiątych, Marcie Podgórnik, 
powstało już wiele artykułów i szkiców krytycznych. Podczas wstępnej 
lektury choćby tych wybranych tekstów i opracowań zauważyć można 
więc dwie charakterystyczne cechy tej poezji: w pewien sposób zazna‑
cza  ona  swoją  przynależność  i  odrębność,  ale  pozostaje  uniwersalna, 
aktualna  i  zmaga  się  z  tymi  samymi  problemami,  z  jakimi  boryka  się 
bardziej znana i częściej komentowana polska poezja współczesna.
Zebrane w  książce  omówienia  podyktowane  są  koniecznym gestem 

wyboru. Wielu poetów pojawi się w niej tylko na prawach przypisu czy 
kontekstu, jak wiersze Grzegorza Olszańskiego, Michała Cyfry, Macieja 
Meleckiego, Bartosza Majzla czy Adama Pluszki. Podstawowym kryte‑
rium był bowiem temat poszczególnych utworów. Książka konstrukcyj‑
nie opiera się na ramie złożonej z trzech ważnych kategorii związanych 
z przestrzenią i korelacją podmiotu z otoczeniem: miastem, sacrum oraz 
wnętrzem (domu, miejsca oswojonego i jego wpływu na tożsamość czło‑
wieka  z wierszy,  a  także  kategorii  obcości  i  „swojskości”,  bycia  u  sie‑
bie). Odnajdziemy te tematy zarówno w utworach Wojciecha Kuczoka, 
Wojciecha Brzoski czy innych autorów śląskich i zagłębiowskich. Stara‑

17 Inny świt. Antologia młodej poezji na Śląsku. Wybór, wstęp i oprac. M. Kisiel. 
Katowice 1994.

18 Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994–2003). Wybór, opracowa‑
nie i komentarz D. Pawelec. Katowice 2004.

19 W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia. Oprac. P. Majerski. 
Katowice 2000.
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łam się  jednak w części  interpretacyjnej przedstawić  teksty najbardziej 
reprezentacyjne  dla  analizowanej  w  poszczególnym  rozdziale  katego‑
rii.  W  czasie  selekcji  materiału  badawczego  nie  kierowałam  się  także 
przynależnością poetów do poszczególnych grup literackich (z najważ‑
niejszych należy wymienić przede wszystkim nowofalową grupę „Kon‑
tekst”,  a  po  roku  1989  choćby  „Na Dziko”,  „Estakadę”,  „0.3  L”). Opis 
życia  literackiego  regionów  Śląska  i  Zagłębia  stanowi  bowiem  mate‑
riał  na osobną  rozprawę  i  nie  jest przedmiotem niniejszych  rozważań. 
Przy  czym  warto  jednak  pamiętać,  iż  wpływ  środowiska  literackiego 
jest widoczny w  poszczególnych  tekstach  analizowanych w  kolejnych 
rozdziałach.
Niniejszy  zbiór  szkiców  powstał  niejako  na  marginesie  prac  nad 

dysertacją  doktorską.  Opracowania  w  nim  zawarte  zrodziły  się  na 
kanwie  sprzeciwu wobec  diagnozy postawionej  przez Czesława Miło‑
sza w eseju O piekle, w którym autor  zauważa  związek przyczynowo‑
 ‑skutkowy  pomiędzy  kryzysem  wiary  i  kryzysem  współczesnej 
wyobraźni poetyckiej20. Poezja Śląska i Zagłębia, rozwijająca się w spe‑
cyficznej, intensywnie reorganizowanej przestrzeni, opiera żywioł swo‑
jej  wyobraźni  na  interesujących,  nieraz  zaskakująco  umiejscowionych, 
fundamentach. 
Celem  tej książki będzie więc przede wszystkim unaocznienie właś‑

nie  tego,  że  wiersze  analizowane  w  poszczególnych  rozdziałach  nie 
odbiegają  od  owego  ogólnego  rysu,  ani  też  nie  są  pozbawione  cieka‑
wych poetyckich rozwiązań. Owszem, wymagają od czytelnika przenik‑
nięcia do cudzego świata, przełamania barier „obcego” języka. Dokład‑
nie na tych samych zasadach, jakich wymaga od nas każde współczesne 
dzieło poetyckie.

* * *

Choć to przestrzeń przeważa w rozważaniach zawartych w niniejszej 
książce,  „zwrot  topograficzny”  nie  powinien  ostatecznie  zdominować 
prezentowanej refleksji, którą warto uzupełnić o myśl Emmanuela Lévi‑
nasa.  Wszelka  „przestrzeń”,  w  tym  także  przestrzeń  lektury,  nabiera 

20 Zob. Cz. Miłosz: O piekle. W: Idem: Ogród nauk. Lublin 1991, s. 83–101.
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bowiem  wyjątkowego  znaczenia,  kiedy  staje  się  miejscem  spotkania 
i dialogu.
Szczególne podziękowania za rozmowy, wsparcie merytoryczne oraz 

duchowe, rady i lekturowe inspiracje w trakcie powstawania niniejszego 
zbioru  należą  się  Pani  Profesor  Danucie  Opackiej ‑Walasek  oraz  Panu 
Profesorowi Marianowi Kisielowi. Podziękowania i wyrazy wdzięczno‑
ści kieruję również do recenzenta niniejszej monografii, Pana Profesora 
Adama  Regiewicza  –  za wnikliwą  lekturę,  niezwykle  pomocne wska‑
zówki  i  dopowiedzenia,  które  pozwoliły  na  poszerzenie  perspektywy 
czytelniczego oglądu wyselekcjonowanych tekstów poetyckich.









Wyobraźnia  poetycka  bywa  osadzona  na  różnorodnych  fundamen‑
tach. Dla  poezji współczesnej,  rozwijającej  się w przestrzeni miast  lub 
pragnącej  do  miast  uciekać,  jednym  z  istotnych  punktów  odniesienia 
siłą  rzeczy  musi  stać  się  architektura.  Jednak  specyfika  języka  poety‑
ckiego sprawia, że nie można poprzestać jedynie na opisie, należy wejść 
w  specyficzną,  multisemantyczną  relację  z  przestrzenią.  Także  este‑
tyczną, taką, o jakiej pisali w kontekście kategorii „krajobrazu estetycz‑
nego” Theodor W. Adorno1 i Georg Simmel2. Należy bowiem pamiętać, 
że  spojrzenie  jednostki,  jej  postawa  wobec  obserwowanej  przestrzeni, 
warunki  jej  uobecnienia,  a  także  kształt,  w  jakim  ostatecznie  zostanie 
ona przedstawiona odbiorcy, jest relacją zależności, współistnienia.
W artykule The End of Temporality Frederic Jameson zauważa, że prze‑

strzeń  wyparła  czas  i  stała  się  wielkim  tematem  sztuki  postmoderni‑
stycznej3,  dodając  przy  tym,  iż  na  owo  „doświadczanie”  przestrzeni 
pozwala fakt, że staje się ona zarówno tematem rozmyślań, jak i obiek‑
tem kontaktu empirycznego4. W moim odczuciu jedną z książek, która 
doskonale  obrazuje  właśnie  takie  obserwowanie/odczuwanie  prze‑

1 T.W. Adorno: Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemień. Warszawa 1994.
2 Zob.  G.  Simmel:  Filozofia krajobrazu.  W:  Idem: Most i drzwi. Wybór esejów. 

Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2006.
3 O  „zwrocie  przestrzennym/topograficznym”  na  gruncie  polskiej  refleksji 

kulturowej  ciekawie  pisze  Elżbieta  Rybicka.  Zob.  E.  Rybicka: Od poetyki prze-
strzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. „Teksty Dru‑
gie” 2008, nr 4, s. 21–38.

4 F.  Jameson: The End of Temporality.  “Critical  Inquiry”.  Vol.  29,  No.  4/2003,
s. 695–697.



24 Architek(s)tura poetycka
C
ZĘ
ŚĆ
 I strzeni  jest Ulisses  Jamesa  Joyce’a.  Schody przedstawione w otwierają‑

cej dzieło scenie „wprowadzają” nas idealnie w niepokój i tajemniczość 
labiryntu,  które  towarzyszą  lekturze  kolejnych  epizodów.  Sama  struk‑
tura współfunkcjonowania  poszczególnych miejsc  i  bohaterów  książki 
zdaje się w jakiś sposób patronować obrazom przestrzeni w postmoder‑
nistycznej sztuce, w tym oczywiście poezji.



Adaptacja projektu – architek(s)tura

Zanim przejdę do części analitycznej i przedstawienia aspektów poe‑
tyckiego świata, które będą stanowić kluczowe zagadnienia poniższych 
szkiców, postaram się sprostać obowiązkowi wtajemniczenia czytelnika 
w rozumienie podstawowych kategorii organizujących poniższe rozpo‑
znania. Architek(s)tura jest bowiem metaforyczną formułą wymagającą 
kilku  podstawowych  dookreśleń,  opartą  na  terminie  przywoływanym 
już i opracowywanym przez Elżbietę Rybicką:

[…]  metafora  tekstury  miejsca,  która  z  jednej  strony  przywołuje 
podstawowe  znaczenie  geologiczne,  związane  z  materialnością, 
a  z  drugiej  fakt,  iż  tekstury miejsca  tworzą  również  teksty  kultury. 
Tekstury,  ze względu  na  etymologię,  od  łacińskiego  texere,  przywo‑
łują  także  znane  literaturoznawcom  znaczenia  związane  z  tkaniem 
i  tkaniną  oraz  kontekstem,  który  stanowi  niezbywalną  część  miej‑
sca.  Tekstura miejsca  byłaby  zatem  splotem materialności  i  tekstów 
kultury5.

Architekstura  byłaby  więc,  analogicznie,  sposobem  organizacji  tekstu 
inspirowanym  ukształtowaniem  przestrzeni  czy  sposobem  funkcjono‑
wania budynków w poetyckim świecie  i  ich wpływem na kreowanego 
bohatera. Oczywiście nie jest to zjawisko nowe, pojawiające się dopiero 
w literaturze XX czy XXI wieku, to kontynuacja tendencji dziewiętnasto‑ 
wiecznych,  wynik  rozwoju  i  swoistej  ewolucji  flâneuryzmu:  zjawiska 
zapoczątkowanego we Francji, nierozerwalnie związanego z postaciami 

5 E. Rybicka: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i prakty-
kach literackich. Kraków 2014, s. 168–169.
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 I Waltera Benjamina, Georga Simmla, Franza Hessela, w poezji inicjowa‑

nego przez Charlesa Baudelaire’a6.
W analizowanej poezji  to  jednak  coś więcej niż obserwacja  czy kon‑

templacja.  Chodzi  bowiem  nie  tyle  o  poetyckie  sposoby  opisywa‑
nia  ukształtowania  przestrzeni  czy  obiektów,  które  otaczają  człowieka 
w jego codziennym trwaniu, a poniższe analizy nie będą skupiały uwagi 
odbiorcy na mimetycznych opisach budowli czy odniesieniach do kon‑
kretnych miejsc.  Nie  chodzi  o  śledzenie  punktów  na mapach  danego 
poetyckiego świata, ale o poetycką wyobraźnię przestrzenną, dominację 
obiektów i kształtów w tekstowym świecie oraz wzajemne oddziaływa‑
nie człowieka i architektury w wybranych wierszach. Przedrostek archi-
kieruje  nas  jednak  do  kolejnych  semantycznych  pól  uruchamianych 
przez tak sprofilowaną lekturę. Odsyła zarówno do archeologii i archi‑
wum, poetyckich miejsc wydobywania tego, co zapomniane lub zakry‑
wane, przechowywania pamiątek,  tudzież przestrzeni  rugowania sym‑
boli, których znaczenie zostało zanegowane przez współczesną kulturę. 
Przede wszystkim zaś archi -, arcy - odnosi się do tego, co nadrzędne, pier‑
wotne, archetypiczne, w kontekście miejsc odwołuje się także do wyob‑
rażeń  i  idei  związanych  z  określoną  przestrzenią.  Istotnym  aspektem 
staje się zapośredniczenie, miejsce przedstawione w tekście postrzegane 
jest po pierwsze z perspektywy, jaka została przez ów tekst narzucona, 
wcześniej dany obraz przetwarzany  jest przez wyobraźnię autora, któ‑
rego ów obiekt inspiruje, zaś odbiór czytelnika sprofilowany jest dodat‑
kowo przez jego wyobrażenie o danym miejscu. Odwołując się do myśli 
psychoanalitycznej neofreudystów Donalda Winnicotta i Michaela Szal‑
losy, Cathy Turner pisze o subiektywności odbioru słów (w tym opisów 
przestrzeni), wypełnionych doświadczeniem osobistym i „kulturowym 
znaczeniem”7.  Językowa  reprezentacja przestrzeni może więc  znacznie 
odbiegać od obiektów faktycznie funkcjonujących w ludzkim otoczeniu, 

6 W polskiej literaturze, głównie prozie, ciekawie analizuje to zjawisko Artur 
Nowaczewski. Zob. A. Nowaczewski: Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w litera-
turze polskiej po 1918 roku. Gdańsk 2011.

7 C. Turner: Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa 
dla widowiska w miejscu znalezionym. Przeł. M. Gołaczyńska. W: Miasto w sztuce 
– sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 244.



27Adaptacja projektu – architek(s)tura

stanowiąc kompilację różnych doświadczeń, wspomnień, subiektywnej 
pracy wyobraźni. Pisał o tym, między innymi, Siegfried Lenz:

Pod  względem  twórczym  Krajobraz  powstaje  na  dwa  sposoby:  za 
sprawą  przypadku  i  konieczności  kształtuje  się  początkowo  jako 
autonomiczna  struktura,  która  istnieje  sama  przez  się  –  i  jest  na 
nowo stwarzana przez zdolność człowieka do przeżywania. Czy sto‑
imy wobec  krajobrazu,  czy  spoglądamy  z  jego wnętrza  –  krajobraz 
powstaje przez nas. Podczas gdy  rejestrujemy  jego wpływ, przyzna‑
jemy mu jakieś wartości, jakieś znaczenia z nami związane8.

Choć  taką  specyficzną  rolę  architektonicznych  nawiązań  odnajdu‑
jemy w wielu utworach: biorąc pod uwagę poezję współczesną zacząć 
należałoby od Awangardy Krakowskiej czy  twórczości Skamandrytów, 
później  tekstów Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, pokolenia  ’56 
czy nowofalowców; ów nowy model, który stanowi w moich badaniach 
przedmiot wstępnych rozpoznań, unaocznia się  jednak przede wszyst‑
kim w poezji  powstającej  po  roku  1989: w wierszach Marcina  Świetli‑
ckiego, Tomasza Różyckiego, Krzysztofa Siwczyka czy Łukasza Jarosza.

8 S.  Lenz:  Wpływ krajobrazu (landszaftu) na człowieka.  Przeł.  Z.  Kadłubek.
W: Miasto w sztuce – sztuka…, s. 71.



„Wiersz z bruku”
Żywioł przestrzeni w wybranych wierszach 

Wilhelma Szewczyka

Niniejsza  część  rozważań  rozpoczyna  się  nietypowo.  Książka  doty‑
czyć  ma  bowiem  poezji  powstającej  po  roku  1989.  Aby  jednak  lepiej 
zrozumieć,  jakie  obrazy  Śląska  leżą  u  początków  jego  współczesnej 
poetyckiej  odsłony, warto przyjrzeć  się  funkcjonowaniu  tej  przestrzeni 
w poezji jednego z istotniejszych działaczy regionu.
Z twórczością Wilhelma Szewczyka niezaprzeczalnie kojarzony będzie 

Śląsk.  Wystarczy  zapoznać  się  ze  wspomnieniami  spisanymi  przez 
współpracowników,  choćby  artykułem  Krzysztofa  Karwata  opubliko‑
wanym na łamach „Dziennika Zachodniego”1, książką Macieja Fica2 czy 
esejami samego pisarza, żeby zrozumieć, jak istotne były dla niego losy 
i przyszłość tej części Polski3. W poetyckiej kreacji ów działacz  i publi‑
cysta  nie  ogranicza  się  jedynie  do  problemów  regionu  i  jego  historii4.

 1 K.  Karwat: Wilhelm Szewczyk – ikona Śląska.  „Dziennik  Zachodni”,  http://
www.dziennikzachodni.pl/artykul/413780,wilhelm ‑szewczyk ‑ikona ‑slaska,id,t.
html [dostęp: 26.05.2016].

2 M. Fic: Wilhelm Szewczyk (1916–1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Kato‑
wice 2007.

3 Owo  specyficzne  przywiązanie  i  dbałość  o  zachowanie  wszelkich  dzieł, 
pamiątek i dokumentów dotyczących regionu widać doskonale choćby w zbio‑
rze Syndrom śląski. Zob. W. Szewczyk: Syndrom śląski. Szkice o ludziach i dziełach. 
Katowice 1986.

4 O  tych  aspektach  poezji  Szewczyka,  wyjścia  poza  schemat  opisywa‑
nia  i postrzegania Śląska, ale  także na próby włączenia śląskiej poezji w nurt 
ogólny  pisali  m.in.  Witold  Nawrocki  i  Bolesław  Lubosz.  Zob.  W.  Nawrocki, 
Poezja tragicznego czasu. W: W.  Szewczyk: Hanys. Noc.  Katowice  1963,  s.  53–59; 
B. Lubosz: Horyzont słowa. W: W. Szewczyk: Poezje zebrane. Nieustraszona rozmowa 
z samym sobą. Wiersze z lat 1937–1959. Katowice 1996, s. 177.
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Śląsk  bowiem  to  także  specyficznie  ukształtowana  i  sfunkcjonalizo‑
wana  przestrzeń,  która  w  utworach  lirycznych  Szewczyka  pełni  rolę 
znacznie  bardziej  istotną  niż  jedynie  tła  rozważań  i  zdarzeń.  W  jego 
lirycznym  świecie  znaczące  okazują  się  dwie  korelacje:  życie  w  prze‑
strzeni  i  „życie”  przestrzeni.  W  poetyckim  obrazowaniu  Szewczyka 
można dostrzec konstrukcyjną zasadę, którą najlepiej obrazuje metafora 
samego poety: „Liryka pajęczyną wszystkie opina kąty”5.

„Ziemska” egzystencja, „ziemska” metafizyka

Marian Kisiel pisze o „egzystencjalnej  tkance”  tej poezji,  ale uzupeł‑
nia lekturę twórczości Szewczyka o bardzo ważny interpretacyjny trop6:

Wiele  będzie  w  jego  nowych wierszach  swoistego  humoru  z  siebie 
i  z wszystkich  innych,  którzy w  akcie  pisarskim  starali  się  zawrzeć 
jakiś ładunek intelektualnego opanowania świata. I będzie także przy‑ 
znanie się do prawdy najpierwszej: tylko to, co nas bezpośrednio do‑ 
tyka jest życiem prawdziwym7.

Badacz  zauważa,  że  owa  egzystencjalna  poezja,  bliska  prawdziwego, 
subiektywnego (nie zaś projektowanego czy filtrowanego) doświadcze‑
nia,  nie wyklucza  szerszego  horyzontu  poetyckich  rozmyślań,  dopóki 
zachowują one ziemski, codzienny, ludzki charakter:

Metafizyka lub – jak kto woli – egzystencja świadoma własnej escha‑
tologii,  stanie  się  bodaj  najważniejszym  tematem  poezji  Wilhelma 

5 W. Szewczyk: Opole, w: Idem: Poezje zebrane. Nieustraszona rozmowa z samym 
sobą…, s.  119.  Jeżeli nie zostanie odnotowane inaczej, wszystkie utwory poety‑
ckie Wilhelma Szewczyka cytowane będą z tego wydania.

6 Marian  Kisiel  odwołuje  się  do wcześniejszych  opracowań  tej  poezji mię‑
dzy  innymi autorstwa Z. Hierowskiego: Od „Hanysa” do „Poematu górniczego”. 
W:  Idem: Szkice krytyczne. Katowice  1975  oraz Życie literackie na Śląsku w latach 
1922–1939. Katowice 1969.

7 M. Kisiel: Wiersze i poematy. W: Szkice do portretu Wilhelma Szewczyka. Red. 
S. Krawczyk. Czerwionka ‑Leszczyny 2001, s. 39.
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 I Szewczyka. Odnaleźć  ją będzie można również w wierszach o małej 

ojczyźnie, Śląsku, bowiem los człowieka trwale jest zespolony z miej‑
scem  serdecznym,  krajobrazem prywatności,  a  doświadczenie  obco‑
ści,  wykorzenienia,  utraty  czy  braku  –  jest  najbardziej  dojmującym 
doznaniem jego ziemskiej egzystencji8.

W  trakcie  lektury  dorobku  poetyckiego  Szewczyka  warto  pamiętać 
o owym synkretyzmie, łącznikach nad semantyczną przepaścią pomię‑
dzy  tym, co ziemskie a metafizyczne.  Jednak zdecydowanie, co zazna‑
czają kolejni badacze,  egzystencja,  codzienność  i  immanencja  stanowią 
klucz lekturowy do tej twórczości (co nie wyklucza specyficznie obecnej 
w tej poezji sfery sacrum). W związku z tym nie może zabraknąć w niej 
także otoczenia, w którym owa codzienność się rozgrywa oraz przyzna‑
wania mu istotnego miejsca w życiu i poetyckiej kreacji. W przypadku 
śląskiej  infrastruktury,  która,  jak  przypomina  Wojciech  Grabowski, 
autor książki Archi ‑traf, była w XX wieku niemal całkowicie podporząd‑
kowana względom pragmatycznym9, owo zespolenie istnienia jednostki 
ludzkiej  z  przestrzenią,  specyficzna  koegzystencja  człowieka  i  archi‑
tektury,  stają  się  silniejsze  i wyraźniejsze  niż w  innych  regionach  Pol‑
ski. Tak dzieje się  także w poetyckiej  twórczości Wilhelma Szewczyka. 
Przestrzeń, odbierana wszystkimi zmysłami i za pomocą owych doznań 
przedstawiana w poszczególnych wierszach, zajmuje niezwykle istotne 
miejsce w  lirycznych  kreacjach  śląskiego  twórcy. W  związku  z  owym 
swoistym  zespoleniem  człowieka  i  przestrzeni,  które  oddane  zostaje 
w wierszach  autora Hanysa, mamy do  czynienia  z postrzeganiem oto‑
czenia przez pryzmat ciała:

Idę – a miłość ku słowom garnie się i nasłuchuje;
gwar młotów, gdy o przedświcie kuźnię kładę na rozstaj,
milszy, milszy mi jest od głębi cichej i modrej,
milsza przestrzeń okrągła, która dymami strzela.

(Ciążenie, s. 125)

8 M. Kisiel: Wiersze i poematy…, s. 40–41.
9 W. Grabowski: Archi ‑traf. Opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia. Katowice 

2015, s. 63–65.
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W  związku  z  niezwykłą  frekwencją  obrazów,  skonstruowanych  zgod‑
nie  z  zasadą  sformułowaną  w  powyższych  słowach  samego  poety, 
w  których  dominują  odczucia  przenoszone  za  pośrednictwem  zmy‑
słów słuchu i wzroku, przekładane na stosunek emocjonalny do otocze‑
nia, Szewczyka zaliczyć można do kręgu śląskich poetów sensualistów, 
o których pisze Elżbieta Dutka:

Twórców  interesowała  specyfika  przemysłowego  regionu,  a  wraz 
z tym coraz częściej można było odnaleźć w licznych utworach także 
zapisy doświadczeń sensualnych charakterystycznych dla tych stron. 
Genius loci regionu tworzyła z jednej strony nowoczesność (maszyny, 
fabryczne budynki), z drugiej silne odczucia „cielesności”, „namacal‑
ności”  tej  przestrzeni  (rozdarte,  odsłonięte  podskórne  tkanki  ziemi, 
ciężkie, gęste od dymów powietrze, wyraźnie odczuwane podziemne 
wstrząsy itp.)10.

Autor  Hanysa  w  swoich  wierszach  właśnie  tak  zdaje  się  postrzegać/
odczuwać otaczającą go przestrzeń. Przy czym warto zauważyć, że sen‑
sualistyczna,  synestezyjna metoda opisu pozwala nie  tylko uruchomić 
jak najbardziej kompletny obraz otoczenia, oddając  jego realny charak‑
ter  czy  lokalną  atmosferę,  którą  przesiąknięte  są  poszczególne  miej‑
sca. Uruchomienie perspektywy cielesności pozwala w tym przypadku 
przede wszystkim zespolić podmiot działań i tło wydarzeń. Z taką sytu‑
acją ma do czynienia czytelnik tej poezji choćby w wierszu Opole:

Różyczki gwiazd do Odry strąca wiatr błękitny,
liryczny bluszcz o świcie ciemnieje i szuści.
Krąg nad Pasieką wstaje coraz bardziej widny,
gdzie w grobach leżą święci i skrzeczą oszuści.

Nie wróciłem do miasta swojego. Tu czasy
pył wymiotły mosiężny z uliczek i świątyń.
Błyskawicowe pręty chwiały się, lecz zgasły.
Liryka pajęczyną wszystkie opina kąty.

(Opole, s. 119)

10 E. Dutka: Sensualne pejzaże Śląska, artykuł dostępny na portalu:  //sensual‑
nosc.bn.org.pl/pl/articles/sensualne ‑pejzaze ‑slaska ‑290/ [dostęp: 26.05.2016].
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odzwierciedlające wygląd  i  charakter  tego  konkretnego miasta.  Słowa 
podmiotu  nakierowane  zostały  jednak  na  zupełnie  inny  cel.  Wiersz 
ten,  w  sposób  niezwykle  reprezentatywny,  naświetla  próbę  łączenia 
dwóch odległych kategorii, jakie stanowią żywioł wyobraźni (pajęczyna 
liryki,  idiomatyzowanie) oraz żywioł mimetyczny ze  swoistą poetycką 
odpowiedzialnością  za  słowa  czy  wykreowane  obrazy.  Nie  rezygnu‑
jąc  ze  złożonych  i  wielowymiarowych  semantycznie  konstrukcji, Wil‑
helm  Szewczyk  zdaje  się  balansować  pomiędzy  obiema  kategoriami 
tak,  by utrzymać  równowagę  i  zachować wierność przytaczanej  przez 
niego w jednym z esejów refleksji Güntera Wallraffa: „Rozwijać produk‑
tywną  wyobraźnię  –  powiedział  m.in.  –  oznacza  po  prostu  wchodzić 
w położenie innych, tworzyć z siebie i uczestniczyć w problemach zwy‑
kłych ludzi, aby poprzez innych trafić do samego siebie”11. Wiersz Opole 
z  planu  ogólnego  –  opisu  pejzażu  nad Odrą,  przenosi  nas w  kolejnej 
strofie w centrum prywatnych przeżyć bohatera lirycznego. Przy czym 
treść pozostaje otwarta, na tyle niehermetyczna, by można było dostrzec 
w niej  rozterki poety,  tęsknotę za dawnym porządkiem, poszukiwanie 
własnego miejsca. Właśnie miejsce bowiem i poczucie złączenia z prze‑
strzenią okazują się zagadnieniami powracającym na kartach tej poezji.

Poprzez zmysły i poza zmysły

Lektura wierszy  Szewczyka pokazuje  jak  istotny wpływ na ukształ‑
towanie  wyobraźni  poetyckiej  pisarza  ma  otaczająca  go  przestrzeń, 
wszystkie przedmioty, ukształtowanie terenu, zapachy, dźwięki. Jednym 
z utworów, które najlepiej obrazują tę wrażliwość, jest Wiersz z bruku:

Dawniej lubiłem pójść do Kordyliery,
a tak, na spacer po prostu;
popatrzeć, czy Inkowie wrócili do miasta
które kiedyś zostawili sępom.

11 W.  Szewczyk: Wyobraźnia i odpowiedzialność. W:  Idem:  Zbliżenia i refleksje. 
Warszawa 1977, s. 376.
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[…]

Dawniej z hałdy miałkiej jak dymek
wzniosłem pałac, gdzie kucharz
gotował wonną potrawę
dla mojego głodnego brzuszka,
a co brzęknął w pokrywę, to sięgał po sennik
asyryjsko ‑babiloński ‑chadyjski
i tłumaczył moje sny dziecięce.

(Wiersz z bruku, s. 159)

Zacytowany  fragment  wyraźnie  ukazuje  zmagania  podmiotu  zawie‑
szonego  niejako  na  granicach.  Liczba  mnoga  nie  stanowi  tu  grama‑
tycznej  pomyłki. W  przestrzeni wiersza  odnajdziemy  kilka  stycznych, 
z których każda wymaga podjęcia bardzo  istotnych pisarskich  i życio‑
wych wyborów.  Zacząć  należy  od  granicy  unaocznionej  już w  pierw‑
szych strofach, czyli  tej przebiegającej pomiędzy dzieciństwem a doro‑
słością. W  słowach  podmiotu  to, wyraźnie  antynomiczne,  zestawienie 
wpływa  bowiem  na  kształt  całego  wiersza,  stanowiąc  niejako  wyj‑
ściowy,  bazowy  obraz.  Warto  zwrócić  uwagę  na  to,  iż  przestrzeń 
powiązana  z  siłą dziecięcej wyobraźni  reprezentowana  jest w  słowach 
podmiotu  przez  hałdę.  O  jej  tajemniczym,  niejednoznacznym  charak‑
terze  i  specyficznym miejscu w  śląskiej  kulturze  tak  pisze Aleksander 
Nawarecki:

Jeżeli góry i pagórki, jak chce wyobraźnia religijna, są tęsknotą i zry‑
wem ziemi ku niebu,  to  jak  rozumieć hałdę, która bierze się z prag‑
nienia skierowanego w przeciwną stronę, w głąb ziemi?  Im większe 
zapamiętanie  kopaczy  wyrywających  skarby  z  dna  wyrobiska,  tym 
bardziej  strzeliste kopce  rosną wokół kopalni.  Im więcej  żaru bucha 
w  martenowskich  piecach,  tym  więcej  żużlu,  szlaki  i  popiołu  gro‑
madzi  się  wokół  huty.  Jak  rozrachować  ekonomię  tych  wzrastają‑
cych, ale też znikających resztek? Komu hołd składa hałda? Jak usły‑
szeć  i  pojąć  wołanie  zwałów?  Czy  to  także  jest  pożądanie  wzgórz 
wiekuistych?12

12 A. Nawarecki: Hałda. Teologia resztek. W: Idem: Lajerman. Gdańsk 2011, s. 56.
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docierają więc  także  do  różnic  pomiędzy  tym,  co  ziemskie,  a  tym,  co 
transcendentne.  Jednak poprzez osadzenie „pałacu” wyobraźni na hał‑
dzie, nie na wzgórzu czy wierzchołkach drzew,  sfery  te zostały w sło‑
wach  wiersza  wyraźnie  złączone.  Tak  jak  pisał  w  przytaczanym  już 
artykule  Marian  Kisiel,  metafizyczne  aspekty  w  poezji  Szewczyka13 
związane  są  nierozerwalnie  z  codziennością  poszczególnej  jednostki, 
rolą, jaką każdy musi odgrywać w kontaktach ze społeczeństwem14.
Czytelnik świadomy tego, że na poezję Szewczyka wpływ miała twór‑

czość  awangardowa  (zwłaszcza  wiersze  Juliana  Przybosia15),  odnaleźć 
może w cytowanym tekście pewien pogłos utworów takich jak Gmachy 
czy Dachy. Jednak tym, co odróżnia wyraźnie śląskiego twórcę od lektu‑
rowych wzorców „poety, wykrzyknika ulicy”, jest fakt, iż kreacja i sfera 
wyobrażona  schodzą w  jego utworach niejako na drugi plan. Podmiot 
wierszy  Szewczyka  nie  „wykrzykuje”  ulic  i  budynków  skonstruowa‑
nych  w  oderwaniu,  we  wnętrzu  własnej  wyobraźni16,  choć  nie  staje 
się  także  tylko  medium,  przez  które  przepływają  komunikaty  nieza‑
leżne od jego subiektywnego postrzegania, tworząc chaotyczne obrazy. 
W Wierszu z bruku obserwujemy bowiem stopniowe zrastanie  się  czło‑
wieka i przestrzeni. W metaforycznym obrazie:

13 W  zacytowanym wierszu  także  poprzez  opisywany  w  nim  głód,  biedę, 
oszczędność, koegzystencję z drugim człowiekiem, konieczność powściągania 
emocji, gdyż: „Tylu  ludziom mówię grzecznie: dzień dobry” a „na bruk prze‑
kleństwa strącam”.

14 Zob. M. Kisiel: Wiersze i poematy…, s. 40–43.
15 Ibidem, s. 26–30.
16 Oczywiście,  obrazy  przestrzeni w poezji  Przybosia  nie mają  nierealnego 

charakteru, oparte są bowiem na inspiracjach zaczerpniętych z otoczenia, ale, 
jak zaznaczają Elżbieta Rybicka i Justyna Tabaszewska, poeta nigdy nie rezyg‑
nuje z roli konstruktywisty i zawsze jawi się na pozycji kreatora. Zob. E. Rybi‑
cka: Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej lite-
raturze polskiej. Kraków 2003, s. 250–252; J. Tabaszewska: Przestrzeń w literaturze. 
Zmiany w jej obrazowaniu na przykładzie poezji Bolesława Leśmiana, Juliana Przybo-
sia i Stanisława Barańczaka.  „Interlinie.  Interdyscyplinarne czasopismo  interne‑
towe” 2011, nr 1, s. 79–80.
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Wystukuję godziny obcasem
i przez góry przechodzę żwiru,
do księżyca zagwiżdżę czasem
i do nieba z tęgiego kiru.

(Wiersz z bruku, s. 160)

upływ  czasu  jest  niejako mierzony przestrzenią,  nie  tyle  jej  zmieniają‑
cym  się  charakterem,  co metamorfozą  zachodzącą w  sposobach  ludz‑
kiego  postrzegania  tej  zaskakującej, milczącej  towarzyszki.  Przy  czym 
Szewczyk, niezaprzeczalnie sensualista obserwujący świat poprzez pry‑
zmat  ciała,  udziela  głosu przestrzeni.  Rytmiczne  stukanie  o  bruk  staje 
się dźwiękową metaforą przemijającego  ludzkiego  losu,  zmierzającego 
nieubłagalnie  w  stronę  żałobnego  kiru  i  nowych,  niebiańskich  prze‑
strzeni. Miejski bruk, stale obecny w ludzkiej egzystencji, staje się także 
wytrwałym partnerem nie zawsze przyjaznego dialogu:

Bruk mi przyrósł do nóg kalekich,
na bruk przekleństwa strząsam.
No cóż, stałem się dojrzałym człowiekiem.
Kąsam.

(Wiersz z bruku, s. 160)

Bruk  –  symbol  przyziemności  –  wypiera  tajemniczą,  niezdefiniowaną 
hałdę,  która  łączy  się w  zacytowanym wierszu  ze  specyficzną metafi‑
zyką,  sennymi  marzeniami  o  lepszym  świecie.  Dominującym  okazuje 
się  los  człowieka  dojrzałego,  znającego  prawdziwy,  trudny  wymiar 
codzienności.  Słowa  podmiotu  odzwierciedlają  walkę,  która  toczy  się 
w jego wnętrzu, walkę pomiędzy patosem, wyższym wymiarem – zob‑
razowanym poprzez elementy zorientowane wertykalnie (hałda, gwizd 
kierowany ku niebu, sennik), a  tym, co ziemskie, horyzontalne, pozor‑
nie zwyczajne:

Teraz chodzę szybko po bruku,
ulica sino się pieni,
jak cięciwę zerwaną z łuku
wlokę chód swój pośród kamieni.

(Wiersz z bruku, s. 159)
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bardziej oczywistym, metaforycznym, semantycznie złożonym, wbrew 
obezwładniającej  sile  przyziemności,  wspaniale  ukazującym  sprowa‑
dzenie baśniowości  i marzeń „na bruk”  codzienności,  jest przejście od 
„wysyłanych na księżyc żołnierzy” do smętnej, wleczonej po chodniku, 
zerwanej  cięciwy. Stanowi ona  jedynie ślad wspaniałych, zwiedzanych 
w wyobraźni  krain.  Choć  codzienność  i  jej wyzwania  są  istotne  i  nie‑
uniknione,  w  wierszu  nie  zabraknie  więc  echa  tęsknoty  za  wyzwole‑
niem, jakie przynosi dziecięca nieposkromiona wyobraźnia.
W kontekście poematu Hanys Tadeusz Kłak pisze: 

Był to bowiem utwór napisany przez poetę wyrastającego całkowicie 
z tutejszej ziemi. Co więcej – poemat mówiący o górniku,  jego pracy 
i  losach,  powstał  pod  piórem  syna  górniczej  rodziny. Wobec  przed‑
miotu swojej opowieści znajdował się nie na zewnątrz, lecz w samym 
środku,  w  głównym  splocie  spraw  środowiskowych,  społecznych 
i narodowych17.

Kłak  pisze  także  o  wyjątkowości  jednostkowego  bohatera  i  przed‑
stawienia  środowiska  górniczego  w  skali  mikro18.  To  podejście  poety 
do  tematu  otaczającej  go  przestrzeni  i  ludzi  w  niej  funkcjonujących 
jest  widoczne  także  w  cytowanym  utworze.  Doświadczenia  opisy‑
wane w  tekście  (głód,  praca, marzenia  o  zaspokojeniu  podstawowych 
potrzeb, wypierające górnolotne sny  i poniekąd zabijające wyobraźnię; 
odpowiedzialność dojrzałości odbierająca dziecięcą niewinność) są nie‑
jednostkowe i dotyczyły wielu rodzin w latach powojennych, o których, 
jak się domyślamy, wspomina podmiot. W słowach wiersza zostały jed‑
nak  ukazane w  taki  sposób,  aby  nie  uległy  „upłynnieniu” w  swoistej 
uniwersalizacji,  ale  by  czytelnik pamiętał,  że  za każdym słowem, każ‑
dym obrazem stoi człowiek – jednostka, nie zaś bezimienny tłum. Zgro‑
madzone w wierszu obrazy  i  refleksje wyrastają  z bruku, w złączeniu 
z tym, co ziemskie i codzienne, nie umniejszając wagi koniecznej dojrza‑
łości. Jednak w słowach podmiotu, jak już zostało zauważone, wyraźnie 

17 T. Kłak: Pod znakiem Hanysa Wilhelma Szewczyka. W: Idem: Ptak z węgla. Stu-
dia i szkice literackie. Katowice 1984, s. 245.

18 Ibidem, s. 249.
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słychać  żal  za  utraconą  niewinnością,  lekkością.  Powód  tej  rezygnacji, 
jak zauważa poeta w kolejnym wierszu zamieszczonym w tomie Zima 
boi się drzew, nie jest jednak powodem błahym:

Twój płacz zwilżył kartki tej książki
wyleciały z niej śmiechy uśmieszki
jeśli kwiaty były to pożółkły
jeśli w którymś akapicie nieskromnym
stopa moja wzniosła się do tańca
twoje łzy powstrzymały ją w locie
i zastygłem tak nad ziemią jak gdyby
słusznie echo zwało ją padołem.

(Twój płacz, s. 161)

W  zacytowanych  powyżej  słowach  zarysowana  została  specyficznie 
pojmowana  rola  poety,  nie  chodzi  tu  jednak  o  zaangażowanie  w  losy 
narodu,  regionu,  w  budowanie  historii  (choć  oczywiście  i  tych  aspek‑
tów nie zabraknie w twórczości Szewczyka). Najistotniejszym zadaniem 
twórcy jest uczestniczenie w życiu poszczególnych ludzi i wrażliwość na 
wszelką krzywdę, każdy przejaw radości, najpospolitsze nawet potrzeby.
Wracając jednak do, kluczowego w poetyckiej przestrzeni omawianego 

wiersza, bruku, należy zaznaczyć, iż zamieszczony w tytule leksem, poza 
tym,  że  jest  to  oczywisty  element  miejskiej  przestrzeni,  metaforycznie 
pełni  rolę podłoża, na którym rozgrywają się wszelkie etapy  ludzkiego 
życia. Warto  jednak przyjrzeć się  jego funkcjonowaniu w konstrukcjach 
językowych, w których przybiera on zwykle negatywny charakter. Się‑
ganie bruku oznaczające upadek, wybrukowane dobrymi chęciami pie‑
kło,  lądowanie na  bruku  związane  z utratą domu,  nawet paryski  bruk 
Mickiewicza, którego „pogłos” usłyszeć możemy w wierszu Szewczyka:

O tem że dumać na paryskim bruku,
Przynosząc z miasta uszy pełne stuku,
Przeklęstw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów,
Za poznych żalów, potępieńczych swarów19.

19 A. Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka 
z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac. S. Pigoń. Wrocław 1968, 
s. 615.
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tecznej  klęski.  Bruk  to  także  brak,  dno,  ziemia  niczyja,  rytmiczny  stu‑
kot  podkreślający  pustkę.  Nie  do  końca  jest  tak  jednak  w  utworze 
Szewczyka,  tu  stukot  bruku  tylko  pozornie  ma  negatywny  charakter. 
Wiersz powstały z bruku, oparty na rytmicznym dźwięku, wyrastający 
z codziennej przestrzeni, towarzyszki przemijania, czyni z tej ziemskiej, 
„przyziemnej”, perspektywy nową wartość. W poezji Szewczyka sięga‑
nie  bruku,  choć  łączy  się  z  rezygnacją  z  baśniowości  i  pewnych  poe‑
tyckich  ideałów (nieraz  pozornych,  gdyż  ziemskość  metaforyki  tych 
wierszy nie zawsze czyni ją mniej złożoną), nie jest upadkiem, jest świa‑
domie dokonanym wyborem. Taką właśnie  niebagatelną  rolę,  podkre‑
ślającą poetyckość codzienności, pełni przestrzeń w poezji Szewczyka.
W słowach podmiotu poszczególnych wierszy  śląskiego  twórcy nie‑

jednokrotnie  aktywizowane  są  pozostałe  zmysły,  jednak  to  dźwiękom 
zdaje się poeta oddawać niezaprzeczalny prymat. Nieprzerwane szumy 
tła  stanowią  specyficzny  constans  łączący  się  z próbą odzwierciedlenia 
w omawianej poezji  rytmu  toczącego  się życia. Nieubłagane przemija‑
nie  skonsolidowane zostało w owym dźwięku ze  specyficzną, niesłab‑
nącą i niemalże życiodajną energią miasta. Nawet wówczas, kiedy staje 
się ono obserwatorem klęsk czy wymusza na swoich mieszkańcach cią‑
głą pracę, nieprzerwanie angażuje jednostki do, nieraz wyczerpującego, 
uczestnictwa w owym rytmie.
Nie  tylko  stukot  przechodniów  stąpających  po miejskim  bruku  stał 

się w  tej  poezji  dźwiękiem  przestrzeni.  Poetycka  odmiana  tego  litera‑
ckiego  zabiegu  dominuje  w  utworach  Szewczyka  w  kontekście  prób 
metaforycznego zobrazowania korelacji człowieka i otaczającej go infra‑
struktury. Warto zauważyć, że pojawia się ona także we wcześniejszych 
wierszach, na przykład w utworach Młodość: 

może ją kaszel mój wystraszył 
a może młot kopalni stanął
i w nagłej ciszy łuna krzyku
buchnęła w niebo z pysków maszyn 

(Młodość, s. 123)

lub Ciążenie, oba z 1949 roku:
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Chwała krzykowi ludzi, który potwierdza prawo,
że wszystko co ludzkie głosem objawia życie i śmierć, 
chwała muzyce kopalń, fabryk i walców nadrożnych,
wzburzonym szumom hutniczym, hucznym sekundom dnia.

(Ciążenie, s. 125)

Hałas, huk, krzyk, dźwiękowe zjawiska towarzyszące ludziom i przez 
nich wytwarzane pozwalają zamanifestować się życiu. To także dźwięk 
unaocznia  permanentną  obecność  miejskiej  energii,  nawet  wówczas, 
kiedy  pozornie  jesteśmy  od  niej  oddzieleni,  jak w wierszu Za Parkiem 
Kościuszki:

Już grają klarnety kominów cienko i wąs prycha
bury, zaś dzień jak gwiazda złota do ziemi przywarł,
samochód każdy za parkiem gaśnie i ucicha
słuchając serca, które wzburzyła oliwa.

W kotły bije kopalnia. […]
(Za Parkiem Kościuszki, s. 127)

Miasto objawia się w słowach podmiotu nie w obrazach, ale w koncer‑
cie dźwięków, pozornie uciążliwych  i  chaotycznych, w utworze Szew‑
czyka  przedstawionych  jednak  w  sposób  harmonijny,  scalający  repre‑
zentowany  obraz,  konstytuujący  jego  pełnię.  W  badaniach  z  zakresu 
geopoetyki  literaturoznawcy  niejednokrotnie  zwracają  uwagę  na  klu‑
czową  rolę  dźwięku  w  pisarskich  próbach  zobrazowania  danej  prze‑
strzeni. Jak pisze Elżbieta Rybicka:

Kluczową  kategorią  audytywną  w  literackiej  geografii  sensorycz‑
nej  jest  tak  zwany  krajobraz  dźwiękowy  (soundscape),  rozumiany  za 
twórcą terminu, R. M. Schaferem, jako środowisko akustyczne ujmo‑
wane  w  kontekście  historyczno ‑społecznym  i  estetycznym.  Krajo‑
braz  dźwiękowy  –  w  odróżnieniu  od  uniwersalnej  fonosfery  –  jest 
związany  z  konkretną  lokalizacją,  a  zatem  z  geograficznym  usy‑
tuowaniem,  ze  specyfiką  regionu  bądź  miejsca,  dlatego  może  sta‑
nowić  o  jego  genius loci.  […]  Dodać  jeszcze  należy,  że  o  ich  rozpo‑
znawalności  jako  charakterystycznej wizytówce miejsc  decyduje  nie 
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 I tylko empiryczne doświadczenie percepcyjne, ale i znajomość kodów 

kulturowych20.

Tak  też  rzecz  się  ma  z  „dźwiękowymi”  opisami  przestrzeni  w  poezji 
Szewczyka: to odgłosy wyraźnie związane nie tylko z typem przestrzeni 
(odmienne w przypadku nasłuchiwania otoczenia w pobliżu Parku Koś‑
ciuszki, od tych, które nocą wypełniają opolską wieś), ale  także z kon‑
kretnym miejscem, porą dnia, nawet dniem tygodnia.
To  jednak  nie  wszystko.  W  celu  podkreślenia  znaczenia  dźwięku 

i  życiowej  energii  hałasu  wykorzystywana  jest  w  tej  poezji  figura 
kontrastu  –  śmierć  i  odchodzenie  łączy  się  z  absolutną  ciszą,  jak 
w  wierszach  Cisza: „jestem  sam  uśmiechnięty  wyniośle  /  a  nade 
mną  w  głuchej  przestrzeni  /  cisza  która  żyje  po  śmierci”21,  czy  Co 
jest najgorsze:  „krew  zwalnia  bieg  morderczy  /  krzepnie  w  oczach  /
ucicha”22.

Ciało przestrzeni/przestrzeń ciała

Opisy  przestrzeni  postrzeganej  przez  pryzmat  ludzkiej  cielesno‑
ści  mają  na  celu,  z  jednej  strony,  przybliżenie  czytelnikowi  lokalnego 
kolorytu przy pomocy ogólnego kodu oraz odzwierciedleniu jej w poe‑
tyckim  świecie  w  sposób,  który  pozwala  na  specyficzne  oswojenie 
przedstawionych  obrazów.  Z  drugiej  zaś  strony,  w  poezji  Szewczyka 
przestrzeń zostaje skorelowana nie tylko przez ów sensualizm z ludzkim 
losem i codziennym ciągiem zdarzeń. Tak skonstruowane opisy nadają 
jej  szczególny,  uprywatniony  charakter  –  bohater  liryczny  i  otaczające 
go  przedmioty,  architektura,  bądź  natura,  stają  się  nie  tylko  obserwa‑
torkami,  ale  towarzyszkami  i  partnerkami  wszystkich  jego  poczynań 
i  rozmyślań.  Wystarczy  przywołać  ponownie  wiersz Młodość:  „lampa 
jak  kotka  chwieje  się”  i  dalej:  „i mała  książka  rozbudzona  /  przeciera 

20 E.  Rybicka:  Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach…,
s. 249–250.

21 W. Szewczyk: Cisza. W: Idem: Poezje zebrane…, s. 133.
22 W. Szewczyk: Co jest najgorsze. W: Idem: Poezje zebrane…, s. 170.
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senne oczy  liter”. Najwyraźniej zaś  tę specyficzną więź z przestrzenią, 
co istotne nie regionalną, unaocznia wiersz Wiatraczek:

Ciało moje jest jak wąwóz 
w którym omdlał ostatni wir
rwąca struga wyschła przed laty
okruch jałowca zastygł w trwodze
w przerażeniu doświadczanym tylekroć

Jeszcze sępów nie widać […]

Kto uratuje mnie 
kładąc w otwartą szczelinę serca
w rysę między skamieniałymi na pół płatami
mały filigranowy wiatraczek
zabaweczkę księżniczek japońskich
by nauczył mnie szumieć bzyczeć oddychać
kręcić się dygotać pędzić
aż do następnego kresu.

(Wiatraczek, s. 157)

Dochodzi w  nim  bowiem  do  przemieszania  porządków,  już  nie  prze‑
strzeń czy przedmioty codziennego użytku opisane są za pomocą lekse‑
mów związanych z ciałem, ale przemiany zachodzące w ludzkim ciele 
przedstawione  zostały  przy  pomocy  słów wywodzących  się  z  seman‑
tycznego kręgu pejzaży, elementów przestrzeni, przy czym tej zaliczają‑
cej się do porządku natury, nie zaś kultury. Leksemy związane z naturą 
są  jednak  usytuowane  w  wierszu  po  stronie  przemijania,  twardych, 
„skamieniałych” praw przetrwania  i odchodzenia. O dziwo to właśnie 
artefakt – niepozorny, służący  jedynie do dziecięcej zabawy – przynosi 
nie tylko życie, ale także to, co związane z emocjami: „kładąc w otwartą 
szczelinę  serca  /  […]  by  nauczył  mnie  szumieć  bzyczeć  oddychać”, 
pobudza do bicia zastygłe serce. Po raz kolejny znajdujemy się na gra‑
nicy  pomiędzy  dziecięcą  niewinnością,  uczuciowością,  magią  wyob‑
raźni, a prawami natury, koniecznymi, „utwardzającymi”, ale także bez‑
powrotnie odbierającymi człowiekowi siłę płynącą z imaginacji. Po raz 
kolejny także bohater wiersza poszukuje drogi do pogodzenia obu sfer, 
pobudzenia własnej wyobraźni, która staje się gwarantem przetrwania, 
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 I nawet jeżeli nie w tym, ziemskim świecie, to w niedookreślonej, niena‑

zwanej wprost  „innej” przestrzeni:  „by nauczył mnie  szumieć bzyczeć 
oddychać / kręcić się dygotać pędzić / aż do następnego kresu.”

Żywioł przestrzeni

Poezja  Szewczyka wyrasta  z miejskiego  bruku,  rozwija  się w  cieniu 
hut i kopalń. Przestrzeń wyraźnie jednak nie została ograniczona jedynie 
do roli pragmatycznie zagospodarowanego tła. Miejsca tętnią w tej poe‑
zji życiem, co kolejne utwory oddają nie tylko poprzez plastyczność czy 
dynamizację opisu, ale „ucieleśnienie” otoczenia zrastającego się z ludz‑
kim  trwaniem,  doświadczeniem  i  światoodczuciem.  Sensualistyczne 
opisy nabierają zaś szczególnej mocy, kiedy w słowach podmiotu doko‑
nuje się swoiste odwrócenie porządków – nie tylko przestrzeń ożywia się 
za pomocą zmysłów, ale także ludzkie ciało przedstawia się przy użyciu 
metaforycznych opisów czerpiących z rezerwuaru określeń semantycz‑
nie  związanych  z  przestrzenią  czy  –  precyzyjniej  –  architekturą  miej‑
ską.  „Wyobraźnia  przestrzenna”  wyraźnie  dominuje  w  słowach  cyto‑
wanych powyżej wierszy – nawet upływ czasu przedstawia się w nich 
przy „użyciu” rytmicznych odgłosów otoczenia. Świat poszczególnych 
wierszy  osadza  się  na  granicy,  bohater  zaś  balansuje  pomiędzy  siłą 
wyobraźni  oddaną  w  semantycznie  niejednoznacznych  konstrukcjach 
i  metaforach  (nawet  jeśli  metafora  zdaje  się  podejrzana  i  nieczysta, 
jak w wierszu Człowiek zmienia skórę:  „[…]  spowiedź waszą  jeśli wam 
mierzną grzechy  /  odmawiać umiecie w metaforze  /  przez  co  jesteście 
bardziej czyści przed niźli / po spowiedzi.”23), a twardym, rytmicznym, 
codziennym stąpaniem po bruku, (owo balansowanie odbywa się także 
pomiędzy pragmatyzmem, użytkowością, apelatywnością a estetyzacją 
i  awangardowym  eksperymentem).  Metaforyczna  formuła  tworzenia 
wierszy  „z  bruku”,  która  sugeruje  także  regularną,  pełną  i  skończoną 
układankę,  to  przede  wszystkim  świadoma  próba  nobilitacji  codzien‑
nej  przestrzeni,  zabieg,  który  zauważyć  można  także  w  twórczości 
innych śląskich pisarzy drugiej połowy XX wieku oraz tych publikują‑

23 W. Szewczyk: Człowiek zmienia skórę. W: Idem: Poezje zebrane…, s. 136.
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cych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Żywioł uprzemysłowio‑
nej, w pewnym sensie nienaturalnej, przestrzeni,  służącej  człowiekowi 
podporządkowującemu  sobie  przyrodę,  związanej  z  życiem  i  ciałem, 
pobudza  poetycką wyobraźnię  i  generuje wewnętrzny  imperatyw  od‑ 
nalezienia także duchowej strony owego trwania, obudzenia – jak pisze 
Aleksander Nawarecki – „pożądania wzgórz wiekuistych”24.

24 A. Nawarecki: Hałda. Teologia resztek. W: Idem: Lajerman…, s. 52–56.



Dotyk przestrzeni 
Otoczenie (w) poezji Krzysztofa Siwczyka

Poezja  Krzysztofa  Siwczyka  jest  twórczością  miejską,  w  takim  zna‑
czeniu,  że  na  wskroś  przesiąknięta  jest  specyficzną  atmosferą  miasta, 
postindustrialnym  tembrem. Miasto  jednak  przestaje  być w  niej  jedy‑
nie przestrzenią, w której  funkcjonuje  człowiek,  staje  się  żywym orga‑
nizmem, w  specyficzny  sposób przesiąkającym każdy  aspekt  codzien‑
ności:  niejednokrotnie  okazuje  się  bestią  –  żywi  się  niejako  swoimi 
mieszkańcami. Człowiek zaś jawi się w tej poezji jako mieszkaniec lep‑
kiego, żywego wnętrza lub betonowej pustyni. Nie jest to więc już jedy‑
nie egzystencja, to koegzystencja. Anna Kałuża wspomina o tym aspek‑
cie pisarstwa Siwczyka: 

[…] Siwczyk „wysusza” obrazy, redukuje językowe możliwości wizu‑
alne,  zawęża  panoramę,  a  krajobrazową  pełnię,  przynoszącą  satys‑
fakcję zmysłową, przekształca w nieprzyjazny dla oka obszar wypeł‑
niony  różnorodnymi,  najczęściej  „zdezelowanymi”  obiektami,  które 
można  –  posługując  się  terminologią  pewnego typu  –  nazwać  „wra‑
kami”. Teksty Siwczyka cechuje więc nie tyle zainteresowanie przed‑
stawieniem, odwzorowaniem, oddaniem form, ile kreacyjnym, trans‑
formacyjnym  i  antropologicznym  znaczeniem  pracy  poety.  W  tych 
aspektach  pisania  wyraża  się  „architektoniczna”  wiedza  autora 
o  miejscach,  w  których  dochodzi  do  zorganizowania  się  (na  różne 
sposoby) ludzkich społeczeństw, wspólnot, państw1.

1 A.  Kałuża:  Holo: architektura, kreacja i mity. Poeta jako architekt (Krzysztof 
Siwczyk). W:  Idem: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci.  Kraków  2015,
s. 114.
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W  tej  poezji  interesować  będzie  więc  czytelnika  nie  tyle  architektura 
występująca  w  wierszu,  ile  to,  jak  przywoływane,  odwzorowywane 
obiekty  wpływają  na  architekturę  wiersza,  człowiek  żyje  bowiem  nie 
tylko  w  otoczeniu  tych  obiektów,  kształtuje  przestrzeń,  ale  także  jest 
kształtowany  przez  nią,  a  pewne  wybory  i  sposoby  postępowania  są 
wyraźnie  motywowane  przez  miejsce. W  kontekście  poezji  Krzysztofa 
Siwczyka warto wspomnieć także o grupie poetyckiej, z której wywodzi 
się  gliwicki  twórca. Grupa  ta  została  już  opisana  i  scharakteryzowana, 
chociażby  przez  Dariusza  Pawelca  czy  Pawła  Majerskiego,  warto  jed‑
nak  do  owych  przedstawień  dodać  informację,  iż miasta,  pustka  post‑ 
industrialnej,  przemodelowanej  przestrzeni,  a  także  obce  i wyludnione 
niemal osiedla i zony zdają się zajmować istotne miejsce w poezji Macieja 
Meleckiego, niejednokrotnie wykorzystującego w opisach miast i miesz‑
kań leksemy związane z polem semantycznym pustki, otchłani:

Jednomyślny ugór. Wyboista dookolność niczego, niczego
Nowego. Takie są przynajmniej przesłanki, załadunki wrażeń
Na płozy nowego widzenia, które zsuwa się płynnie jak pchnięta, krę‑

gielna
Kula w jamę końca toru. […]
I krótkie dreszcze w tej nieupstrzonej bojami, nieoznaczonej
Krawędziami,  poprzez  pumeks  zgiełku,  poprzez  zgiełk  ciszy,  prze‑

zywane
Rozmowami o tym, że jeszcze się nie było2.

czy Bartłomieja Majzla, który cały cykl poetycki poświęcił „przysłuchi‑
waniu”  się poszczególnym objawom  istnienia  człowieka w obcej hote‑
lowej przestrzeni:

tysiące minut które porozumiewają się szeptem.
lecz rozmowa jest pokiereszowana.
zmasakrowana i tknięta nieobecną ręką.

co mnie nazywa. mnie wskazuje. mnie żywcem rozkłada.
mnie zamienia w masę i wszerz rozpromienia.

2 M. Melecki: Dementacja obecności. W: Idem: Pola toku. Poznań 2013, s. 53.
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 I a więc nazywaj co po mnie. i słuchaj. nie pukaj.

rym wtryń. tak by melodia powróciła
w niezmienionej formie.

piękny chłopcze
witaj nad przepaścią!

w którą stronę zepchniesz dalej tę opowieść?3

„Opowieść”  o  najbliższym  otoczeniu  zajmuje  ważne miejsce  w  poezji 
wszystkich przedstawicieli „Na Dziko”, jednak pomimo podobnej struk‑
tury pustego mieszkania wśród betonowych osiedli, każda z nich kształ‑
tuje się inaczej. W poezji Siwczyka zdecydowanie dominuje specyficzne 
współżycie  z miejscem,  człowiek  jest w  tych wierszach  zawsze,  niero‑ 
zerwalnie niemal, związany z daną przestrzenią, nie  funkcjonuje właś‑
ciwie poza nią, nawet jeżeli owego przestrzennego członu tej relacji nie 
sposób dookreślić.

Nie ‑miejsca4

Omówienie  architektonicznych  odwołań  w  poezji  Siwczyka  roz‑ 
pocznę przewrotnie od specyficznych nie ‑miejsc, z którymi spotyka się 
czytelnik tych wierszy. Jak definiuje to pojęcie Marc Augé:

3 B. Majzel: intro u zatrzaśniętych bram. W: Idem: Doba hotelowa. Wrocław 2009, 
s. 5.

4 Kategoria oczywiście zaczerpnięta  jest z książki Marca Augé i rozumiana 
jest  w  książce  tak,  jak  w  wykładni  autora  tego  antropologicznego  eseju.  To 
rozumienie uzupełnić  jednak należy o konstrukty przestrzeni poetyckiej, nie‑
znajdujące  swojego dokładnego odpowiednika w otoczeniu  człowieka współ‑
czesnego,  niejednokrotnie  stanowiące  kompilację  kilku miejsc.  Zob. M. Augé: 
Nie ‑miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkow‑
ski. Warszawa 2010. O tej kategorii, ujętej przez pryzmat zmian pierwszej i dru‑
giej dekady XXI wieku,  ciekawie pisze Dariusz Czaja:  „Wydaje  się  jednak,  że 
termin non ‑lieux ma swoje atuty i warto przemyśleć raz  jeszcze  jego zdolności 
operacyjne. Są bowiem dobre powody, by sądzić, że – uwolniony od natrętnej 
moralistyki – może być on wciąż niezwykle frapujący i produktywny poznaw‑
czo”. D. Czaja: Nie ‑miejsca. Przybliżenia, rewizje. W: Inne miejsca, inne przestrzenie. 
Mapy i terytoria. Red. D. Czaja. Wołowiec 2013, s. 12.
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Jeśli  jakieś miejsce można zdefiniować jako tożsamościowe, relacyjne 
i  historyczne,  to  przestrzeń,  której  nie  można  zdefiniować  ani  jako 
tożsamościowej,  ani  jako  relacyjnej,  ani  jako  historycznej,  definiuje 
nie ‑miejsca5.

Należą one do struktury miasta, stanowią jego integralną część, a jedno‑
cześnie odsuwane są na margines, bywają tabuizowane lub funkcjonują 
jako  poetycki  idiom  – wymykają  się wszelkim definicjom  i  dookreśle‑
niom. Z taką właśnie przestrzenią mamy do czynienia w wierszu Mimo-
wolnie siąpi ukrop:

To  zaległości  po  poprzedniej  odsłonie  spektaklu  startych  w  proch 
chmur.  Znasz  ich  sugestywny  zastój,  panoramiczny  gwarant  opoki 
w  epoce  solidnego  chaosu. Nic  bardziej mylnego.  To  szlagwort wia‑
rołomnych  zmysłów,  które  zostawiasz w depozycie  na  bramce,  pod‑
czas ostatecznej selekcji. Tu wszędzie pracuje cierpliwy overlock, szyje 
konstruktywną scenografię, wprawia w ruch spektakularne przełomy 
rzek, usypuje korpulentne stosy resztek pustki. […] Jakie to ma znacze‑
nie, skoro cierpienie ogranicza się do sposobu lekturowej antycypacji, 
z pominięciem losowych przypadków tego, co  faktycznie może mieć 
miejsce. Nie ma takiej potrzeby. Nic nie musi mieć miejsca, wystarczy 
odstąpić od postulatu przywiązania do błogiej tradycji zbawienia6.

Składowisko  odpadów,  muzeum,  gmach  biurowca  –  zlepione  zostały 
w bryłę, która z jednej strony pochłania istnienia, z drugiej staje się pla‑
cem upamiętnienia i stanowi tło, na którym można jeszcze się wyróżnić, 
zdecydować,  co  właściwie  powinno  mieć  miejsce.  Siwczyk  dokonuje 
ciekawego  zabiegu  złączenia  miejsca  i  zdarzenia.  Metafora  językowa 
oparta na wyrażeniu „coś nie powinno mieć miejsca”, osadzona w dys‑
kursie  zdominowanym  opisem  przestrzeni  odwzorowującej  istniejące 
obiekty, unaocznia bowiem ciągłą potrzebę porządkowania,  składowa‑
nia i katalogowania. Uwyraźnia tym samym postulat odejścia od przy‑
wiązania  do  tradycji  i  przeszłości,  ukształtowanie  własnego  obrazu 

5 M. Augé: Nie ‑miejsca. Wprowadzenie…, s. 53.
6 K.  Siwczyk:  [Mimowolnie siąpi ukrop].  W:  Idem:  Centrum likwidacji szkód. 

Wrocław 2008, s. 8.
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ście  jednocześnie  odzwierciedlenie  kryzysu  tożsamości,  który  dotyka 
współczesnego  człowieka.  Słowa  podmiotu  występują  niejako  prze‑
ciwko intensywnym próbom jej skategoryzowania, mówiąc „nic nie musi 
mieć  miejsca”  postuluje  niejako  sprzeciw  wobec  sztucznej  odbudowy 
przynależności, dekonstruując klasyczny model, który polegał na owym 
dookreśleniu  tożsamości. Trudno  jednoznacznie stwierdzić, w którą ze 
stron wymierzone jest ostrze ironii tego stwierdzenia. Słowa podmiotu 
bowiem zdają  się wprowadzać  zasadę  odwróconych  znaków. Zanego‑
wanie  „błogiej  tradycji”  przynosi  wolność,  ale  wolność,  która  prowa‑
dzi do zagubienia w chaotycznym świecie i pozbawia miejsca, okazuje 
się znajdować niebezpiecznie blisko zniewolenia,  jakie przynosić może 
brak punktu odniesienia. Przy czym próba przywrócenia ładu od razu 
demaskowana jest jako „cierpliwa praca kreatora fałszywej scenografii”.
Wiersz ten przywołuje na myśl słowa dwóch innych autorów. Przede 

wszystkim  przejście  od  ładu  do  chaosu  staje  się w  słowach  Siwczyka 
dość płynne, niemal nieuchwytne, trudno rozgraniczyć jeden porządek 
od drugiego. Tak,  jak w Myślach nieuczesanych Stanisława Jerzego Leca, 
destabilizacja  jest w  zacytowanym  fragmencie permanentna  i wpisana 
w  ludzkie  istnienie:  „Co  to  jest  Chaos?  To  ten  Ład,  który  zniszczono 
przy  Stworzeniu  Świata”7.  Najistotniejszy  kontekst  dla  tekstu  autora 
Dzikich dzieci stanowi jednak wiersz Adama Zagajewskiego:

Wieczorem pada zimny deszcz.
W ulicach i alejach mojego miasta
bezgłośnie i żarliwie pracuje ciemność.
Poezja jest poszukiwaniem blasku8.

„Pracę”  ciemności  przezwyciężyć mogą, według  słów podmiotu wier‑
sza Zagajewskiego, poszukiwania poetyckie, dociekania w sferze języka 
i  szeroko pojętej metafizyki. Nawet  jeżeli  ów blask nie  zostanie  nigdy 
odnaleziony, liczy się sam potencjał sztuki słowa9. Cierpliwej pracy fał‑

7 S.J. Lec: Myśli nieuczesane. Wszystkie. Warszawa 2009, s. 7.
8 A.  Zagajewski: Poezja jest poszukiwaniem blasku. W:  Idem: Wiersze wybrane. 

Kraków 2010.
9 Za sugestie interpretacyjne dziękuję Kamili Czai.
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szu,  „szycia”  i projektowania obrazu  świata w przystępnej współczes‑
ności  formie z wiersza Siwczyka, nie przezwycięża nic. Brakuje w nim 
wiary  i  poszukiwań,  zaś  najtrafniejszym  dookreśleniem  człowieka, 
wyłaniającego  się  z  przedstawionego  obrazu,  zdaje  się  być  „rezygna‑
cja”. Nie mamy w tym miejscu do czynienia z podmiotem melancholij‑
nym, poza ową rezygnacją nie znajdziemy w kolejnych wersach oznak 
rozpaczy. Ze słów podmiotu przebija się bowiem wyraźne pogodzenie 
z takim stanem rzeczy: „Jakie to ma znaczenie…”
Bardziej niepokojący okazuje się być zupełnie inny aspekt reprezento‑

wanego w utworze świata. Muzeum, zwykle stylizowane na przestrzeń 
obozową,  więzienną  czy  wysypisko  śmieci,  jest  w  poezji  Siwczyka 
waloryzowane  jednoznacznie negatywnie; poeta przeważnie krytykuje 
uporczywe  wskrzeszanie  i  zbawianie  przeszłości:  „Miłosierna  amne‑
zja załatwia sprawy bieżące, przyszłości nie mamy w zwyczaju”. Owo 
zwiedzanie, sztuczne przystosowywanie dla zwiedzających miejsc, któ‑
rym  jeszcze  do  niedawna  przeznaczano  inne  funkcje,  przede  wszyst‑
kim zaś czynienie atrakcji turystycznej z przestrzeni czyjegoś życia, ów 
muzealny aspekt naruszenia „miejsca czyjegoś”, spotyka się w tej poezji 
z wyraźną krytyką:

Figurant w obsadzie laickiego bastionu zaprasza do środka,
Szarmancki miłośnik etnografii jednym gestem odwołuje psy,
A  ty  jesteś  zainteresowany,  zwiedzasz plenerowe wykopaliska diab‑
lich główek.

Zapomnienie jest idyllą, w której reguluje się właściwe relacje z czasem,
Widzi się kicz końca w pełnej odsłonie, bez waloryzacji właściwej tra‑
gedii…

([Figurant w obsadzie laickiego bastionu], CLS, s. 25)

Dom/muzeum,  bastion/muzeum,  obóz/muzeum  staje  się  miejscem 
obcym, zaburzone są jego pierwotne funkcje, adaptacja okazuje się nie‑
udana, sztuczna, nieraz niekonieczna, w ten sposób wytworzone zostają 
właśnie nie ‑miejsca, specyficzne luki w przestrzeni użytkowej10.

10 O dylematach zapełniania pustki poprzez muzea i pomniki, w kontekście 
Holokaustu, pisze Aleksandra Janus. Zob. A. Janus: Zapełnianie pustki. Muzeum 
i paradoks upamiętniania. W: Eadem: Inne przestrzenie, inne miejsca…, s. 271–277.
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fragmentaryczny,  pozbawiony  perspektywy  panoramicznej,  ale  także 
pozbawiony  „adresu”.  Nie  są  to  bowiem  przestrzenie  oparte  na  real‑
nym  fragmencie  konkretnego  miasta,  to  specyficzny  zlepek  różnych 
form,  fragmentów miejsc, kształtów  i brył, w których człowiek współ‑
czesny zagubił własną tożsamość. Jak pisze Georg Simmel:

Istotną sprawą jest fakt, że życie miejskie przekształciło walkę z naturą 
o środki niezbędne do życia, w walkę o człowieka, że stawka, o którą 
toczy się gra, znajduje się nie w rękach przyrody, ale w rękach czło‑
wieka11.

Status zagubionego nie jest już bowiem zarezerwowany dla lochów, sia‑
tek korytarzy czy labiryntów. Współczesny mieszkaniec miasta nie odnaj‑
duje się zarówno, gdy otoczony jest murem, jak i wówczas, kiedy wydo‑
stanie się na otwartą przestrzeń i dostrzega horyzont. Betonowa dżungla 
doprowadziła człowieka z wierszy Siwczyka do absurdalnego stanu per‑
manentnej antynomii, osadziła go pomiędzy klaustro ‑ a agorafobią.

Donośne  skargi  napływają  z  zabitych  wnętrz.  Nie  zwracaj  na  nie 
uwagi. Zdążaj wprost ku profilowanym tunelom, które prowadzą cię 
na koniec drogi. Rozpoznajesz się w tej osobie?

([Donośne skargi…], CLS, s. 23)

Niewola,  brak  światła,  odseparowanie  –  paraliżują  jednostkę,  ale  brak 
ograniczeń czy kontakt z naturą również nie pozwalają  jej zaznać wol‑
ności czy odnaleźć własnej drogi:

Z  biegu  wyskakujesz  na  pasma  bieżącej  autostrady,  łapiesz  okazję 
w nobilitującym teledysku i zostajesz dowieziony pod szafot wysięg‑
nika.  […]  Rozbudowane misterium mgły  zachodzi  nad  stacją,  prze‑
kaźniki  fiksują  w  deltach  nekropolii,  drżą  dewocjonalia  z  rozwo‑
jowych  miast,  o  których  myśleli  barbarzyńcy.  Tymczasem  inwazja 
zaszła w epicentrum mowy, na pohybel stworzeniu.

([Z biegu wyskakujesz…], CLS, s. 18)

11 G.  Simmel: Mentalność mieszkańców wielkich miast. W:  Idem: Most i drzwi. 
Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2006, s. 129.



51Dotyk przestrzeni. Otoczenie (w) poezji Krzysztofa Siwczyka 

Otwarta przestrzeń, widoczność  rozpościerająca  się aż po daleki hory‑
zont  i zabite domy, ciasne tunele czy korytarze przynoszą te same lęki 
i  niepokoje.  Wynikają  one  bowiem  nie  z  wnętrz  domów  o  zabitych 
oknach, ale z ludzkiego wnętrza, „inwazja zachodzi w epicentrum roz‑
padu”, którym jest właśnie współczesny człowiek – próbujący odbudo‑
wywać mityczny ład, przy czym jedynym, co udaje mu się uzbierać, są 
składowiska pustki.
Poszczególne  przestrzenie  przedstawiane  w  Siwczykowych  poety‑

ckich odsłonach zagarnięte są przez pustkę, poza debiutanckim tomem 
i najnowszymi zbiorami Dokąd bądź, Jasnopis (w których relacja z Innym, 
choć  sporadycznie,  jednak  się  przydarza),  brakuje  w  niej  konfrontacji 
z drugim człowiekiem. Taka  strategia  stanowi kolejny dowód na  silne 
związki  tej  twórczości  z  kryzysem  postrzegania  przestrzeni,  którym 
poskutkowały przemiany nowoczesności. Jak pisze Marshall Berman:

[…]  przez  większość  naszego  stulecia  przestrzeń  miejską  projekto‑
wano  i  organizowano w  taki  sposób,  aby wykluczyć wszelkie  koli‑
zje  i  konfrontacje.  Znakiem  rozpoznawczym  dziwiętnastowiecznej 
urbanistyki był bulwar, stanowiący medium, w którym spotykały się 
wybuchowe  siły  materialne  i  ludzkie;  symbolem  urbanistyki  dwu‑
dziestowiecznej  jest  autostrada,  stanowiąca  pewien  sposób  na  roz‑
dzielenie tych sił12.

Wracając  do  kategorii  nie ‑miejsca,  odrębną  refleksję  należy  poświę‑
cić przestrzeni pojawiającej się w wierszach Siwczyka niezwykle często, 
a stanowiącej kompilację wszystkich cech wymienionych powyżej. Cho‑
dzi o nekropolie, których funkcje w specyficznie konstruowanych meta‑
forach przechodzą niejako na inne przestrzenie.

Rezurekcja trwa non stop w horrendalnej arkadii, cyrkularne żuki najeż‑
dżają  twoją miłość życia namiętnie. Blisko wszystkiego  jest  truchlejący 
kosmos widziany z  lotu dziecięcej  awionetki. Zestaw małego modela‑
rza zawiera także cmentarz i strategię podziemnej dystrybucji prochów.

([Księgi wejść i wyjść dokumentują stan oblężenia], CLS, s. 10)

12 M. Berman: „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadcze-
niu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Kraków 2006, s. 215.
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wręcz staje się cmentarzyskiem, składowiskiem pamiątek i resztek. Jed‑
nak  nie  tylko  to  porównanie  okazuje  się  w  tej  poezji  źródłem  niepo‑
koju,  decyzja  o  tym,  co  „ma mieć miejsce”  skutkuje  także mnóstwem 
elementów, które pozbawiane są swojego miejsca i pierwotnego znacze‑
nia, skutkując nie tylko chaosem, ale także brakiem przynależności.
W kontekście cmentarza warto zauważyć, że poetyckie kreacje miejsc 

w  poezji  Siwczyka  przyjmują  kształt  heterotopii,  w  rozumieniu  tego 
terminu przedstawionym przez Michela  Foucaulta13.  Choć  są  to  teore‑
tycznie  poetyckie  obrazy  współczesnego  miasta  czy  ludzkich  osiedli, 
to  nie  do  końca  potrafimy  osadzić  je  na  linii  czasu.  Bywają  związane 
z  realnością,  ale  jednocześnie  stanowią  jedynie  odbicie  rzeczywisto‑
ści,  sprawiają  wrażenie  kompletnych,  pozostając  jedynie  fragmenta‑
rycznymi  wycinkami,  naznaczone  są  brakiem  i  swego  rodzaju  dez‑
integracją.  Nekropolia  staje  się  dopełnieniem  metropolii,  jak  pisze 
Foucault: „Cmentarz jest z pewnością miejscem niepodobnym do zwy‑
kłych  przestrzeni  kulturowych,  jest  przestrzenią  powiązaną  z  całym 
zespołem miejsc w mieście, społeczności czy wsi, ponieważ każda  jed‑
nostka, każda rodzina ma krewnych na cmentarzu”14. Przy czym śmierć 
została w wierszu  [Księgi wejść i wyjść…]15, wraz  z pozostałymi  aspek‑
tami  ludzkiego  „zamieszkiwania”  w  przestrzeni,  sprowadzona  do 
mechanizmów gospodarczych i ekonomicznych, najważniejsza bowiem 
jest  dystrybucja  prochów  odbywająca  się  poza  zasięgiem  ludzkiego 
wzroku.

13 M.  Foucault:  Inne przestrzenie.  Przeł.  A.  Rejniak ‑Majewska.  „Teksty Dru‑
gie” 2005, nr 6, s. 177–125.

14 M. Foucault: Inne przestrzenie…, s. 121.
15 Warto,  oczywiście,  zwrócić  uwagę  na  językową  grę  z  tradycją  biblijną 

zawartą  w  tytule  utworu.  Najistotniejsze  jest  tutaj  użycie  liczby mnogiej.  To 
już  nie  pojedyncze  objawienie  jedynej  prawdy,  ale  semantyczne  rozplenie‑
nie, które uniemożliwia podążanie  jedną, wyznaczoną przez wyraźne drogo‑
wskazy ścieżką. To także zwrócenie uwagi na powtarzalność ludzkich działań 
i,  zdecydowanie  przykrą  w  kontekście  całego  utworu,  cykliczność  ludzkiego 
życia.
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Poeta rusza w miasto

Owo  chaotyczne  upłynnienie  granic  skutkuje  nie  tylko  wiecznymi 
poszukiwaniami miejsca własnego,  jakie w pewien sposób identyfikują 
człowieka ponowoczesnego. Brak przynależności nie  jest  tylko proble‑
mem  z  zadomowieniem,  ale  także  z  niemożnością  dookreślenia,  zde‑
finiowania  otaczających  człowieka  przestrzeni.  Jednostka  buduje  więc 
miejsce  własne  z  resztek  tradycji,  wyobrażeń,  archetypów.  Jak  pisze 
Przemysław Czapliński:

Najważniejszym rezultatem owych kłopotów (z tradycją – uzupełnie‑
nie moje  – M.P ‑G.) wydaje mi  się  nowy  typ  konstruowania  tradycji 
–  oparty  na  indywidualnym  fingowaniu  własnej  dziejowości,  czyli 
przypisywaniu zjawiskom dzisiejszym waloru dawności i dopisywa‑
niu czasom minionym współczesnych problemów16.

Z potrzeby  rozwoju  rozbudowywane  są miasta,  z  tęsknoty  za  prze‑
szłością  zachowuje  się  pamiątki  dawnych  przestrzeni,  tworząc  patch‑ 
workowe konstrukcje, jak w wierszu Krzesła na stole z tomu Jasnopis:

kwietna industriada w skansenie aglomeracji
w niej rozkoszni defetyści parka oślepłych gołębi
rezolutna żulia nabywcy wilgotnego tytoniu
mamroczą o ofensywie beznadziei
mlaskające dziąsła w które patrzysz
i uśmiechasz się ćwierkają do ciebie
same niezłe komunały co wystarczą za wszystko17

Tak  skonstruowany  obraz  miasta  faktycznie  może  generować  próby 
dookreśleń, które zasługiwałyby na miano komunałów. Słowa podmiotu 
teoretycznie  roztaczają  przed  nami  obraz  miasta  sugerujący  jego  nie‑
atrakcyjność, wilgotność,  brzydotę.  Jednak  czy  naprawdę na  to  narze‑
kać  będzie  mieszkaniec  współczesnego  miasta?  Czy  nie  jest  to  raczej 

16 P. Czapliński: Resztki nowoczesności. Kraków 2011, s. 148.
17 K. Siwczyk: Krzesła na stole. W: Idem: Jasnopis. Kraków 2016, s. 9.
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nim najmniejszego wrażenia? Rezolutny i świadomy użytkownik prze‑
strzeni  skazany  jest właśnie na defetyzm. Trudno o bardziej  ironiczny 
komentarz  do  funkcjonowania  miejskiej  rzeczywistości  niż  inicjalne 
słowa wiersza. Odnawiane, wskrzeszane, upiększane miejsca zdają  się 
zasłaniać  jedynie  prawdziwe  oblicze  współczesnych  polskich  miast. 
Przestrzeń  ta  jest bowiem fascynująca, ale  także prawdziwa. To skupi‑
sko nie  tylko miejsc, ale  także  ludzi  i  ich historii,  jak pokazuje powyż‑
szy  cytat,  historii  codziennych,  pozbawionych  epickiej  wyjątkowości. 
Wojciech Grabowski pisze, że:

Teraz,  w  XXI  wieku  nasze  śląskie  rynny  i  kratownice  nabierają 
nowego  sensu.  Kopalnie  i  huty,  których  kształt  był  całkowicie  pod‑
porządkowany  funkcji,  stają  się w  całości  gigantyczną  i  ekscytującą 
formą w opustoszałym, poprzemysłowym krajobrazie18.

Owa nowa forma, usensowienie zabytków techniki, afirmatywne odno‑
wienie ich życia i  funkcjonowania w przestrzeni, swego rodzaju sakra‑
lizacja  (wszak industriada określana  jest  jako coroczne  święto  Szlaku 
Zabytków  Techniki  Województwa  Śląskiego)  jest  gestem  zachowania 
oryginalnej tożsamości regionu. Jednak słowa wiersza wyraźnie wymie‑
rzają ostrze ironii w swoistą estetyzację. Leksemy „rozkoszni”, „parka”, 
„rezolutna”,  „ćwierkają”  w  zestawieniu  z  odzwierciedlonym  w  wier‑
szu obrazem zdradzają sztuczność zabiegów. Owa konstatacja poetycka 
przywodzi na myśl rozważania Ryszarda Koziołka zainspirowane dzia‑
łalnością Filipa Springera:

Ceną wysokiej kultury przestrzeni mieszkalnej i publicznej jest jej cią‑
głe  unowocześnianie.  Niecierpliwość  lokatorów  sprawia  z  kolei,  że 
nowoczesna  architektura  użytkowa  bardzo  szybko  traci  autonomię, 
niknie jej aura odrębnego dzieła sztuki19.

18 W.  Grabowski: Archi ‑traf. Opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia.  Kato‑
wice 2015, s. 65.

19 R. Koziołek: Oczy architekta. W:  Idem: Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec 
2016, s. 135.
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Swoiste podsumowanie ukwiecania aglomeracji zawarte zostało także 
w  tytule wiersza. Krzesła  stawia  się  na  stole przede wszystkim po  to, 
żeby  usprawnić  organizację  domowych  porządków.  W  słowach  pod‑
miotu  dochodzi  wyraźnie  do  zderzenia  wizerunku  miasta  promowa‑
nego, wysprzątanego, estetyzowanego oraz codziennego wyglądu miej‑
skich uliczek. Oswajanie poprzez estetyzację, nieuzasadniona właściwie 
tęsknota  za  pięknem  kanonicznym  i  ładem,  stanowi  jeden  z  kroków 
wiodących do oswojenia otaczającej człowieka przestrzeni, ale także do 
jej  zakłamywania,  podczas  gdy prawda ukrywa  się w metaforze  żula, 
który  mamrocze  o  ofensywie  beznadziei.  Przestrzeń  staje  się  w  tych 
wierszach w pewien  sposób kłopotliwa, gdyż nie można zawierzyć  jej 
prawdziwości – przemodelowana,  także w sposobach  jej  funkcjonowa‑
nia w strukturach mentalnych, przeobrażona nie stanowi żadnego opar‑
cia.  Jest  grą  pozorów,  traci  swoją  „tożsamość”,  chłodną,  realną  tożsa‑
mość użytkową.
W swojej poezji Siwczyk zauważył (już we wcześniejszych wierszach) 

jeszcze  jeden problem, który wynika z patrzenia na każdą niemal opo‑
wieść przez pryzmat przestrzeni:

Chodzi ponad wszelką wątpliwość o coś newralgicznego.
Zdumiewa łatwość, z jaką wszystko się przyjmuje.
Nic tutaj nie ma prawa rozkwitnąć ponad miarę.
W metryce urodzenia zawiodła lokalizacja.

Zdumiewa łatwość, z jaką 
wszystko się przyjmuje,
odkąd żadną miarą nie można zmierzyć cudu
dyskretnej interwencji wielkich słów w świecie
dziecinnych wzruszeń małego fantasty.

(Życie na manewrach, LO, s. 233)20

Nawet  w  epoce  nomadycznych  wędrówek,  zatarcia  granic,  nieogra‑
niczonych  przemieszczeń,  determinuje  nas,  lub  nasz  obraz  w  oczach 
innych, „lokalizacja w metryce urodzenia”. Wizja przedstawiona w sło‑

20 Wiersz Życie na manewrach opublikowany był w  tomie W państwie środka, 
wydanym w roku 2005.
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waną projektowi, nic bowiem „nie ma prawa rozkwitnąć ponad miarę”, 
„mały  fantasta” musi  pogodzić  się  z  tym,  że  prawdziwa wolność  jest 
tylko  koncepcją,  a  człowiekiem  rządzi  szereg przyporządkowań. Kon‑
trola  planowania  i  projektowania  ogranicza  wyobraźnię,  sprowadza 
ludzi do  roli przesadzanych  roślin,  które nie mają większego wyboru, 
jak  tylko  przyjąć  się  w  nowym  podłożu,  co  konotuje  pewien  post‑ 
humanistyczny odcień słów wiersza. Łatwość wpasowywania się w ów 
model niby zadziwia, ale  tak naprawdę wszyscy podlegamy „dyskret‑
nej interwencji wielkich słów”. „Zajmowane” miejsce świadczy o pozy‑
cji  człowieka,  pochodzenie  zdaje  się  pozostawiać  ślad,  jednak  równie 
łatwo  jak  oceniamy  przez  pryzmat  lokacji,  pozbywamy  się  własnych 
korzeni  i wyrzekamy  przynależności,  dążymy  do  zdobycia  strategicz‑
nie  znaczącej  przestrzeni.  Wyraźnie  więc  miejsce  opanowuje  ludzką 
wyobraźnię, o czym świadczy choćby tytuł wiersza, zestawiający życie 
z terminologią militarną. Siwczyk nie popada jednak w skrajności, kon‑
statując: „i chociaż nic nie  trwa wiecznie, bywa że ciągnie się  /latami”. 
Latami ciągnie się więc walka z miejscem oraz o miejsce – własne, oswo‑
jone, mniej obce, bowiem bez względu na to, w  jakiej  lokalizacji, prze‑
prowadzanie  manewrów  okazuje  się  kompilacją  niegodnych  zaufania 
znaków i kreacji „małego fantasty”, tak jak w wierszu Docklands – rów‑
nież pochodzącym z tomu W państwie środka:

Ich oczom ukazał się w końcu definiowalny most. Zwodzeni
mocą atrakcji. Przeszli na stronę luksusowego światła.
Pamięć szczegółu zostawili w dalekim domu, pełnym
drobnych niedomówień na miarę analogicznych agonii,
na jakie stać każdego niedzielnego turystę, rentiera
zbuntowanej wyobraźni czy niczego nie podejrzewającego
laika, który spełnia się w zaświatach własnych intuicji.

(Docklands, LO, s. 237)

Uwagę przykuwa w tym wierszu przede wszystkim wielopoziomowa 
metafora zwodzonego mostu, który stanowić ma po ‑most do lepszego, 
atrakcyjniejszego wymiaru rzeczywistości. Ów „definiowalny most” zda‑ 
je  się  jednak  być  czymś więcej  niż  jedynie  łącznikiem. Warto  zwrócić 
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uwagę na wyrazistość  odgraniczenia. Nie  jest  to przejście,  jakich  czło‑
wiek dokonuje mnóstwo w  swoim życiu, drobnych, niezauważalnych, 
to  pozyskiwanie  „nowego”.  Jak  pisze  Ewa  Rewers:  „Budowa mostów 
zatem  powołuje  nie  tylko  nowe  społeczności,  lecz,  przede wszystkim, 
nowe miejsca. Daje  siedzibę  człowiekowi  i przyznaje mu pewną prze‑
strzeń  –  miasto  […]”21.  „Budowanie”  nowych  społeczności  to  także 
próba  dookreślenia  upłynnionej  tożsamości  ponowoczesnego  czło‑
wieka. W zacytowanym wierszu mamy do czynienia z kimś, kto dodat‑
kowo  nie  przebywa  w  rodzimym  kraju,  oswaja  miasto  obce.  Jest  to 
istotne  zwłaszcza  w  przypadku  Londynu,  miejsca  multikulturowego, 
celu polskiej „emigracji ekonomicznej”, który już w XIX wieku postrze‑
gany  był  jako  „wielkie miasto, w  samym  centrum  sprawczego działa‑
nia  zbiorowej  świadomości”,  w  którym  jednak  na  próżno  można  by 
szukać  „wspólnoty  uczucia”22.  To  przekroczenie  konstytuujące  naturę 
jednostki, próba przetrwania we współczesnym świecie. O specyficznej 
roli mostu,  umieszczając  zjawisko w  kontekście  ludzkiej  chęci  „zagar‑
niania”, kształtowania przestrzeni, pisze Georg Simmel:

Szczytowym  osiągnięciem  w  tej  dziedzinie  jest  budowa  mostu.  Tu 
ludzkiej woli  łączenia przeciwstawia  się nie  tylko bierny opór prze‑
strzennej osobności, ale opór czynny wynikający ze szczególnej kon‑ 
figuracji. Pokonują tę przeszkodę, most symbolizuje rozszerzenie sfery 
naszej woli na przestrzeń. […] Most jest podporą, dzięki której w rze‑
czywistości  praktycznej  można  się  fizycznie  przeprawić  na  drugą 
stronę,  ale  jest  również  podporą  dla  spojrzenia  scalającego  krajo‑ 
braz obu brzegów23.

Należy  jednak  przede  wszystkim  przyjrzeć  się  warstwie  językowej 
wiersza.  „Definiowalny  most”  dla  każdego  odbiorcy  skrywa  w  sobie 
inny obraz. Wyobrażenie mostu, tak  jak każdego innego obiektu archi‑

21 E. Rewers: Post ‑polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2010, 
s. 158.

22 Tak o Londynie na podstawie dzieł Thomasa Hardy’ego i Williama Words‑
wortha pisze Raymond Williams. Zob. R. Williams: Miasta ciemności i światła. 
Przeł. T. Rachwał. W: Miasto w sztuce – sztuka…, s. 87.

23 G. Simmel: Most i drzwi. W: Idem: Most…, s. 249–250.
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czeniach  przestrzeni.  Przypisana  została  mu  jednak  określona  funk‑
cja,  jest  mostem  „zwodzącym”,  a  więc  wprowadzającym  w  błąd,  ale 
przez  owo  dookreślenie  kojarzy  się  czytelnikowi  także  z  baśniowymi 
mostami zwodzonymi oddzielającymi zamki i pałace od nieproszonych 
gości.  Przekroczenie  granicy  mostu  zaczyna  więc  przybierać  formę 
przejścia w  rejony niedostępne,  zdobywanie  fortecy,  sugeruje przekro‑
czenie  granicy  innego wymiaru  rzeczywistości,  w  kierunku  „luksuso‑
wego  światła”. Dość  paradoksalne wydają  się  owe  luksusy w  kontek‑
ście  londyńskich  doków,  jednak  i  w  tym  przypadku  należy  oddzielić 
subiektywne  wyobrażenie  atmosfery  portów  od  konkretnego  miej‑
sca wskazanego  przez  tytuł wiersza. W  przypadku Docklands  chodzi 
bowiem o dzielnicę symbolizującą rozwój, wyrównany dostęp do dóbr 
i  usług,  przebudowę,  nowy  etap  postindustrialnego  postępu.  Wiersz 
Siwczyka  jednak  przede  wszystkim  ośmiesza  właśnie  owe  wyobra‑
żenia  i  przypisywaną  danym  miejscom  symbolikę.  „Rentier  zbunto‑
wanej  wyobraźni  czy  niczego  niepodejrzewający  laik,  który  spełnia 
się w  zaświatach własnych  intuicji”,  żaden  z  nich  nie ma  dostępu  do 
prawdy.
„Kwietna  industriada”,  „profilowane  tunele”,  „bieżąca  autostrada”, 

zwodzone/zwodnicze  mosty.  W  poezji  Siwczyka  otaczająca  człowieka 
miejska  przestrzeń  pozostaje  obca,  wyludniona,  momentami  zagraża 
integracji  wewnętrznej  ludzkiej  tożsamości.  Siwczyk  stara  się  unaocz‑
niać  porażkę,  jaka  zdaje  się  dominować w  relacji  jednostki  i  wielkich 
metropolii.  Nie  chodzi  o  to,  że  człowiek,  który  nie  może  korzystać 
z dostępnej w „centrum” oferty konsumpcji czuje się wyobcowany w tej 
przestrzeni24.  Chodzi  raczej  o  to,  że  jest  ona  jedynym,  z  czego można 
w mieście korzystać.  Słowa podmiotu poszczególnych wierszy wyraź‑
nie wskazują, iż przestrzeń raz zagarnięta przez człowieka i zagospoda‑
rowana  ściśle wedle  zaleceń  złożonego projektu  zaczęła  obezwładniać 
jednostkę  i  jej  indywidualność.  Poezja  Siwczyka  zdaje  się  więc  obra‑

24 Tak  o  osobach  niemogących  zaadoptować  się  w  pełni  w  nowoczesnych 
miastach piszą autorzy książki Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. 
Zob. B.  Jałowiecki, M.S.  Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjolo-
gicznej. Warszawa 2006, s. 359–362.
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zować  tę  zmianę w  pojmowaniu  i  postrzeganiu miasta,  o  której  pisał 
Tadeusz Sławek:

To, co Platon nazywał w swej wizji miasta „pomocą”, teraz przyjmuje 
postać  postulatu  uważnego  spojrzenia  […],  spojrzenia  czuwającego, 
przebudzonego.  To  zaś  prowadzi  do  wniosku  już  zupełnie  niepla‑
tońskiego:  miasto,  w  którym  mieszkamy,  będące  „naszym”  „sied‑
liskiem”,  odsłania  się  nagle  jako  „zdziczałe”,  „obce”,  nie  „nasze”, 
miasto  niemal  nieodpowiadające  moim  dotychczas  pozornie  łatwo 
identyfikowalnym potrzebom. Gdy „nie poznaję miasta”, wtedy mia‑
sto – uwolnione od moich potrzeb – odsłania to, czym jest, jako struk‑
tura ode mnie do siebie25.

Obca,  wywołująca  intrygujące  emocjonalne  połączenie  lęku  i  fascyna‑
cji  przestrzeń miejska  nie  jest  nowym wnioskiem. Ograniczając  się  do 
twórczości współczesnej, pojawia się przecież  już w pierwszych odsło‑
nach poetyckiego dwudziestolecia międzywojennego. W poezji śląskiej 
powstającej po roku 1989, rozwijającej się w metropolii, bogatej, zróżni‑
cowanej, wielowarstwowej, niejednoznaczne obrazy miasta również nie 
powinny  dziwić  czytelników.  Stopień  braku  zaufania  powiązany  jest 
jednak w poezji Siwczyka bardzo wyraźnie z zatopieniem, wrastaniem 
w miasto. Stanowi jednak na tyle eksploatowany obraz, kontynuowany 
w kolejnych tomach, istotny, wręcz dominujący, że zasługuje na osobne, 
szczegółowe omówienie.
Powracając jeszcze do wiersza Docklands należy zauważyć, że w przy‑

padku figury mostu  i  funkcji,  jaką pełni  on w omawianym poetyckim 
obrazie,  intrygujące  wydaje  się  przede  wszystkim  promieniowanie 
tego obiektu, a  raczej  jego  jakości  jako  łącznika, na wyobraźnię  i auto‑
kreację  bohaterów  wiersza.  Przejście  przez  most  w  oczywisty  sposób 
funkcjonuje  bowiem  jako  metaforyczne  oddzielenie  od  przeszłości 
i  opuszczonego  domu,  jednocześnie  stanowiąc  drogę  powrotną.  Takie 
przeniesienie  semantyki  mostu  na  ludzkie  życie  i  kreowanie  własnej 
tożsamości,  a  także  relację  z  Innym,  zauważyć można w  krótkim  tek‑
ście  Franza Kafki. Choć oczywiście nawiązanie nie  jest prawdopodob‑

25 T. Sławek: Miasto. Próba zrozumienia. W: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. 
E. Rybicka. Kraków 2010, s. 20–21.
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perspektywie:

Byłem  zesztywniały  i  zimny,  byłem  mostem,  leżałem  nad  przepaś‑
cią. Z  tej  strony były wwiercone palce nóg,  z  tamtej  ręce, wgryzłem 
się mocno w kruszącą się glinę. Poły surduta powiewały mi z boków. 
W głębi szumiał potok z pstrągami. Żaden turysta nie zabłąkał się na 
tę niedostępną wysokość. Most nie był jeszcze zaznaczony na mapie. 
Tak leżałem i czekałem; musiałem czekać. Raz zbudowany most, jeśli 
nie runie, nie przestaje być mostem26.

W  tekście  Siwczyka  w  figurę  mostu  wpisane  jest  także  metaforyczne 
zawieszenie pomiędzy byciem obcym a oswojeniem przestrzeni, pomię‑
dzy  turystyką a zamieszkaniem. Przejście z  jednego stanu w drugi nie 
jest  zadaniem  łatwym  ani  krótkotrwałym,  staje  się  procesem,  nieko‑
niecznie zwieńczonym sukcesem, nieraz ograniczonym do stwierdzenia 
Kafki: „musiałem czekać”.
W utworze Docklands bohatera lirycznego interesuje odkrywanie mia‑

sta, ale w jego możliwie najprawdziwszym wymiarze:

            […] Tymczasem
im chodziło o nieoglądanie niczego innego z innej perspektywy.
Zero folderów, widokówek i spotów.
    Nie interesują nas żadne zabytki Londynu. 
Jedyne wyjście stanowi praca poza nurtem głębokich wzruszeń,
zgnilizna wewnętrznych przedmieść, odór eskapizmu, moi mili?
W nieznanym kontekście, w wolnym wymiarze czasu, poza godzinami
otwarcia i zamknięcia, przespacerowali się przez morze i rzekę.
Bez słowa w imię języka uzasadnień.

(Docklands, LO, s. 237)

Wiersz Siwczyka zdecydowanie stanowi jeden z dowodów na słuszność 
spostrzeżeń  Jamesona:  nie  czas,  a  przestrzeń  właśnie  staje  się  redun‑
dantnym  punktem  odniesienia  dla  wyobraźni  człowieka  współczes‑

26 F. Kafka: Most. Przeł. R. Karst. W: F. Kafka: Opowieści i przypowieści. War‑
szawa 2016, s. 307.
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nego.  „Odór  eskapizmu”, ucieczka w  iluzję,  okazuje  się  znacznie bliż‑
sza prawdy  i wyzwolenia, niż  to,  co mogłoby uchodzić za prawdziwe 
wedle  porządkujących  świat  folderów.  Wpisana  w  słowa  podmiotu 
zasada  negacji  „nieoglądanie  niczego  innego”,  zdaje  się  odkrywać 
wewnętrzną strukturę otoczenia, a nawiązanie do przekroczenia Morza 
Czerwonego przez naród wybrany ukazuje ogrom wymiaru zatracenia 
i  zniewolenia. Miasto  nas  zwodzi,  struktura  przystosowuje  do  swoich 
potrzeb,  odbierając  nie  tylko  wolność,  ale  także  tożsamość  jednostki. 
Słowa podmiotu przesiąknięte są ironią, nie po raz pierwszy i na pewno 
nie ostatni Siwczyk stosuje zasadę odwróconych znaków. Jeżeli współ‑
czesny eskapizm prowadzić ma w londyńskie doki, to stanowi to próbę 
odwrócenia i odrzucenia świata sztucznie upiększanego, zakrywającego 
naturalny  wymiar  ludzkiego  trwania.  Przy  czym  zauważyć  trzeba,  iż 
„londyńskie  docklands”  są  miejscem,  które  pozwala  na  spojrzenie  na 
miasto właśnie z  innej perspektywy, w oddaleniu od zgiełku i dzielnic 
handlowych.  Chodzi więc  o  to,  by  już  nie  zwiedzać,  nie  oglądać  rze‑
czy, które zaprojektowane zostały w celu zwodzenia ludzkiego wzroku. 
Zmiana perspektywy nie dotyczy  jedynie  innego miejsca,  ale zapisana 
jest  także w  leksyce wiersza, w  której wzrok  zastąpiony  zostaje  przez 
słuch, choć  ten doświadcza  tylko ciszy, oraz powonienie, niejako para‑
liżowane przez odór.  Siwczyk dokonuje w  tym wierszu  specyficznego 
odwrócenia, negując niejako możliwość zmiany, dostrzeżenia w otocze‑
niu  potencjału,  którego  w  ogóle  w  nim  nie  ma,  przejście  przez  most 
pozostaje przejściem przez most, niczym więcej. „Rentier zbuntowanej 
wyobraźni” ukazuje nam ekonomiczne aspekty przystosowania  się do 
otoczenia, ujrzenia w nim wymiaru wykraczającego ponad to, czym jest 
realnie, jakby tego właśnie wymagała przyzwoitość, a do czego Siwczyk 
powróci w tomie Gody, w wierszu Domena publiczna:

Łóżko może okazać się kraterem,
kolacja wieczernikiem i takie tam analogie dla miernych 
wyobraźni, moich konsekwentnych wspomnień, kiedy
nic człowieka nie kosztuje zupełna laba u koryta wymagań
realnych, konkretów nazywanych obskurantyzmem,
gdy posłużyć się nimi na dyplomatycznym pikniku,
pomiędzy kursem etykiety a mitingiem konwentu seniorów.



62 Architek(s)tura poetycka
C
ZĘ
ŚĆ
 I Już idę i kalam się, do zobaczenia na dniach, na marach 

[…]
klimat nie jest klimatem czasów tylko deliryczną litanią
odprawianą nad zupełnie nieistotnym wycinkiem fantazji,
jaka miała zdziałać cuda z moim morale, a tu taki bałagan.

(Domena publiczna, GY, s. 39)

Przy  czym należy  oczywiście  zachować  odpowiedni  dystans  do  przy‑
taczanych  tu  słów  wierszy.  Podmiot  utworów  Siwczyka  nie  jest  cał‑
kowitym  przeciwnikiem  pracy  wyobraźni  czy  zwolennikiem  mime‑
tyzmu,  zachowuje  bowiem  świadomość  niemożności  przekroczenia 
subiektywnych,  przepracowanych  wewnątrz  śladów  doświadczenia. 
Sam autor ową świadomością legitymuje się w eseju Koło miejsca: „Lite‑
ratura  to  uśmierzacz  nudy  życia. Mimetyzm  i  fantazja,  opis  i  kreacja, 
dystopia i pamiętnikarstwo stanowią gatunkowe klisze, w których musi 
zmieścić  się nasza  egzystencja,  aby zachować walor wypowiadalności, 
bez  najmniejszej  nawet  pewności,  że  mówimy  o  czymś  realnym  czy 
istniejącym”27.  Chodzi  więc  o  to,  by  zachować  dystans  wobec  przed‑
miotu opisu, obrazu wyłaniającego się ze słów, oraz wobec zwodniczo‑
ści samych słów.
W  przywoływanym  już  artykule  Miasto. Próba zrozumienia  Sławek 

pisze  także,  że w każdym mieście  znaleźć można właściwie dwa mia‑
sta:  „jedno,  które  odpowiada  starannie  wyrysowanym  na  planach 
przebiegom  ulic,  w  którym  życie  jest  ściśle  regulowane  administra‑
cyjno‑komunikacyjnymi  dyrektywami  i  drugie  –  które  odsłania  się 
dopiero  uważnemu  spojrzeniu,  w  którym  wspomniane  regulacje  ule‑
gają  znamiennym  przemianom”28.  O  owe  „znamienne  przemiany” 
zdaje  się  chodzić  w  opisach  miasta,  które  spotkać  możemy  w  poezji 
Siwczyka. Nie  chodzi  jednak o przemiany w światy  fantastyczne, kre‑
acje zaspokajające wymogi estetyczne,  ale przemiany z obrazów zapa‑
miętanych,  mityzowanych,  upiększanych  w  obraz  choć  odrobinę  bli‑
ski  realności,  prawdę  o  żarłocznym  potworze,  jakim  stają  się  „nasze” 
miasta.

27 K. Siwczyk: Koło miejsca. Gliwice 2016, s. 7.
28 T. Sławek: Miasto. Próba zrozumienia. W: Miasto w sztuce…, s. 23.
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Ważnym aspektem cytowanych wierszy Siwczyka jest fakt, iż w tych 
kreacjach  nie  tylko  jednostka  oswaja  miejsca,  ale  jest  także  oswajana 
przez miejsca, niczym dzikie zwierzę:

Starczy dla wszystkich powietrza, zapewnia projekt konsorcjum,
i nie wypada wręcz nie wierzyć w ofertę lasu, ostre podejście
dzika,  sarnę  w  bamboszach  z  fuzji,  niczego  już  nie  rozpoznajemy, 
jeden wykop, masowy grób…

(W piecu obok…, DB, s. 6)

Człowiek  jest  więc  także  przez  otoczenie  zagarniany,  wrasta  w  prze‑
strzeń, w której przyszło mu funkcjonować. Warto zwrócić także uwagę 
na  płynne  językowe  przejście  pomiędzy  leksyką  związaną  z  przed‑
stawieniami  stechnokratyzowanej  miejskości,  do  tej,  która  przywołuje 
na myśl opisy przyrody. Teoretycznie, nawet w przytoczonym fragmen‑
cie, owo oswajanie skutkuje ułudą przytulności, zadomowienia. Czy jed‑
nak owa bezpieczna przystań jest zawsze osiągalna i czy wynik owego 
zakotwiczenia  jest wynikiem pozytywnym? Podmiot wierszy zamiesz‑
czonych w zbiorze Centrum likwidacji szkód dekonstruuje w swych  sło‑
wach kulturowe przywiązanie do własnego miejsca:

Gdzie można się rozłożyć, gdzie zapuścić korzenie?
Stara roślina stoi na placu renowacji od zawsze.
Oliwny gaj grabi unikalny ośrodek przyjaźni między rodzajami,
W poprzek przebiega linia podziału rygorystycznych dyscyplin…

([Gdzie można się rozłożyć, gdzie zapuścić korzenie], CLS, s. 35)

Choć  w  zacytowanym  wierszu  usytuowanie  przestrzenne  jest  jedy‑
nie  swoistym  uzupełnieniem  znaczeń  (owo  zapuszczanie  korzeni  jest 
bowiem  także  poszukiwaniem  swojego  miejsca  w  znaczeniu  intelek‑
tualnym,  poglądowym,  dotyczy  procesu  pisania,  klarowania  włas‑
nej  dyscypliny),  to  wykorzystana  w  wierszu  leksyka  kieruje  uwagę 
czytelnika  także  w  stronę  umiejscowienia  człowieka.  Nie  może  on 
bowiem  na  zawsze  pozostać  w  jednym  miejscu,  gdyż,  metaforyczna, 
stagnacja  prowadzi  do  unicestwienia.  Podkreśla  to  paradoks  wiecz‑
nego  trwania  na  „placu  renowacji”.  Metafora  ta  może  zarówno  pięt‑
nować  upór  stagnacji  pomimo  kultywowanego  powszechnie  postępu, 
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wacji,  które  są  we  współczesnej  kulturze  jedynie  permanentną  repe‑
tycją,  prowadzącą  nie  tylko  do  osiedlenia,  zagospodarowania  prze‑
strzeni  dosłownej  i  metaforycznej,  ale  także  do  rozkładu,  rozpadu, 
zanikania.  Zwracają  na  to  uwagę  odbiorcy  semantyczne  pola  uru‑
chamiane  przez  inicjalne  pytanie  podmiotu  zacytowanego  powyżej 
wiersza.  W  kolejnym  utworze  tomu  Centrum likwidacji szkód Siwczyk
konstatuje:

Tymczasem resztki uniwersalnych zabawek 
Walają się po kątach spopielonych lokali i 
Gnije w wilgoci doświadczalne centrum istnienia.
Mały człowiek przetacza się jak rtęć po zmierzchu,
Wołając bezgłośnie w kierunku najbliższych kraterów,
Z których dobywa się głos likwidowanego istnienia.

([Tafla przyjmuje zbutwiały falochron], CLS, s. 36)

W prezentowanym przez autora Dzikich dzieci, wyraźnie poobozowym, 
krajobrazie, zorganizowana przestrzeń jest tym, co pozostaje po „likwi‑
dowanym  istnieniu”.  „Mały  człowiek”,  przywodzący  na  myśl  poezję 
Tadeusza Różewicza, czy tych, co na kolanach otaczają zachowującego 
wyprostowaną  pozycję  Pana  Cogito,  to  metaforyczny  obraz  karleją‑
cej  figury  człowieka współczesnego.  Siwczyk nie wydaje  się przy  tym 
podejmować w swej poezji prób wskrzeszenia dawnych wartości. Owa 
małość  człowieka  zdaje  się  być  powodowana właśnie  brakiem  pomy‑
słu  na  nowe  rozwiązania,  próbą  odejścia  od  dawnych mitów,  choćby 
ładu, domu, rozwoju gwarantowanego przez życie w mieście, ale także 
wykpiony w tych obrazach pozornie obfitujący w liczne błogosławień‑
stwa,  powrót  do  natury,  który  jest  już  niemożliwy.  Jak  zaznacza  pod‑
miot cytowanego powyżej wiersza:

Mały człowiek jest honorowym obywatelem przeszłości.
Zwraca się więc z należytym szacunkiem do starych
Symboli, prosząc o wybaczenie, stając w obronie istnienia i
Ekumenicznych wyobrażeń, z których ulepił swoją figurkę.
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Widzimy więc, że konsolidujące elementy dawnego ładu nie tylko nie 
sprawdzają się już w swej roli. Wykpione w słowach podmiotu zabiegi 
odbudowywania porządku, choćby poprzez osiedlenie w jednym miej‑
scu, zapuszczenie korzeni, skutkuje bowiem utratą własnej tożsamości. 
Można  czytać  w  tym  ironiczny  komentarz  do,  mówiąc  kolokwialnie, 
„narzekań” wynikających z kryzysu dojrzałości  – następstwem uprag‑
nionego ustatkowania  jest niechęć wobec wszystkiego,  co w dorosłym 
i  umiejscowionym  życiu  statyczne. Wracając  do  wiersza W piecu obok 
niebieski obłok:

            niemrawi uczestnicy
pielgrzymki  włóczek,  co  skończyły  się  przed  labiryntem,  jeszcze

w szybie
windy, która miała zabrać nas z zsypu do ziemi, a tak nici z tego,
skłonność do zwierzeń, reprodukcja, album za albumem oglądam, co

widzę,
pozostawia niewiele do życzenia, wszystko jest na górze, na wierzchu,
na dachu świata, dla którego próżno szukać podstaw akurat w per‑

cepcji
siebie sprzed lat, do czego namawia na okrągło oko, w którym zakrę‑

ciła się 
łoza, gdy szliśmy właśnie po worki na śmieci i budzik zaświecił nie‑

jasno.
(W piecu obok…, DB, s. 7)

Należy  zauważyć,  że  negatywny  stosunek  do  wszelkiej  stagnacji  nie 
wynika w  tej  poezji  jedynie  z  lęku przed odpowiedzialnością, wynika 
także  bardzo wyraźnie  z  ofiary,  jaką  składa  człowiek na  ołtarzu  zago‑
spodarowania, a stanowi ją odrębność.

Mały modelarz

Człowiek nieustannie projektujący otaczającą go przestrzeń, od dzie‑
cka  przyzwyczajany  do  wiecznej  przebudowy,  ulepszeń,  umocnień, 
przystosowań  staje  się  w  końcu  skarlałym,  miniaturowym  demiur‑
giem. Zagarnia przestrzeń, próbując ukształtować jednocześnie i siebie, 
i swoje otoczenie.
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obserwuję ją z góry jak miało to miejsce w manualnej epoce
zabawek z demoludów, łączonych na drucik torów pod kolej,
transsyberyjskie odległości pokonywałem de facto w kółko
pod ołtarzem wlepek z podobiznami Sokratesa, jego afro
blakło w promieniach słońca, które wpadały od wschodu
przez brudną szybę na drugim piętrze kombinatu, tak, pamiętam,
poduszka wycerowana była w pulchny wzór, co przeszedł
jak blizna przez lica fabrycznego Rumcajsa, resztę wyżarł kwas
potu i łez, ma się rozumieć związanych z wahnięciem nastroju
w obliczu upływu dni, miesięcy, lat, ale raczej mówiłbym dziś o
standaryzacji emocji, jakie nie miały właściwie na czym się skupić,
dwa skrzyżowania, skup butelek i żwirownia, namorzyny z koksu,
udawane plaże wysypane cementowym żwirkiem, pierwsza lekcja
postmodernizmu w czasach realnej postaci życia, każdy miał równo
pod sufitem, wentylator i wiatraczek w żyrandolu, dwa kanały,
w żyłach tężał kompot, w chaszczach produkowano pisemka
słusznego oporu, jakie to było w sumie śmieszne, wiem po sobie
zbierając pamiątki, które jednak chciałbym komuś opowiedzieć,
mam na myśli przekazać, chciałem powiedzieć, kogoś niech to pokocha,
ta zaszłość, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jest do wzięcia, ta małość,
którą pragnąłbym się z tobą dzielić, na tym polega wieczność,
jeżeli zdecydujesz się zjawić jak długie światło w lusterku na moment.

(Widok z noktoramy, DB, s. 57)

Lekcja postmodernizmu wpisana w wiersz Siwczyka to nie tylko prze‑
mieszanie pamiątek przeszłości z doczesnością czy zafałszowana prze‑
strzeń, nieumiejętnie udająca naturalny wytwór (w określeniu „udawana 
plaża” dźwięczy  także binarność owego  fałszu – nie  tylko konstrukto‑
rzy przestrzeni kreują plażę w miejscu, w którym nie powinno  jej być, 
ale także „użytkownicy” miejsca tak ją traktują). Przede wszystkim jed‑
nak  tym,  na  co  zwracają  naszą  uwagę  słowa  tekstu,  jest  życie  wśród 
resztek i odpadów: „cementowy żwirek”, „skup butelek”, „namorzyny 
z koksu”. Surowiec, z którego zbudowany jest świat według słów wier‑
sza, to resztki, odpady, efekt uboczny zmieszania substancji, pozostało‑
ści po produkcji czegoś szlachetniejszego, czystszego, pierwotnego. Na 
ową wtórność  składa  się  także mieszanina  nowego  i  dawnych pamią‑
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tek, pozostałości po  rzeczywistości PRL ‑u  (w  tym  także  ludzkiej men‑
talności). Wiersz stanowi więc zapis nowego urządzania się w realności 
po  transformacji  –  nie  tylko  zmiany  ekonomicznej:  zwiększonej  ilości 
telewizyjnych  kanałów,  ale  także  światopoglądowej:  zamiana  „słusz‑
nego oporu” na „standaryzację emocji”. Przy czym status owych „pozo‑
stałości”  jawi  się  jako  niedookreślony.  Z  jednej  strony,  owe  pamiątki, 
„chciałoby  się  komuś  opowiedzieć”,  z  drugiej,  dookreślone  są  jako 
„zaszłość”, „małość” o obniżonej wartości, gdyż pozostawiona po pro‑
stu „do wzięcia”.
Poszukiwanie „opoki w epoce  solidnego chaosu”,  jak w cytowanym 

na  początku  rozważań  wierszu  [Mimowolnie siąpi ukrop],  nie  przynosi 
skutków.  Sens  konsolidującego  gestu  budowania  i  zasiedlania  zostaje 
więc zanegowany, wręcz wykpiony. 

puścimy w niepamięć koniec 
weny, z jaką dopowiadały nasze pustkowia jak znudzony demiurg,
który wie lepiej, bo ma wiedzę i obdziela do woli, marny narrator,
jakie zadzierzgnęliśmy na ojomie, na omamie słyszeliśmy
o jego poczynaniach w epoce kontinuum opowieści, podtrzymywanej
już tylko farmakologicznie…

(W piecu obok…, DB, s. 13)

Akt  kreacji,  porządkowanie  i  podporządkowywanie  przestrzeni  nie 
owocuje  w  tej  poezji  nawet  pozorami  ładu.  Słowa  podmiotu  dekon‑
struują  owe  starania,  im  lepiej  bowiem  zorganizowana  jest  otaczająca 
człowieka  przestrzeń,  tym wyraźniej widać  implozję mitów  i  archety‑
picznych obrazów, a także śmieszność kurczowego zaczepienia w prze‑
szłości.  Nie  pojawia  się  w  nich  jednak  projekt  przyszłości.  Człowiek 
funkcjonuje w tej poezji niejako doraźnie, zamiatając tylko z kąta w kąt 
fragmenty pustki, nie poszukując rozwiązań, nie mogąc zadomowić się 
ani w przestrzeni, ani też we własnym wnętrzu.
Poezja  Siwczyka  stanowi  tylko  jeden  z przykładów poetyckiej  kore‑

lacji  wiersza  z  obiektami  architektonicznymi.  Płynnie  przechodzi  od 
tła, zewnętrza, do wnętrza człowieka, od obrazów przestrzeni zagospo‑
darowanej do obiektów  świata natury. Dokonuje  swoistego  zespolenia 
fragmentów  różnych  obiektów  i  przestrzeni,  odzwierciedlających  nie‑
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 I zwykle mroczną wizję współczesnej  dysharmonii,  przed  którą  trudno 

uciec, gdyż  jak pisze poeta: „Eleganckie zgliszcza  i kompulsywne eks‑
plozje, pełne fiszek z  istnienia, nadają charakter tutejszej elewacji, ścia‑
nie z płaczu i snów”29.

29 K.  Siwczyk: [Incydentalny horyzont określa cel podróży].  W:  Idem:  Centrum 
likwidacji…, s. 5.



„Budując miasta” – kreacje przestrzeni 
w poezji Pawła Lekszyckiego

Twórczość  Pawła  Lekszyckiego  jest  niezaprzeczalnie  poezją  osobi‑
stego  doświadczenia.  Przesiąknięta  zawodowym  biografizmem,  sku‑
piona  na  konkrecie  dnia  codziennego,  przełamująca  patos  swego 
rodzaju  lekkością,  nieraz  trywialnością.  W  charakterystyczny  sposób 
jednak w tym poetyckim światoobrazie znajduje się miejsce dla specy‑
ficznie pojmowanej metafizyczności. Nie chodzi tu jednak o rozważania 
natury  religijnej  czy  poszukiwanie  sensu  istnienia  człowieka,  wyzna‑
czania dalekosiężnych  celów  ludzkiej wędrówki. Mam raczej na myśli 
metafizyczność  po  szkole  Mirona  Białoszewskiego,  niedefiniowalną 
przestrzeń  pomiędzy  konkretami  i  rutynowością  dnia  codziennego. 
Takich „miejsc” w poezji Lekszyckiego bowiem nie brakuje, zwykle też 
znajdujemy  je pomiędzy zjawiskami niezaprzeczalnie fizycznej natury, 
przyziemnymi, doświadczalnymi. Oczywiście tych kilka wymienionych 
atrybutów to typowe cechy charakterystyczne nie tylko utworów dąbrow‑ 
skiego  poety  rozwijającego  się  pod  wpływem  o’haryzmu  czy  wynik 
związków z grupą poetycką „Estakada”, której członkowie zdawali się 
dążyć  przede  wszystkim  do  uprywatnienia  języka  poetyckiego.  Poe‑
zja  Lekszyckiego  jest  nade  wszystko  typowym  produktem  „wolno‑
ści”, którą zachłysnęli się młodzi  twórcy w latach dziewięćdziesiątych, 
o czym pisze Piotr Śliwiński. Lekszycki należy już jednak do tej forma‑
cji, o której badacz mówi, że:

Oto  dopiero  oni  [grupa  młodych  autorów  –  uzupełnienie  moje 
M.P. ‑G.]  w  pełni  odczuli  społeczne,  mentalne  i  materialne  warunki 
ponowoczesności, do której nie tylko mogą, ale i muszą odnosić się bez 
minoderii, odrazy, entuzjazmu, zgorszenia, lęku, fascynacji, gdyż prze‑
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 I stała ona być obiektem wyboru lub odrzucenia, stając się czymś natu‑

ralnym. Nastąpiła prognozowana marginalizacja literatury. Reguły od‑ 
bioru i wyceny dzieła dyktują media. Wiersz nie ma gdzie wyrwać się 
z tej kultury, więc musi […] zagospodarowywać ją, obsadzać sensami 
i być za nią odpowiedzialny1.

Jednak Lekszyckiego,  jak większość poetów  tej generacji, poza ogól‑
nym zestawem cech poetyckiego przedstawienia, indywidualizują pewne 
charakterystyczne  tylko  dla  tego  twórcy  rysy.  Najbardziej  wyrazistą 
sferę  odrębności  w  poezji  zagłębiowskiego  autora  stanowią  wiersze 
szkolne,  belferskie  – poeta pozostaje w nich w nieprzerwanej  koneksji 
ze  światem, w  jakim żyje,  stają  się  one  swoistym komentarzem zawo‑
dowym,  nieraz  wręcz  autoterapią  dla  nauczyciela  borykającego  się 
ze  współczesnym  systemem  edukacji2.  W  niniejszym  rozdziale  przyj‑
rzymy  się  jednak  innemu,  równie  ważnemu  tematowi  pojawiającemu 
się w utworach autora Wierszy przygodowych i dokumentalnych. Poniższe 
omówienia  i analizy skupią się na tle  i  jednocześnie „uczestniku” poe‑
tyckiego  świata,  mieście.  Pełni  ono w  tekstach  Lekszyckiego  rolę  nie‑
bagatelną, gdyż nie stanowi jedynie otoczenia, przestrzennej obudowy, 
ale  po  pierwsze,  każdy  jego  element  dopełnia  semantycznie  sytuację 
liryczną,  po  drugie  zaś,  miasto  powstaje,  czy  jest  kreowane,  w  toku 
wiersza. Przeważnie miejskie  tło  staje  się więc  redundantnym elemen‑
tem poetyckiego świata.
Lekszycki nie postradał jednak umiejętności rozgraniczenia. Jest pisa‑

rzem świadomym siły kreacji  i subiektywności spojrzenia. Jego pisanie 

1 P. Śliwiński: Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002, 
s. 261.

2 O tomie poetyckim, w którym mamy do czynienia z Lekszyckim – belfrem 
pisali  badacze  i  krytycy. Zob. M. Boczkowska: Codzienność, wyobraźnia, metafi-
zyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989.  Katowice 
2010; T. Jamroziński: Wyznania twórcy pokrętnej literatury dziecięcej. „FA ‑art” 2005, 
nr 4; K. Czaja: Kanon(y) „poety ‑belfra” – Paweł Lekszycki wobec tradycji. W: Tradycja 
współcześnie – repetycja czy innowacja?  Red. A.  Jarmuszkiewicz,  J.  Tabaszewska. 
Kraków 2012; K. Czaja: Lekcje sabotażu. O „szkolnej” wyobraźni Pawła Lekszyckiego. 
W: Wyobraźnia poetycka XX wieku. Red. A. Czabanowska ‑Wróbel, M. Marchaj. 
Kraków 2014.
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doświadczeniem  jest  jednoczesnym  przetwarzaniem,  owocuje  przefil‑
trowanym  poetyckim  wytworem.  Ów  „filtr”  działa  jednak  w  sposób 
binarny – oczyszcza wybrany kadr z pewnych elementów tła, wycisza 
szumy,  jednocześnie  naddając  mu  pewne  jakości  semantyczne.  Taka 
świadomość  stanowi  kluczowy motyw  omawianego  już  niejednokrot‑
nie3 wiersza z tomu Sim city:

Słońce przecieka przez paski żaluzji. Sufit 
jest moim niebem, gdy budując miasta,
wchodzę we władanie mocy
spuszczania pożarów i trzęsienia ziemi.
[…]
To ja sprowadzam na miasto i niszczę potwory.
Jestem źródłem rozrywki i pracy. Mecenasem sztuki.
To jest mój świat, więc nie mieszaj mi w głowie.
Nie rozmawiaj ze mną o motywie boga
w poezji współczesnej. Nigdy nie strasz mnie 
śmiercią. Znam wszystkie kody na nieśmiertelność.
Enter4.

Bożena  Szałasta‑Rogowska,  wyjaśniając  tytuł  wiersza,  odnosiła  się 
do wirtualności tego świata, bezpiecznego, ale też irytująco sztucznego 
odseparowania od szarej i brudnej rzeczywistości:

Bohater  wierszy  Lekszyckiego,  kreując  wirtualną  rzeczywistość, 
pisząc wiersze, zachwycając się codziennością, wystawiając na próbę 
swoje upodobania seksualne, kreuje siebie. W wierszu Sim city roman‑
tyczna siła i duma poety spod znaku Konrada zostaje za sprawą jed‑
nego  słowa, wręcz magicznego  zaklęcia  –  „enter” ujęta w  ironiczny 
cudzysłów…5

Nie da  się ukryć,  że ów zaprojektowany  tekstowy  świat nie  zadowala 
swojego twórcy. Lekszycki ironicznie ukazuje w przytoczonym wierszu, 

3 Zob. A. Kałuża: Cztery nieczyste zagrania. „Arte”, nr 2 (6), luty 2006; P. Goło‑
burda: Realna biblia, fantastyczna ulotka. „Lampa”, nr 2 (35), luty 2007.

4 P. Lekszycki: Sim city. W: Idem: Wiersze przebrane. Katowice 2010, s. 7.
5 B. Szałasta ‑Rogowska: To jest mój świat. „Śląsk” 2001, nr 12 (74).
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 I iż  współczesność  zagubiła  się  w  błędnym  przekonaniu  o  możliwości 

podporządkowania sobie natury i kultury. „Enter” nie jest jednak ostat‑
nim  słowem poety ‑kreatora. Autor  stara  się bowiem spojrzeć  „ponad” 
otaczający go krajobraz. Nie chodzi jednak o ucieczkę, jak sugerowałby 
wiersz Handel wymienny:

Do Krakowa z Katowic, potem uciekam do Łodzi,
Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania i innych.
W pociągach tłok jak na pasterce. Pospieszny
w pospiesznych, długi lub krótki. Z tym albo tamtym
rozmawiam, ten albo tamten próbuje mnie okraść6.

Wiersz,  zainspirowany  najbardziej  nawet  zbanalizowanym  obrazem 
znanej wszystkim przestrzeni,  fragmentu współczesnego miasta, który 
tylko pozornie równie dobrze może posłużyć za obraz całości, pozostaje 
w twórczości Lekszyckiego pojedynczym zdarzeniem. Staje się tym, co 
za  Ryszardem  Nyczem  (przytaczającym  koncepcję  Adorna)  określić 
można  mianem  techniki  palimpsestowej7.  Zagłębiowski  poeta  niejed‑
nokrotnie  tworzy teksty, które stanowią niejako efekt uboczny procesu 
poznania.  Są  efektem  transpozycji  jednostkowego  doświadczenia  na 
ogólny obraz współczesnej kultury, próby spojrzenia poza codzienność, 
w  codzienności  owej  pozostając.  Nie  pretendują  one  do  miana  meta‑
fizyki,  to  jedynie,  jak  już  wspominałam,  inne  spojrzenie  na  „fizykę” 
życia: nowa, nie zawsze bardziej efektowna czy poznawczo efektywna 
perspektywa  oglądu,  która  nie  zostaje  nigdy  do  końca wykorzystana. 
Raczej otwiera  się dopiero przed obserwatorem. Poeta w swoich krea‑
cjach miejskiej  przestrzeni  tworzy  swoiste  „nowoczesne  bajki”. Nieraz 
banalne, jakby ograbione z magii, pozornie niewyjątkowe i smętne:

to delikatne
przesunięcie akcentów
parę wieków do przodu

6 P. Lekszycki: Handel wymienny. W: Idem: Wiersze…, s. 14.
7 R. Nycz: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 

2012, s. 56–58.
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był niegdyś król biedny
i nieżonaty
– miał córkę brzydką i smoka

smok
prawdziwy jak z bajki
w tej
musiał paść z głodu

[…]

losy królestwa przesądziły się nagle
na balu w bramie
przy winie i
przy pająkach

(bajka nowoczesna, TiT, s. 9)

Owo delikatne przesunięcie akcentów skutkuje ogromną zmianą obra‑ 
zu, zaś słowa podmiotu wskazują wyraźnie, że świat stracił możliwość 
nie  tylko  tworzenia  baśni,  ale  także  odpowiedniego  postrzegania  rze‑
czywistości. Oksymoron „prawdziwy jak z bajki” unaocznia brak umie‑
jętności  oddzielenia  prawdy  od  fałszu,  zaburza  relację  znaku  i  desyg‑
natu. Fraza „bal w bramie” wyraźnie zaś kpi z tendencji współczesności 
do  upiększeń  i  zaciemnień,  tkania  historii,  która  niczym  pajęcza  sieć 
spowija  prawdziwy  obraz,  upiększa  i  dodaje  tajemniczości  –  ów  bar‑
dzo prosty  „pejzaż”  pijaństwa w  cieniu miejskich  zakamarków  jest  jej 
pozbawiony.  Bajka  nowoczesna  zdaje  się  nie  przynosić  szczęśliwego 
zakończenia,  nie  pełni  dydaktycznych  funkcji, można  jednak  postarać 
się  zauważyć  w  niej  szczeliny,  a  przez  nie  inne,  nowe  możliwości 
odczytania.
Takie spojrzenie – „poza” znany krajobraz, dostrzeżenie wyrwy w ist‑

nieniu, dominuje także w innym wierszu, Naprzód bez celu:

wracaliśmy pustymi korytarzami
przejścia podziemnego pod dworcem
centralnym w katowicach, gdzie neonówki
odbijały się w przejaskrawionych plamach
światła na marmurowej posadzce. czysta
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 I sytuacja, choć nic bardziej brudnego w

zasięgu pola widzenia. porozrzucane paczki po
papierosach, niedopałki i wysuszone puszki
po piwie. tłuste plamy kałuż po stajałym śniegu.
craigraine zapewne otwierał kolejną butelkę,
zapewne nie mleka. kilku polskich poetów
robiło to samo, co robił craigraine.

Mamy  tu  do  czynienia  z  przykładem  wiersza  „uczestniczącego” 
w  rzeczywistości.  Jeżeli  ktoś  miał  okazję  korzystać  z  katowickiego 
dworca przed przebudową sfinalizowaną w roku 2014, doskonale wie, 
że Lekszycki dokładnie uchwycił koloryt takiej przechadzki. Słowa pod‑
miotu  zdają  się  jednak  skrywać  pewne  uczucie  ulgi  czy  zadowolenia, 
bowiem  jest  to „czysta sytuacja,  choć nic bardziej brudnego w zasięgu 
pola widzenia”. Najważniejsza zdaje się być  jednak „prawda miejsca”, 
brudna i lekko pijana, ale niezaciemniająca perspektywy:

[…] a my

wracaliśmy pustymi korytarzami
przejścia podziemnego pod dworcem
centralnym w katowicach, gdzie ostatnie
odkurzacze pociągów wyssały resztki
podróżnych, a amatorzy pierwszych
jeszcze nie przyszli. w przydworcowym barze 
sokiści pili soki, a w łóżkach kartonów
spało kilku bezdomnych. usiedliśmy na
ławce, wyciągnęliśmy sporządzone rano kanapki,
po czym zaczęliśmy przyglądać się baczniej
temu, co spoza szyb poczekalni
ciągle przynosi najświeższe dane
o stanie naszej poezji8.

Ów stan naszej poezji, stan współczesnej świadomości, choć Lekszycki 
nie formułuje owego manifestu wprost, zdaje się nie budzić zadowole‑

8 P.  Lekszycki: Naprzód bez celu. W:  Idem: Wiersze przygodowe i dokumentalne. 
Białystok 2001, s. 10.
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nia, bowiem tak, jak w Sim city, mamy do czynienia z ucieczką w wirtu‑
alny świat ulepszeń i innowacji. Podmiot tych wierszy także wprowadza 
się w  stan  swoistego  odurzenia,  permanentnych przemieszczeń. Wier‑
sze  Lekszyckiego,  poza  otwartym  atakiem  przeciwko  sztuczności,  nie 
przynoszą żadnych wieści o „stanie” współczesnego człowieka, a jedy‑
nie prawdę o  otaczającej  go przestrzeni. Owszem,  chciałby  on  stać po 
stronie  prawdy,  ale  jednocześnie  poszukuje  jej  tylko w  przedmiotach, 
którymi otacza się, budując swoistą barykadę, ukazując odartą z fanta‑
zji,  szarą  rzeczywistość. Zmechanizowana  egzystencja,  brak wrażliwo‑
ści,  powtarzalność  i  przewidywalność  codziennego  rytmu  przerwane 
zostają  tylko  na  chwilę  „widokiem  spoza  szyb  poczekalni”,  swoistą 
„pauzą” w codzienności.
W poetyckiej przestrzeni wierszy Lekszyckiego nie chodzi tyle o kon‑

kretne  miejsca,  ile  o  snucie  opowieści  i  kontynuację  kreacji.  Miasta 
w tych wierszach zdają się być do siebie podobne, kluczowe elementy 
wciąż  się  powtarzają,  jak  choćby  dworce  i  pociągi  (co  także  stanowi 
swoisty symbol ciągłości, nieprzerwanego ruchu), nie zabraknie w nich 
jednak  także  śladów przeszłości, przez co zyskują one pewną ciekawą 
niejednorodność.  Michel  de  Certeau  i  Luce  Giard  piszą  o  swoistych 
duchach miasta zaklętych w nieożywionych obiektach:

Wyobrażenie miejskie to przede wszystkim rzeczy, które je wyrażają. 
Narzucają  się.  Są  tu,  zamknięte w  sobie  samych,  jak nieme  siły. Nie 
są pozbawione charakteru. A raczej stanowią „charaktery” w teatrze 
miasta. Sekretne postaci. […] Te nieożywione obiekty, wymykając się 
prawu teraźniejszości, zyskują autonomię. Są to aktorzy, bohaterowie 
legendy. Organizują wokół siebie opowieść miasta9.

Lekszycki nie stara się owego zamknięcia przełamać, wręcz przeciwnie, 
celebruje  je, snuje opowieść w oparciu o cichych obserwatorów. Nawet 
jeżeli słowa wiersza przynoszą obraz stagnacji, wręcz nudy,  to bohater 
liryczny nie rezygnuje ze zgłębiania danej przestrzeni. Przy czym owo 
zgłębianie  odbywa  się w omawianej  poezji w  sposób  specyficzny. Nie 

9 M. De Certeau, L. Giard, P. Mayol: Wynaleźć codzienność 2. Mieszkać, goto-
wać. Przeł. K. Thiel ‑Jańczuk. Kraków 2011, s. 125.
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wienia, projektowanie, jednostkowe światoodczuwanie.
„Ciekawą  polichromię”  miasta  przedstawia  poeta  w  słowach  wier‑

sza h20 św. Lekszycki po raz kolejny kreuje obraz miasta  tak, aby uka‑
zać swoistą nienaturalność tej przestrzeni, jej poli ‑semantyczność,  ‑tema‑ 
tyczność,  ‑chromatyczność:

w krakowie południe. plaster słońca na wieży świątyni
skwierczy jak przypiekane prosię. złote pręgierze
gorącego powietrza impregnują wczorajsze kałuże
w tłuste plamy na ulicach miasta10.

Pisarz  tworzy  w  pierwszej  strofie  miejski  krajobraz,  który  zdaje  się 
odwróceniem zasad opisu dominującego w folderach reklamowych dla 
turystów. To swego rodzaju weekendowa oferta à rebours. Kolejne słowa 
aktywizują specyficzną synestezję zmysłów, ale nie koją, nie przynoszą 
uspokojenia i wyciszenia, a raczej wprowadzają rozedrganie i rozdraż‑
nienie.  Wizerunek  miasta  w  pierwszym wersie  pozornie  nie  jest  spe‑
cjalnie niepokojący,  skąpany w popołudniowym słońcu, niemal  sielan‑
kowy.  Już  kolejny wers  dekonstruuje  ten  obraz  i  pierwsze  skojarzenia 
czytelnika.  Skwierczenie  przypiekanego  prosięcia,  pręgierze,  gorące 
powietrze,  tłuste  plamy  –  wszystkie  te  zwroty  uruchamiają  nieprzy‑
jemne  skojarzenia  także  w  warstwie  brzmieniowej  poprzez  nagroma‑
dzenia  głosek  twardych  dźwięcznych  oraz  tych  z  szeregu  syczącego. 
Dźwięk  i obraz  składają  się w  tej  strofie na  całość w pewnym stopniu 
uderzającą i paraliżującą zmysły, co poniekąd współgra z ogólną wizją 
tortury: przypalania czy przywiązywania do pręgierza. W zaprezento‑
wanym wyobrażeniu współczesne miasto przesiąknięte  jest w słowach 

10 P.  Lekszycki:  h20 św. W:  Idem: Ten i Tamten.  Bydgoszcz  2000,  s.  16. Warto 
dodać,  że  wersja  tego  tekstu  opublikowana  w  zbiorze Wiersze przebrane  ma 
już nieco  inny kształt od strony edytorskiej. Pojawia  się w niej  już  rozróżnie‑
nie pisowni wielką  i małą  literą  (wielka  litera pojawia się w słowach Kraków, 
Bazylika,  Święta  Trójca  oraz  Jezus,  czyli  przy  nazwach własnych,  a  także  na 
początku nowego zdania). Nie ma to więc ogromnego wpływu na interpretację 
semantyki  całości,  dotyczy  bowiem  rozstrzygnięć  gramatycznych.  Jednocześ‑
nie taki zabieg stanowi zmianę zapisu na tyle istotną, że warto ją odnotować.
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podmiotu  zaimpregnowaną,  nieusuwalną  niczym  tłuste  plamy,  prze‑ 
szłością.
Taki  somatyczny  sposób  opisu  miejskiej  przestrzeni  wykorzystuje 

zagłębiowski  poeta  także  w  innym  wierszu wrigley spearmint,  pocho‑
dzącym z późniejszego tomu poetyckiego Wiersze przygodowe i dokumen-
talne.

floriańska. w spiekocie południa
cienie maleją do plamek na butach
szczęki kamienic – niechętnie –
szarpią w strzępy błogi obrus cienia.

pot – jak słony gejzer soku
po kiszonych warzywach – skleja nam włosy
w strąki. do martwej skóry pustego portfela
bolą nas kolorowe oazy przy rynku.

a my poddani zabiegom ostrego
skalpela południa, spodziewamy się tylko
brązowych szwów piegów. sarna częstuje mnie
gumą. „gryź – mówi – żucie jest piękne”.

(WPiD, s. 13)

Znów  miasto  (dodać  należy,  że  miasto  obce,  odmienne,  w  jakiś  spo‑
sób symboliczne) jawi się jako atakujące zmysły miejsce swego rodzaju 
fizycznych  niedogodności,  przybiera  niebezpieczny,  acz  intrygujący 
charakter, choć owa agresja złagodzona zostaje poprzez wrażenie swo‑ 
istego  spowolnienia  i wstrzymania  akcji.  Podobnie,  jak w  poprzedniej 
kolorowej  polichromii Krakowa,  Lekszycki  „zlewa” w  jednym obrazie 
różne aspekty życia: fizjologię ciała, konsumpcję (zarówno „spożywczą”, 
jak  i  kulturowy  konsumpcjonizm),  ekonomię,  leksykę  animalistyczną 
i  słownictwo  techniczne.  Przy  tworzeniu  tych  obrazów po  raz  kolejny 
sięga  także  po  motywy  akwatyczne  („mrokiem  nalany  uniform  mia‑
steczka11”, „jest w głowie przypływ i odpływ pustyni12”), niejednokrot‑
nie odnosząc się właśnie do płynów krążących w ludzkim ciele, nadając 

11 P. Lekszycki: grzechotnik miejski. W: Idem: Wiersze przygodowe…, s. 11.
12 Idem: chemia. trzeci turnus w piekle. W: Idem: Wiersze przygodowe…, s. 12.
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i  postrzeganiu miasta  podkreślał,  jako  specyficzny  rys  nowoczesności, 
Bjørnar  Olsen,  posługując  się  wręcz  pojęciem  zwrotu  somatycznego13. 
Poeta  zarysowuje  więc  przed  nami  ciało  miasta:  nabrzmiałe,  nieostre 
w  swej  półpłynności,  ociekające  tłuszczem,  umęczone,  spowolnione; 
zacierając w słowach podmiotu granicę między otoczeniem a fizjologią 
bohatera, co wywołuje wrażenie swoistej koegzystencji.
Powróćmy jednak jeszcze do specyficznej synestezji zmysłów w wier‑

szu h20 św., słowa kolejnych strof rozwijają bowiem taki oto sposób kre‑
owania poetyckiego wizerunku Krakowa:

jest, jakby nie było, parno. resztki kebaba z chili
rozłażą się w palcach. zatapiam się w chłód portali
bazyliki św. trójcy. po stronie zachodniej
ciekawa polichromia jezusa ukrzyżowanego.

usta mam spieczone. w kącikach warg 
pikantne ślady po chili. chór rozbrzmiewa
psalmem. zanurzam język we wklęsłość kropielnicy.
woda święcona ma smak sprite’a z pobliskiej kawiarni.

(TiT, s. 16)

Warto w kontekście tego wiersza przytoczyć słowa Bogusławy Bodzioch‑
 ‑Bryły:

Rzeczywistość  komponowana  przez  Lekszyckiego  często  okazuje 
się być  całością  sztuczną,  zlepkiem kanałów, które mogłyby pośred‑
niczyć w kontakcie  ze  światem  rzeczywistym,  zewnętrznym,  gdyby 
takowy  istniał.  Jednak  tym,  co  z  całą  pewnością  istnieje,  jest  u  Lek‑
szyckiego  właśnie  ów  wirtualny  zlepek  (zlepek  audio ‑video),  do‑ 
okoła niego natomiast rozpościera się nicość, niebyt, „mętna próżnia”. 
Oryginał świata nie istnieje, istnieją jedynie jego fragmenty powielone 
i zakonserwowane w skomplikowanej maszynerii pośredniczącej. Nic 
więc dziwnego, że praktycznie nie istnieje również człowiek,  istnieje 

13 B.  Olsen:  W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów.  Przeł. 
B. Shallcross. Warszawa 2013, s. 16–17.
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jedynie istota, której ciało zastąpiono doskonalszymi protezami. Jeśli 
bowiem słuchać, to jedynie wieży Technicsa, oglądać świat – tylko za 
pośrednictwem ekranu telewizyjnego lub ewentualnie magnetowidu, 
pamiętać  –  tylko  pamięcią  peceta.  „Wieża  Technicsa”,  „magnetowid 
Thomsona”, „mikroprocesor peceta”, odbiornik telewizyjny – protezy 
współczesności  –  tylko  to  istnieje  naprawdę.  Każde  wyjście  „poza” 
oznacza  wkroczenie  na  tereny  niepewne,  dotykające  bezpośrednio 
osobistych refleksji i przeżyć, co grozi popadnięciem w „mętną próż‑
nię” niewiadomego pochodzenia14.

W tekście h20 św. owa sztuczność zdaje się być w pewien sposób prze‑
łamywana,  co pozornie wyróżnia go na  tle pozostałych wierszy poety. 
Można  bowiem  uznać,  że  zostaje  nawiązany  realny,  cielesny  kontakt 
z  przestrzenią.  Został  on  jednak  przedstawiony  w  atmosferze  niemal 
onirycznej, odrealnionej, wszystko w słowach podmiotu „jest, jakby nie 
było”;  „rozłazi  się”,  roztapia,  upłynnia.  Relacja  z  otoczeniem  nie  jest 
pełna,  oparta  na  resztkach  i  konsumpcji,  staje  się  jedynie  substytucją 
prawdziwego życia, które także pozostaje jedynie wyobrażeniem.
W omówionych pokrótce wierszach mamy więc do czynienia ze świa‑

tem, w którym dąży się do wyimaginowanego ideału, sięgając po sub‑
stytuty  czegoś,  o  czym  tak  naprawdę  człowiek  z wiersza  nie ma  naj‑
mniejszego pojęcia,  ponieważ  owa  „mityczna”  prawda nigdy  nie  była 
dostępna jego doświadczeniu. W świecie złożonym z resztek, w którym 
prawda  jest  bajkowym urojeniem,  śladem,  „tłustą plamą” niezdefinio‑
wanej  przeszłości,  pozostaje  jedynie  spoglądać w  szczeliny  i  budować 
własne miasta.

14 B. Bodzioch ‑Bryła: Ku ciału post ‑ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywi-
stości. „Teksty Drugie” 2002, nr 6, s. 50–52.



„Ta teraźniejszość gubi się, szarzeje…”
Kadrowanie chwil w poezji 

Pawła Barańskiego

Czytając poszczególne wiersze Pawła Barańskiego nietrudno zauwa‑
żyć  charakterystyczny dla  tego poety  sposób budowania wypowiedzi. 
Jego  żywiołem  nie  jest  spójny  nurt  narracyjny  (choć  oczywiście  wier‑
sze stanowią odzwierciedlenie języka mówionego), tak często wykorzy‑
stywany przez poetów roczników sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Przy czym nie mamy także w przypadku tej poezji do czynienia z poe‑
tycką  miniaturą  czy  parabolą.  To  raczej  opowieści  o  danej  chwili  lub 
też o  jej wyobrażeniu. Kreacja poszczególnych zdarzeń  i  relacji, wyka‑
drowanych  niejako  z większej, wielowątkowej  historii.  Zwracali  na  to 
uwagę już Marian Kisiel1 i Magdalena Boczkowska2. Taki sposób przed‑
stawienia,  choć wydawać  się może  nieco  chaotyczny,  niepełny,  operu‑
jący figurą niedo(o)powiedzenia, spełnia bardzo ważną funkcję w kolej‑
nych utworach poety. Uwaga odbiorcy skupia się w związku z tym na 
konkrecie i pojedynczości, niepowtarzalności zdarzenia.

Przed chwilą skończyłem pobierać nauki i jestem płodny jak nigdy
dotąd. Dopiero teraz mogę przeczytać Ci wiersz lub opowiedzieć
historię pewnego upośledzonego chłopca ‑I mogę długo o tym
opowiadać.

Dopiero teraz mogę z Tobą rozmawiać  ‑ 
Posprzątać mieszkanie Zrobić obiad lub dziecko.

1 M. Kisiel: Zmysł kronikarski. Nad wierszami Pawła Barańskiego.  „Kurier Lite‑
racki” 1999, nr 1.

2 M.  Boczkowska:  „I mówi mi: Pisz. I ja piszę” (Paweł Barański).  W:  eadem: 
Codzienność, wyobraźnia, metafizyka…, s. 29–48.
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Przed chwilą skończyłem pobierać nauki u wielkiego mistrza
Lifebluda który –wiesz przecież ‑ słynie z okrucieństwa do swoich
podopiecznych. Tak więc teraz możesz czuć się przy mnie
bezpieczna ‑Możesz opowiadać mi o swoich podróżach 
Włączyć telewizor i pooglądać razem ze mną o krwawych wojnach
w sarajewie lub tutaj – Za oknem3.

Wiersz Wieczór…  przybiera  formę  kolażu  złożonego  niejako  z  wycin‑
ków prasowych, sprawiając wrażenie nie tylko próby uchwycenia zbyt 
wielu szczegółów w zbyt ciasnych ramach. Przede wszystkim nie spo‑
sób pozbyć się odczucia, że bohater liryczny stara się wypełnić wykre‑
owany  świat  wieloma  nieistotnymi  elementami,  nienaturalnie  wręcz 
„zagaduje”  –  używając  Heideggerowskiej  formuły  –  rzeczywistość4. 
Przy czym obraz realności, wyłuskanej spod natłoku informacji, nie nosi 
znamion wyjątkowości. Ów  semantyczny  nadmiar  przechodzi w  nad‑
miar  somatyczny,  niemal  słyszymy  owo  pospieszne mówienie mające 
na celu uniemożliwienie dojścia do głosu  Innemu, który  jedynie maja‑
czy na horyzoncie przedstawianej historii. W przypadku przytoczonego 
utworu Barańskiego mamy wyraźnie do czynienia z egocentryczną pod‑ 
miotowością, nawet  jeżeli pojawiają się zwroty w trzeciej osobie  liczby 
pojedynczej  czy pierwszej osobie  liczby mnogiej,  słowa podmiotu bar‑
dzo  szybko  „przeskakują”  na  tory  wypowiedzi  pierwszoosobowej, 
a obraz podporządkowany zostaje jednostkowej wizji świata. Przestrzeń 
zarezerwowana dla drugiej  osoby  i  jej  opowieści:  „Możesz  opowiadać 
mi  o  swoich  podróżach”  jest  tutaj  jedynie  pozorna,  w  kolejnych  sło‑
wach podmiotu zostaje przemodelowana i wkomponowana w nieusta‑
jący monolog: „[Możesz] Włączyć telewizor i pooglądać razem ze mną 
o krwawych wojnach / w sarajewie lub tutaj –Za oknem”. Podążając za 
terminologią  Ryszarda Nycza  należy  dookreślić  podmiot wierszy  sos‑
nowieckiego  poety  jako  podmiot  symboliczny,  intensywnie  zaznacza‑
jący  swoje miejsce w  tekstowym  świecie,  doraźnie  kreujący,  aktywnie 
formułujący ów świat:

3 P.  Barański: Wieczór. Żule piją w bramach. Wracam do domu. Rozmawiam ‑.
W: Idem: Smętni biesiadnicy, Bydgoszcz 1999, s. 9. Wiersze przepisane są dokład‑
nie, z wszelkimi usterkami redakcyjnymi.

4 M. Heidegger: Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994, s. 237–241.
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 I Wyrażanie,  pojęte  jako  ujawnianie  czegoś  w  danym  medium,  nie 

musi  bowiem  zakładać  z  konieczności  uprzedniego  ukształtowania 
rzeczy  wyrażonej;  przeciwnie,  można  słusznie  uznać,  iż  wyrażanie 
bywa zarazem formowaniem czegoś, co chaotyczne lub jedynie częś‑
ciowo  określone.  Symbolistyczna  ekspresja  staje  się  wówczas  spo‑
sobem  urzeczywistniania;  rodzajem  przywoływania  do  istnie‑
nia  jako  zarazem  odkrywania  i wytwarzanie  specyficznego  kształtu 
rzeczy5.

To także element schedy po poetach dziewiętnastowiecznych, o których 
wpływie na twórczość Barańskiego pisała Boczkowska, przede wszyst‑
kim zaś zdiagnozowała wyraźnie Anna Kałuża6. Świat tych wierszy staje 
się jedynie skutkiem ubocznym ekspresji podmiotu, substancją powstałą 
w  wyniku  próby  zapisu  wszelkich  aktywności  wyobraźni  jednostki. 
Używając metaforycznego dookreślenia, poetyckie kreacje Barańskiego 
powstają z serii chaotycznie i w sposób niekontrolowany rozsypujących 
się odłamków, z eksplozji słów i obrazów. Tak rozumiany, zacytowany 
powyżej, wiersz nie jest w twórczości autora Smętnych biesiadników przy‑
padkiem  odosobnionym:  jest  to  właściwie  cecha wszystkich  utworów 
zamieszczonych w cyklu najszczęśliwsza chwila Fausta.

Kolorowe widokówki znad morza ‑ to nie musi być morze  ‑ ‑
to może być pejzaż postindustrialny
to mogą być piece jeszcze nie krematoryjne
to może być tęcza bo zawsze po deszczu u nas świeci słońce.

Namalujesz obraz jak to ty. Zastanowimy się co by w nim zmienić
– maluję,
zamaluję chmurę z której grad daje pierwsze owoce i słowa tego
gościa o końcu świata aby jeszcze trochę – ofiarowano mi ciebie
kawałek i niech tak będzie przynajmniej do jutra…7

5 R.  Nycz: Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego 
stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 13.

6 A. Kałuża: Brzoska, Lekszycki, Sarna, Barański. Szkic do portretu młodych poe-
tów. W: Literackie Zagłębie. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2003.

7 P. Barański: Piosenka dla ciebie. W: Idem: Smętni biesiadnicy…, s. 18.
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W  analizie  utworu  Piosenka dla ciebie  warto  zwrócić  uwagę  przede 
wszystkim na nasuwające się skojarzenie z Piosenką o końcu świata Cze‑
sława Miłosza.  Próba  ignorowania  „słów  tego  gościa  o  końcu  świata” 
nie przychodzi bohaterowi lirycznemu łatwo, odroczone zostają najwy‑
żej do jutra, a jako ich echo pozostaje w wierszu nawiązanie do podob‑
nej taktyki przedstawienia. Wybór sceny z życia, zupełnie nieistotnej dla 
otoczenia, skupienie uwagi na drobnym, pozornie nieznaczącym szcze‑
góle, próba zmiany rzeczywistego obrazu, która nie zniweluje  tego, że 
„koniec” już się rozpoczął, trwa, permanentnie atakując jednostkę: „ofia‑
rowano mi ciebie / kawałek i niech tak będzie przynajmniej do jutra…”. 
Akt communio jest w tym przypadku złączeniem chwilowym, wygasają‑
cym, sztucznie podtrzymywanym. Człowiek z wiersza Piosenka dla cie-
bie,  konstytuując  swoje  „bycie w  świecie”,  jednocześnie  paradoksalnie 
się  od  niego  izoluje. Adekwatną  zdaje  się więc  diagnoza,  jakiej  doko‑
nał Paweł Majerski  (w ogólnym odniesieniu do poezji  regionu, nie zaś 
konkretnie w przypadku tego twórcy) we Wstępie do antologii W swoją 
stronę:

Ta  poezja  obserwacji,  momentami  obiektywistycznego  zapisu 
[…],  przepływającego  przez  filtr  „osobnej”  świadomości,  oparta  jest 
na pewnym paradoksie. Wrzucone w  rzeczywistość  „ja”  staje  się  jej 
cząstką,  równocześnie konstytuuje  swoją odrębność w peryferyjnym 
istnieniu, na uboczu,  co  zapewnia mu perspektywę obserwacji  i  jest 
sposobem przetrwania.8

Przy czym dodać należy, że przetrwanie zapewnione jest poprzez trwa‑
nie w negacji, a owa peryferyjność obserwacji polega także na rozmyśl‑
nym niedostrzeganiu i nienazywaniu pewnych zjawisk czy stanów.
Jak na obrany w  tytule  zbioru  (można pokusić  się o określenie  tych 

wierszy  mianem  cyklu,  choć  taka  ich  korelacja  nie  jest  genologicznie 
oczywista)  patronat  przystało,  w  słowach  podmiotu  liczy  się  chwila. 
Fragmentarycznie  zarejestrowane  zostały  urywki  istnienia.  Przy  czym 
znów nie  sposób nie zauważyć dominacji podmiotu–sprawcy: akt kre‑

8 P. Majerski: Wstęp. W: W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłę-
bia. Oprac. P. Majerski. Katowice 2000, s. 11.
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 I acji nie został tutaj przed czytelnikiem zawoalowany („maluję”, „zama‑

luję”),  choć znajduje  się w nim także warstwa semantyczna wykracza‑
jąca poza poetycki  autotematyzm. To  technika  tworzenia  zapożyczona 
z codziennych prób przetrwania, przy czym usilnie zaprzecza się wszel‑
kim zjawiskom negatywnym: „piece jeszcze nie krematoryjne”, „zama‑
luję  chmurę  z  której  grad”.  Owe  starania  przywołują  na  myśl  słowa 
Dyrektora z Prologu do Fausta Johanna Wolfganga Goethego:

Czekają chwili, co ich w podziw wprawi.
Choć wiem, czym zjednać można ducha ludu,
Nigdym się nie czuł tak zakłopotany.
Do wielkich wprawdzie nie przywykli cudów,
Lecz każdy z nich jest strasznie oczytany.
Więc jak to zrobić, by tok przedstawienia
Był razem wdzięczny i pełen znaczenia?9

Próba wykreowania w wierszu szczęśliwej chwili jest tak usilna, że pro‑
wadzi twórcę w pułapkę paradoksu, przejawiającego się bodaj najdobit‑
niej w zestawieniu tęczy z piecami kojarzonymi od razu z przestrzenią 
poobozową. Sam Barański zresztą odkrywa bezcelowość owych dążeń 
przed  czytelnikiem  i  przed  sobą,  tworząc  drugi  ze  zbiorów  wierszy 
w tomie, zatytułowany tutaj jest jak było… Obrazuje to choćby zakończe‑
nie wiersza Muszę sobie wymyślić, w którym konstruowanie  świata  jest 
pracą pozbawioną momentów wytchnienia, a zderzenie z rzeczywistoś‑
cią wciąż napędza tryby wyobraźni poetyckiej:

Dzisiaj rano znowu wstałem i męczy mnie ciągłe wstawanie z łóżka.
Lepiej gdybym nie kładł się wcale. Sen męczy mnie bardzo
a każdemu meblowi czegoś brakuje. Później jest  ‑gwizdek czajnika
i obietnica że to ostatni raz a jutro kupię elektryczny. 
Mam w domu bezprzewodowy telefon i męczą mnie znajomi którzy
dzwonią z samego rana i mówią że już południe więc wstaję i siedzę …
[…]

9 J.W. Goethe: Faust.  Przeł.  F. Konopka. W:  Idem: Dzieła wybrane. Warszawa 
1983, s. 179.
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Kładę się spać i
wymyślam sobie żonę córeczkę psa
i lepsze życie.

(Muszę sobie wymyślić, SB, s. 32)

Praca wyobraźni, słów i poezji nie przynosi więc efektu w postaci wyma‑
rzonej  chwili. Gorączkowe zabiegi  zamalowywania  tego,  co można by 
w  oglądanym  obrazie  zmienić,  nie  skutkują  oczekiwanym  rezultatem, 
mówiąc słowami Barańskiego:

Dla mnie nie ma
znaczenia nic. Dla mnie wszystko jest kwestią
politycznej opcji i sadyzm jest we mnie.

Tutaj jest jak było może tylko trochę bardziej
oblodziło.

(*** Tutaj jest jak było, SB, s. 34)

Trudno  nie  odnieść  wrażenia,  że  bohater  wierszy  Pawła  Barańskiego 
nie  potrafi  zdystansować  się  wobec  obserwowanej  rzeczywistości. 
W poszczególnych  tekstach  czytelnik odnajdzie  jedynie  zapis  strumie‑
nia myśli wywołanych  jakimś doznaniem czy tylko dostrzeżoną sceną, 
szybko wykadrowaną, odłączoną od tła – zapisaną w pośpiechu, jakby 
zaraz mogła umknąć i zagubić się w chaosie innych myśli i zdarzeń. Oto 
kilka przykładów poetyckiej werbalizacji tego pędu:

Pomimo tego jestem i chodzę ulicami ‑
bardzo dużo ulic jest w każdym mieście ‑
ich ilość czasem ma znaczenie.

(*** Tutaj jest jak było, SB, s. 34)

Od osiemdziesiątego drugiego zmarło wielu wybitnych poetów i już
nie boję się tramwajów. Ktoś powiedział, że one wcale nie są złe,
a poza tym ‑ jeżdżą wytyczoną trasą. Ja też mam taką trasę, ale
jeżdżę najczęściej autobusem. Nie ma znaczenia, że śmierdzi i ręce
ślizgają się na tłustych poręczach. W końcu miałem romans z Ateną
i irokeza na głowie. A ludzie…? Ludzie mówią szeptem: o wódce,
dzieciach, samochodach, trzynastce…  ‑ ‑ Czasem jednak nic nie
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 I mówią, lecz usilnie wierzą. Takiego milczenia boję się najbardziej

i wtedy najczęściej idę przez miasta. Codziennie inne miasto ‑nad
Przemszą, nad Rawą, Brynicą i Wisłą. ‑ ‑

(78/82/1999. SB, s. 29)

Znajduje  to  odzwierciedlenie  nawet  w  graficznym  układzie  tekstu. 
Niespójne, poucinane myśli, wielokropki, niedopowiedzenia, niesłycha‑ 
na  mobilność  tematyczna  tworzą  utwór ‑worek,  który  mógłby  zacząć 
i skończyć się w dowolnym wersie. W słowach podmiotu wierszy autora 
Jesieni. Wiosny samobójców brakuje pewnej cierpliwości poszukiwania. Kre‑
acja przestrzeni  i zdarzeń okazuje się w tym przypadku przedsięwzię‑
ciem  skazanym  na  porażkę,  codzienność  bowiem  atakuje  niemalże 
bohatera,  zaciemniając  wytworzoną  wizję.  Ład  jest  bowiem  sztuczny 
i pozorny, niemożność nawiązania porozumienia  z  Innym zakryta  jest 
komunikacyjnym szumem. To jedynie zapis chwil, które nie składają się 
w całość, a oderwane od niewygodnego tła i zakorzenienia w codzien‑
ności szybko ulegają degradacji.







(De)sakralizacje – lekturowe tropy

Poezja  Śląska  i  Zagłębia,  jak  już  zostało  zauważone,  zmaga  się 
z  powszechnymi  i  dominującymi  w  ponowoczesnej  kulturze  europej‑
skiej  problemami  i  uwikłaniami.  Rozliczenia  z  przeszłością  i  trady‑
cją,  próby  uwolnienia  się  spod  wpływu,  przy  jednoczesnym  języko‑
wym  i mentalnym uwikłaniu w historię  czy  twórczość poprzedników, 
prowadzą  także w  sposób  nieunikniony  do  kwestii  metafizyki.  Twór‑
czość omawianych w niniejszej pracy poetów zmaga  się  z poszukiwa‑
niem  nowej  formuły  duchowości,  skomponowaniem  unikatowej  nar‑
racji  eschatologicznej  czy,  za Agatą  Bielik ‑Robson,  kryptoteologicznej1. 
Siwczyk, Baczewski czy Lekszycki korzystają więc w swoich utworach 
z religijnych symboli czy obrazów, próbując wpisać je w nowy kontekst, 
nieraz  także  usiłując  je  zanegować.  W  czasie  lektury  poszczególnych 
utworów  dostrzeżemy  więc  wyraźne  znamiona  desakralizacji,  przy 
czym pamiętać należy  tu o diagnozach filozofów  i  socjologów,  choćby 
o słowach Mircei Eliadego:

Przeważająca część osób „niereligijnych” nie  jest w rzeczywistości 
wolna  od  religijnych  sposobów  zachowania,  od  rozmaitych  teologii 
i mitologii. Osoby te niekiedy przytłacza cała góra religijno ‑magicznych 
wyobrażeń,  które  jednak  są  karykaturalnie  zdeformowane  i  dlatego 
trudno rozpoznawalne. […] większość osób niereligijnych nadal jesz‑
cze  uczestniczy  w  pseudoreligijnych  i  przebrzmiałych  mitologiach. 

1 Definicję  pojęcia  nowej  duchowości  badaczka  opracowuje  w  książce: 
A.  Bielik ‑Robson:  Inna nowoczesność: pytania o współczesną formułę duchowości. 
Kraków  2000.  Terminu  „kryptoteologia”  używam  zaś  za:  Eadem: Na pustyni. 
Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008.
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 II Nie dziwi nas to, bo już wiedzieliśmy, że człowiek świecki jest potom‑

kiem homo religiosus  i nie potrafi anulować własnej historii,  zupełnie 
wymazać zachowań swoich religijnych przodków2…

Przymusowa  sekularyzacja  polityczna,  choć  w  Polsce  niekoniecznie 
przeprowadzona skutecznie, oraz zmierzch wielkich narracji nie pozo‑
stały bez wpływu na poezję powstającą w naszym kraju po 1989 roku. 
Wyraźnie  widać  bowiem  swoistą  dominację  poetyckich  prób  przefor‑
mułowania  skostniałych  struktur  i  poszukiwania  własnego  dyskursu 
dotyczącego wiary, kondycji jednostki, poszukiwania tożsamości. Bielik‑
 ‑Robson  o  procesie  sekularyzacji  pisze:  „Nie  chodzi  tu  bowiem  o  cał‑
kowite usunięcie  horyzontu  religijnego  (jak  zwykle,  choć  błędnie,  poj‑
mujemy słowo «sekularyzacja»), lecz jedynie o zmianę akcentu w łonie 
samego wzorca  teologicznego: o przesunięcie uwagi z Boga, oślepiają‑
cego  źródła  światła,  na  świat  stworzony…”3. W poszczególnych wier‑
szach  przytoczonych w  kolejnej  części  owe pozostałości  i  próby  indy‑
widualizacji  przedstawienia  tego  problemu  przynoszą  interesujące 
rozwiązania  tekstowe. Warto  jednak  pamiętać,  iż  czasami  odniesienia 
do sfery  sacrum  zupełnie nie mają w  tych wierszach charakteru dekla‑
racji  wiary  czy  niewiary,  a  stanowią  wygodne  nośniki  semantyczne 
i  inspirację  do  tworzenia  złożonych  obrazów  metaforycznych,  czytel‑
nych dla odbiorcy posiadającego podobne kulturowe zaplecze. Niejed‑
nokrotnie warto w trakcie interpretacji przypomnieć sobie słowa Alaina 
Badiou (choć czytelnik czy interpretator powinni zachować odpowiedni 
dystans także wobec tego stwierdzenia):

Kociołek,  w  którym  wytapia  się  dzieło  sztuki  czy  dzieło  myśli, 
jest wypełniony  po  brzegi  najrozmaitszymi  śmieciami:  są  tam  obse‑
sje,  wierzenia,  dziecinne  zagadki,  najrozmaitsze  perwersje,  najbar‑
dziej własne wspomnienia, pobieżne lektury, nieco zwykłych głupstw 
i dziwactw. Wchodzenie w tę alchemię nie zda się na wiele4.

2 M. Eliade: Sacrum a profanum. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008, s. 223, 227.
3 A. Bielik ‑Robson: Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze. Gdańsk 2016, 

s. 14.
4 A.  Badiou:  Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu.  Przeł.  J.  Kutyła, 

P. Mościcki. Kraków 2007, s. 13–14.



Bajka o królestwie niebieskim –  
desakralizacja jako klucz lekturowy

do twórczości 
Marka K.E. Baczewskiego

Charakterystyczną  cechą  poezji  Marka  Baczewskiego  jest  antypate‑
tyczność  oraz  ostrze  ironii  wymierzone  w:  tradycję,  utarte  schematy 
działań,  puste  formy,  wydmuszkowość  ponowoczesnej  kultury.  Czę‑
sto  porusza  on  także  w  swoich  wierszach  problemy  religijne,  wybie‑
rając  poetycką  formę wyrazu  opartą  na  kontrastowym  przemieszaniu 
porządków – rozważaniom tym towarzyszy bowiem kolokwialny, wręcz 
wulgarny,  język  i  stylizacja  reklamowa.  Nie  jest  to  jednak  całkowite 
odżegnanie się od sfery metafizycznej, choć sposób kreowania obrazów 
lirycznych,  jaki zwykle wybiera poeta, może sugerować postawę anty‑
religijną. Jest to raczej swoista maska, skrycie się w pastiszowej formie, 
o  czym  pisała Anna  Kałuża,  czy  też,  jak można  dodać  do  rozpoznań 
badaczki, wręcz projektowanie nowego, ponowoczesnego sacrum, kon‑
tynuujące próby poszukiwania nowych form poetyckiego wyrazu:

Jego  wybór  roli  prześmiewcy  i  ironisty  okazuje  się  koniecznością, 
która  wynika  z  logiki  rozwoju  ponowoczesnej  (postmetafizycznej) 
kultury,  w  ramach  której  funkcję  metafizyków  przejmują  ironiści. 
Dlatego problemy, wokół których ciągle krąży – tożsamości, śmierci, 
pisania,  utraty  metafizycznego  gruntu  –  usiłuje  rozstrzygać  zawsze 
w  podwójnej  optyce.  Jego  wrogiem  nie  jest  myślenie  metafizyczne, 
ale przede wszystkim język wzniosły, patetyczny, uduchowiony, któ‑
remu usiłuje zaprzeczyć, wybierając skatologię, wulgaryzmy, dosad‑
ność biologii1.

1 A.  Kałuża:  Poeta idzie przypudrować nosek: Wybór wierszy Marka Emanuela 
Krystiana Baczewskiego. W: Eadem: Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX 
i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 65.
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nowoczesnej  religijności,  rozliczeń z  tradycyjną metafizyką oraz próby 
mówienia o wewnętrznej, indywidualnej duchowości w kontekście kon‑
trastu pomiędzy sferą sacrum, potrzebą wiary a codziennością i racjona‑
lizmem nowoczesnego człowieka, świadomością niewyrażalności i nie‑
poznawalności sfery duchowej wymykającej się doświadczeniu.
Choć książka ta dotyczy twórczości poetyckiej, w przypadku Baczew‑

skiego zacznę od nietypowej dla tego twórcy formy gatunkowej – bajki. 
W  zbiorze  wydanym  w  2011  roku,  Bajki Baczewskiego,  pomieszczone 
zostały „bezceremonialne i dosadne”2 narracje, stanowiące pozornie żar‑
tobliwy,  ironiczny  komentarz  do  otaczającej  nas  rzeczywistości.  Choć 
w Bajce o królestwie niebieskim przestrzeń stanowi jedynie przyczynek do 
podjętych przez narratora rozważań, warto przyjrzeć się tej specyficznej 
konstrukcji:

Pewien król postanowił pomalować swoje królestwo na niebiesko. 
[…]  Lud,  skuszony  ideą  królestwa  niebieskiego,  o  którym wiele  się 
w owych czasach czytało, mężnie znosił obciążenia fiskalne. W każ‑
dym razie popełnilibyśmy dużą nieścisłość historyczną, mówiąc o na‑ 
jeździe krwawych poborców podatków. Podatnicy z własnej, nieprzy‑
muszonej  woli  opróżniali  kieszenie  w  imię  realizacji  wielkiej  idei. 
Opróżniali, opróżniali, aż opróżnili je do cna. […]
Pomalowano  łańcuch  górski,  dwa  roczniki  świstaków  i mundury 

policji, które w owych czasach miały barwę różową. Potem zabrakło 
kapitałów.
Tak oto kwitnący niegdyś  i zasobny kraj popadł w skrajną nędzę. 

Obywatelom  królestwa  niebieskiego  niedługo  jednak  przyszło  cier‑
pieć  ubóstwo.  Niebawem  z  głodu  i  wycieńczenia  pozamieniali  się 
w duchy.
Napisane  jest bowiem: „Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem 

do nich należy Królestwo Niebieskie”3.

2 Określenia  te  zaczerpnięte  zostały  z  opinii  Krzysztofa  Uniłowskiego 
wydrukowanej  na  okładce  Bajek Baczewskiego.  Zob.  M.K.E.  Baczewski:  Bajki 
Baczewskiego. Katowice 2012.

3 M.K.E. Baczewski: Bajka o królestwie niebieskim. W:  Idem: Bajki Baczewskiego. 
Katowice 2012, s. 84–86.



93Bajka o królestwie niebieskim – desakralizacja jako klucz lekturowy… 

Obraz zbudowany na absurdalnie wręcz dosłownym rozumieniu okre‑
ślenia „Królestwo Niebieskie” przynosi ciekawe rozwiązanie. Przewro‑ 
tnie  obnaża  niebezpieczeństwo  radykalności  i  fanatyzmu,  nie  tylko 
religijnego.  Obraz  ludzi,  którzy  stracili  wszystko  i  poświęcili  własne 
życie dla wizji, idei, dekonstruuje jej zasadność. Wbrew pozorom, choć 
właśnie w  bajce  zabraknąć  tego  nie  powinno,  Baczewski  nie  „ubiera” 
owej  rodzajowej  scenki w kostium podniosłości. Dokonuje wręcz  aktu 
odwrócenia,  umieszczając  słowa  Pisma w  odpowiednio  zbudowanym 
kontekście, przy pomocy ironii, umniejsza niesione przez nie pierwotnie 
sensy. Jak pisze Dawid Kujawa:

Twórca Wierszy żebranych z uwagą, jakiej wielu poetom brakuje, przy‑
swoił  sobie  lekcję  dekonstrukcji  […]  –  derridiański  sposób  lektury 
postrzega nawet jako coś, co musiało się ostatecznie pojawić na hory‑
zoncie myśli,  coś, czego kultura zachodnia, ze wszystkimi  jej  sztyw‑
nymi regułami, w gruncie rzeczy doigrała się sama4.

Baczewski  bezustannie  dokonuje  owej  operacji  dekonstrukcji  właśnie 
na skostniałej odmianie zachodniej kultury i jej wierze w wielkie narra‑
cje. Zauważyć jednak należy pewną sprzeczność w działaniach samego 
poety. Pozostaje uwikłany w zawieszenie pomiędzy negowaniem syste‑
mów  niegdyś  konstytuujących  ludzką  tożsamość,  brakiem  zaufania 
do  języka a nieodpartą potrzebą komunikacji. Owego zawieszenia,  jak 
stwierdza  Kujawa  za  Baczewskim,  owa  kultura  „doigrała  się  sama”. 
Pisarz  jawi się więc  tylko  jako diagnosta, nie niweczy „Królestwa Nie‑
bieskiego”,  jedynie  unaocznia  pułapki  związane  z  wiarą  w  słowa 
i  wykreowane  przez  nie  obrazy,  ironicznie  godząc  w  fundamenty,  na 
których poniekąd  jako poeta,  sam buduje  swoje utwory. Przyznać  jed‑
nak  trzeba,  że właśnie owa budowa w  twórczości Baczewskiego zdaje 
się dość istotnym elementem. Mówiąc o tej poezji w kontekście postmo‑
dernizmu, mam na myśli postmodernizm rozumiany przede wszystkim 
tak, jak pisze o nim Dominic Strinati (choć zdaję sobie sprawę ze skróto‑
wości i niepełności tego ujęcia):

4 D. Kujawa: „Powiedzmy kolokwialnie, że ja z innej beczki.” Marek Krystian Ema-
nuel Baczewski jako poeta przemilczany. W: Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 
90. Red. T. Cieślak, T. Dalasiński. Toruń 2015, s. 20–21.
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lem  są  przeładowane  ozdobami,  szczegółowo  zaplanowane,  usytu‑ 
owane w kontekście kolorowe budynki, nacisk na fikcyjność i żartob‑
liwość, pomieszanie  stylów z  różnych okresów historycznych, przy‑ 
padkowość  i  eklektyczność.  Postmodernizm  celebruje  styl  i  wygląd 
zewnętrzny, używając architektury  jako formy przestrzennego żartu. 
[…] Łączy definicje kulturowe z nadrzędnością stylu, spajając w jedno 
idee i formy z różnych czasów i miejsc5.

Choć w  przytoczonym  fragmencie  autor mówi  o  postmodernistycznej 
architekturze, to uwagi te z łatwością odnieść można także do dzieł lite‑
rackich.  W  przypadku  twórczości  Baczewskiego  z  pewnością  sposób 
opisu, niefrasobliwy, uwalniający się usilnie spod władzy obyczajowych 
schematów  język  zdecydowanie dominuje w odbiorze  tekstów. Zaś  co 
do  treści,  należy  za  każdym  razem  zastanowić  się,  czy  gra  z  czytelni‑
kiem  polega  na  przekazaniu mu  odpowiedniego  ładunku  semantycz‑
nego,  czy  też  igra  z nim, wywołując wrażenie,  że  chodzi  o konkretny, 
czekający  na  odkrycie  sens,  który  to  odbiorca,  i  tylko  odbiorca, w  ów 
tekst  wprowadza,  zgodnie  z  hermeneutyczną  potrzebą  usensowienia 
utworu. Jedno jest  jednak pewne: twórczość Baczewskiego nie wyrasta 
z próżni, jest silnie związana z tradycją, którą tak bardzo stara się zane‑
gować, trwa w dialogu toczącym się pomiędzy „dziś” i „dawniej”.

Jeden ulgowy na Boga pospiesznego proszę…

Należy  jednak  zadać  pytanie  także  o  to,  jak  Baczewski  owe  obrazy 
kreuje,  jakimi  narzędziami  posługuje  się  w  poszczególnych  tekstach. 
Figura odwrócenia sensów, udosłownienia metaforycznych fraz, z  jaką 
mieliśmy  do  czynienia  w  zaprezentowanym  powyżej  fragmencie,  to 
bowiem  tylko  jedna  ze  strategii.  Jako  kolejną  zdecydowanie  należy 
wymienić w  przypadku  tego  twórcy  jego  relację  z  tak  zwaną  kulturą 
popularną. Baczewski nie stroni od korzystania z  jej zasobów. Z  jednej 
strony widzi w niej zagrożenie pustką i bezproduktywnością:

5 D. Strinati: Postmodernizm i kultura popularna. W: Idem: Wprowadzenie do kul-
tury popularnej. Przeł. W.J. Burszta. Poznań 1998, s. 183.
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Założę się, że czytając
te słowa wyglądasz, jakbyś się przekonał,
że nie ma zbawienia poza literaturą. Że trzeba
słów i słów, i jeszcze więcej słów. I choćbyś
kiedyś miał doczekać chwili, gdy twoje imię
będzie wymienione nadaremno, nie ufaj temu,
kto ci każe milczeć. Słów trzeba, słów. I jeszcze
więcej, jeszcze słów. Inaczej cóżby z nas zostało
w tym kondominium pustych butelek
i zużytych kondomów?6

Jednak to właśnie ona stanowi dla poety jedną z istotniejszych inspira‑
cji, do jej zasobów sięga po najwymowniejsze obrazy i określenia, swo‑
bodnie  kompilując  je  z  tradycyjnymi  odniesieniami  i  estetycznie  kla‑
sycznym światoobrazem:

Mgła, siwy nietoperz czasu, rozpina nad miastem
siwy namiot skrzydeł.
Siwy parasol czasu, w ręku Baczewskiego, wygląda jak
wyrzutnia rakiet do zwalczania wiatraków.
Siwy włos na głowie Baczewskiego to gwarancja,
że ta opowieść będzie smutna. (…)
Bóg go tu wezwał.
Bóg osobowy.
Bóg z Kopenhagi do Bazylei.
Bóg ekspresowy.
Bóg objęty całkowitą rezerwacją miejsc.
Bóg pospieszny.
Bóg towarowy (do którego należy modlić się o wzrost gospodarczy).
Bóg wykolejony.
Bóg podziemny (Bóg zdrajców, konfidentów i termitów).
Bóg pancerny.
Bóg z wagonem restauracyjnym.
Bóg ze stacji „Gott mit uns” do stacji „Boże carjachrani”.

6 M.K.E.  Baczewski:  Słowa. „Pobocza”  2006,  nr  4  (26),  http://kwartalnik‑
 ‑pobocza.pl/pob26/mbaczewski.html [dostęp: 11.09.2016].
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Opóźnienie Boga może ulec zmianie.
Nie używać w czasie postoju Boga.
W razie nagłej konieczności opuszczenia Boga silnie Bógnąć
za rączkę. Nieuzasadnione użycie będzie surowo karane.
Bóg go tu przygniótł. […]7

Zacytowany wiersz  reprezentuje  typowe dla poezji  śląskiego  twórcy 
przemieszanie  porządków  i  stylów,  swoistą  postmodernistyczną  swo‑
bodę. Początkowo czujność interpretatora zmylić mogą klasyczne egzem‑ 
plifikacje i metafory przywołujące na myśl romantyczne czy młodopol‑
skie  sposoby  poetyckiego  obrazowania:  „Mgła,  siwy  nietoperz  czasu, 
rozpina  nad  miastem  siwy  namiot  skrzydeł”.  Wyraźnie  konwencjo‑
nalne  przedstawienie  mroku,  jesieni  życia,  smutku  i  nostalgii  przeła‑
mane  zostaje  bardzo  nieznacznie  poprzez  nietypowe  nawiązanie  do 
donkichotowskiej walki z wiatrakami – za pierwszy znak nowoczesno‑
ści, odchodzenia od klasycznej metaforyki, może bowiem zostać uznany 
fakt, iż w wierszu Baczewskiego nie walczy się już rycerskim mieczem, 
a wyrzutnią rakiet. Sam motyw jednak nie uległ specjalnemu przeobra‑
żeniu, a jego adaptacja do warunków współczesnych nadal pozostawia 
bohatera lirycznego pogrążonego w bezradności – pomimo skuteczniej‑
szej broni, jaką dysponuje. Przeciwnik, w tym przypadku czas, pozostaje 
niepokonany i bezlitosny. Słowa podmiotu niemalże zdają się stanowić 
parafrazę  konwencji  poety  emeritusa:  „Siwy  włos  na  głowie  Baczew‑
skiego to gwarancja, że ta opowieść będzie smutna. (…)”, to też niejako 
zapowiedź  opowiadania,  życiowej  anegdoty,  swego  rodzaju  rozlicze‑
nia,  podsumowania  –  jednak  wybór  takiego  wprowadzenia  w  pierw‑
sze wersy tekstu, upraszczający  i nieco wypaczający znaną poetykę,  to 
także swoista parodia poetyckich rozliczeń.
Nostalgiczny  nastrój  wstępu  zostaje  w  dalszej  części  tekstu  prze‑

łamany  poprzez  typowe  dla  Baczewskiego  gry  językowe,  poetycko 
wykreowane  tak,  by  sprawiały wrażenie  luźnych  notatek  tworzonych 

7 M. Baczewski: First we fuck Katowice albo Kuszenie św. Baczewskiego. W: Idem: 
Fortepian i jego cień. Poznań 2010, s. 84. Jeżeli nie zostanie odnotowane inaczej, 
wszystkie cytaty z poezji Marka Baczewskiego pochodzą z tego wydania.
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w  sposób  spontaniczny,  powstające  jakby  bez  możliwości  określenia, 
dokąd  potok  słów  zaprowadzi  podmiot,  czytelnika  i  interpretatora. 
Bohater  wiersza,  Baczewski,  co  również  znamienne  dla  poetyki  pisa‑
rza (ale do tego wątku powrócimy później), został do owego smutnego 
świata  sprowadzony  przez  Boga.  Zaskakujące  to wyznanie w  kontek‑
ście  ateistycznych  nieraz,  a  z  pewnością  antyreligijnych  wypowiedzi 
poety  (choć owa antyreligijność bardziej dotyczy krytyki  instytucji  niż 
samej wiary, jak można się przekonać w trakcie lektury wierszy). Zaraz 
jednak dowiadujemy się, jaki to obraz Boga skrywa się za słowami pod‑
miotu (podnoszonego do rangi świętego w tytule omawianego tekstu):

Bóg go tu wezwał.
Bóg osobowy.
Bóg z Kopenhagi do Bazylei.
Bóg ekspresowy.
Bóg objęty całkowitą rezerwacją miejsc.
Bóg pospieszny.
Bóg towarowy (do którego należy modlić się o wzrost gospodarczy).
Bóg wykolejony.
Bóg podziemny (Bóg zdrajców, konfidentów i termitów).
Bóg pancerny.
Bóg z wagonem restauracyjnym.
Bóg ze stacji „Gott mit uns” do stacji „Boże carjachrani”.
Bóg wycofany z rozkładu.
Opóźnienie Boga może ulec zmianie.

(M. Baczewski: First we fuck Katowice…)

W  całej  serii  dookreśleń  Stwórcy  skrywa  się  rozbudowane  znaczenie 
tekstu Baczewskiego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na porów‑
nanie  Boga  do  pociągu,  rodzące  liczne wieloznaczności  i  pozwalające 
na bardzo  rozbudowane odczytanie  semantyki  tego zestawienia – Bóg 
osobowy to bowiem zarówno nawiązanie do Mesjasza,  jak  i najtańszy, 
dostępny wszystkim,  ale  też  najmniej  komfortowy  środek  transportu8. 
Początkowo wydawałoby  się,  że  Baczewskiemu  z wiersza  towarzyszy 
więc  Bóg  dostępny  każdemu,  jeden  Bóg  od  „Kopenhagi  do  Bazylei”, 

8 Zob. W. Tomasik: Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Kraków 2014.
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przeobrażeniu.
Nagle  Bóg  staje  się  ekspresowy  i  pospieszny,  a  więc  nie  tylko 

uchwytny dla wybranych, ale  także w pewnym sensie wymykający się 
(poznaniu, zrozumieniu, uwierzeniu), pospieszny w decyzjach. Dowody 
jego  obecności  zdają  się  być  ulotne,  postoje  na  stacjach  są  coraz  rzad‑
sze  i  coraz  krótsze, wyraźnie  uruchomiona  zostaje  figura Deus abscon-
ditus.  W  kolejnych  wersach  obraz  Boga  zdaje  się  przedstawiać  istotę 
coraz odleglejszą – dostępny  jedynie dla wybranych, „objęty całkowitą 
rezerwacją miejsc”, Bóg towarowy, za którym kryje się zarówno komer‑
cjalizacja  symboli  religijnych, prowadząca do nicości  semantycznej,  jak 
i wszechobecny materializm, wyznawany przez wszystkich „obywateli” 
kultury nowoczesnej (zwyczajowo wykpiwany w poezji Baczewskiego). 
W wierszu nie  zabrakło  także  „Boga wykolejonego”, wypowiedź pod‑
miotu pozostaje w kręgu określeń kolejowych, ale  jednocześnie rozsze‑
rza  semantyczną mapę.  „Wykolejony”,  to  bowiem nie  tylko  określenie 
kogoś  (czegoś),  kto zboczył  z wyznaczonej  trasy w  sensie dosłownym, 
ale także kogoś, kto zgubił się na egzystencjalnych rozdrożach. Paradok‑
salnie,  Bóg,  przewodnik,  drogowskaz,  sam  staje  się  rozbitkiem.  To  już 
nie tylko chwytliwa gra słowna zestawiająca wiarę ze środkiem komuni‑
kacji, to personifikowanie Stwórcy – Boga osobowego zaczynają w toku 
wiersza  dotyczyć  ludzkie  rozterki  i  zmagania  z wyzwaniami  codzien‑
ności, wybory natury moralnej, politycznej czy egzystencjalnej właśnie. 
„Wykolejeniec”  to  także  pejoratywne  określenie  życiowego  rozbitka. 
Powyższy epitet można interpretować więc przynajmniej dualnie – Bóg 
zboczył ze swej trasy, ale jednocześnie wyznawcy zatracili swojego Boga.
Powracając  jednak  do  wyliczonych  dookreśleń  Stwórcy  użytych 

w wierszu, mamy w omawianym tekście do czynienia  także z Bogiem 
podziemnym:  „Bóg  podziemny  (Bóg  zdrajców,  konfidentów  i  termi‑
tów)”, trudno jednak zdefiniować zdrajców, którzy zostali jego wyznaw‑
cami.  Czy  są  to  zdrajcy  w  znaczeniu  prawdziwie  negatywnym,  czy 
ironiczne przedstawienie tych, którzy przeciwstawiają się ogólnie przy‑
jętym zasadom: materializmowi, narzuconej walce gospodarczej, ustro‑
jowi?  Leksem  „podziemie”  ma  bowiem,  jak  wiadomo,  bardzo  silne, 
wyraziście  osadzone  w  języku  polskim  konotacje.  Kojarzy  się  raczej 
z  walką  narodowowyzwoleńczą,  tajnymi  kompletami,  drugim  obie‑
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giem, dopiero w drugiej kolejności przywołuje na myśl szereg skojarzeń 
ze  światem przestępczym. Epitet  „Bóg podziemny”  jest  jednak przede 
wszystkim  odwróceniem  teologicznego,  klasycznego  porządku  –  Bóg 
przynależy  do  sfery  niebiańskiej,  świat  podziemny  to  raczej  domena 
złych mocy. Na tym jednak nie zamyka się krąg semantycznych skoja‑
rzeń z podziemiem –  to bowiem także przebywanie w ukryciu, swego 
rodzaju konspiracja. Bóg w omawianym utworze staje się więc Bogiem 
ukrytym, w końcu wręcz nieobecnym.
W  świetle  takiej  „odsłony”  Boga  najistotniejsze  zdają  się  być  jedne 

z ostatnich określeń:

Bóg wycofany z rozkładu.
Opóźnienie Boga może ulec zmianie.
Nie używać w czasie postoju Boga.
W razie nagłej konieczności opuszczenia Boga silnie Bógnąć
za rączkę. Nieuzasadnione użycie będzie surowo karane.

W poetyckim świecie Pan „jawi  się”  jako nieobecny, opóźniony, wyco‑
fany z  rozkładu – nie  stał  się  jednak nadal Bogiem nieistniejącym, był 
obecny, ale z jakiegoś względu został właśnie wycofany i nie wiadomo, 
kiedy znów pojawi się na stacji. Nie został tu unaoczniony powód owego 
braku, choć można się dopatrywać go w językowej metaforze: „W razie 
nagłej  konieczności  opuszczenia  Boga  silnie  Bógnąć  za  rączkę”.  Pomi‑
jając  znów  pociągową  proweniencję  konstrukcji,  warto  skupić  uwagę 
na innym zabiegu – zwykle mówi się o miejscu lub osobie opuszczonej 
przez Boga, nie zaś o opuszczeniu samego Boga. Terry Eagleton w swo‑
jej  książce  Kultura a śmierć Boga  pisze,  że  racjonalizm  oświeceniowy 
zaowocował porzuceniem Boga, ale nie był  to nigdy ateizm, ponieważ 
człowiek w  swej potrzebie wiary zastępował Absolut przy użyciu naj‑
różniejszych  substytutów:  polityki,  filozofii,  w  końcu  najrozmaitszych 
dziedzin  kultury.  Wygnanie  Stwórcy  pozostawiło  bowiem  pustkę, 
z  którą  człowiek  nie  potrafił  się  pogodzić,  którą  pragnął  jak  najszyb‑
ciej  i najskuteczniej  zapełnić9. Przedstawiony w wierszu Baczewskiego 
obraz Stwórcy zdaje  się w pewnym sensie korespondować z diagnozą 

9 T. Eagleton: Kultura a śmierć Boga. Przeł. B. Baran. Warszawa 2014.
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wytwory ludzkiej kultury.
Cały przytoczony powyżej szereg wyliczeń stanowi ironiczne nawią‑

zanie do  jeszcze  jednego aspektu „religijności”, mianowicie do „wielo‑
bóstwa”, wyznawców wygody, mamony, wiary w ideologię – wszystko 
to,  dla  czego  Bóg  stanowił  nieraz  wygodną  przykrywkę.  Z  drugiej 
zaś  strony, można  odczytywać  to  także  jako  postulat  indywidualizacji 
i  prywatności  wiary  –  prawa  dla  każdego  do własnego,  adogmatycz‑
nego wyznania.  Ta  interpretacyjna  ścieżka  nie może  doprowadzić  nas 
jednak do  żadnych  rozstrzygnięć,  nie mówi wprost  o  tym,  jaki  rodzaj 
wiary postuluje poeta i czy w ogóle o postulatach mówić tu należy. Na 
pewno  jednak  stwierdzić można,  iż  taki  sposób mówienia  o  Bogu  nie 
jest  wynikiem  łatwego  pogodzenia  się  z  niemożnością  bycia  pasaże‑
rem w owym metaforycznym pociągu. Przy ogromnej wieloznaczności 
zgromadzonych w wierszu dookreśleń, najbardziej zagadkowe zdaje się 
być zdefiniowanie Boga mianem „pancerny”. Odporny na uszkodzenia, 
niezniszczalny, chroniący to, co wewnątrz niczym sejf, niedostępny, eli‑
tarny,  zimny  jak  stal. Owo niepokojące określenie wyraźnie unaocznia 
dystans dzielący człowieka z wiersza od Stwórcy, ale może wskazywać 
także na siłę ludzkiej wiary.
Interpretatora  tekstu  mogłaby  kusić  próba  złożenia  mozaiki  wyli‑

czonych epitetów w całość, semantyczną pełnię. Nie warto  jednak ule‑
gać  tej  pokusie  w  przypadku  wielu  wierszy  Baczewskiego,  z  tej  pro‑
stej przyczyny,  że  jest  to  z  założenia właśnie  taka postmodernistyczna 
(nie)układanka – obrazy umieszczone w ramach jednego tekstu nie two‑
rzą pełni, nie odpowiadają na pytania, to luźne notatki, zapis strumienia 
myśli. Literaturoznawca, na którego tekst został skazany, rzadko jednak 
poprzestaje  na  tak  powierzchownej  pracy,  usilnie  uzupełnia  strzępki 
i  zapiski,  ale  w  wierszu  wyraźnie  chodzi  o  zabieg  zgoła  odwrotny  – 
hiperbolizację  niespójności  obrazu  Boga,  niejednolitości  i  indywidua‑
lizacji  wyobrażeń.  Tak  przeprowadzone  wnioskowanie  jest  dowodem 
na  to,  że  głównym  pytaniem  wiersza  nie  jest  wcale  pytanie  o  obraz 
Boga,  jego naturę, ale o to, czy jeden jedyny Bóg w ogóle istnieje, pod‑
stawą  tego wątpienia  jest  zaś  przede wszystkim wniosek,  że  ilu  użyt‑
kowników  religii  i  języka,  ile  ludzkich wyobrażeń,  tyle  bóstw można 
by powołać do życia.
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Dla  Baczewskiego  rozmyślania  o  sferze  sakralnej  sprowadzają  się 
do zabawy,  językowej gry, Królestwo Niebieskie może być królestwem 
pomalowanym na niebiesko, a Bóg miłosierny – Bogiem ekspresowym.
Wracając  do  zestawienia  sacrum  i  zabawy,  także  zabawy  językowej, 

należy zauważyć, iż Baczewski owego sacrum nie przekreśla, nie niwe‑
luje, ale przybliża  jedynie współczesnemu odbiorcy, zmniejsza dystans 
pomiędzy odległymi sferami sakralną  i profaniczną, ale mam głębokie 
wątpliwości, czy dopatrywać się w tym miejscu możemy jakiegoś zama‑
chu  na  wielkie  narracje  europejskiego  kręgu  kulturowego.  Jak  pisze 
Giorgio Agamben:

Przejścia od sacrum do profanum można bowiem dokonać przez cał‑
kowicie niestosowne używanie świętości (a właściwie jej reutylizację). 
Mam na myśli  zabawę. Wiadomo,  że  dziedziny  sacrum  i  zabawy  są 
ściśle powiązane. Większość znanych nam gier i zabaw wywodzi się 
z pradawnych obrzędów sakralnych […].
Oznacza to, że zabawa odrywa i wyzwala ze sfery sacrum, nie oba‑

lając  jednak  owej  sfery.  […]  Podobnie  religio już  nie  przestrzegana, 
ale  taka,  z  którą można  igrać,  otwiera wrota  użytkowania,  a  potęgi 
ekonomii,  prawa  i  polityki,  rozbrojone w  zabawie, wiodą  ku  nowej 
szczęśliwości10.

Baczewski  nie  dokonuje  więc  profanacji,  a  jedynie  ustanawia  swego 
rodzaju nową duchowość, wprowadza sacrum do użytku, także poprzez 
zapożyczenia językowe pochodzące z tej sfery – odrestaurowane, przy‑
wrócone, umiejscowione w nowych kontekstach.

Wyprawa do Ziemi Obiecanej

W innym tekście, opublikowanym w zbiorze Fortepian i jego cień – Czy 
Baczewski może być zbawiony? – opinia o Bogu wyrażona w słowach pod‑
miotu jest początkowo w dużej mierze zapośredniczona. Twórca umieś‑
cił  bowiem w wierszu  techniką  kolażową  słowa  o  Stwórcy wypowie‑

10 G. Agamben: Pochwała profanacji. W:  Idem: Profanacje.  Przeł. M. Kwaterko. 
Warszawa 2006, s. 95–97.
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A  jednak  religia  zawsze mnie  pociągała”11.  Jednak  później  słowa  pod‑
miotu zdradzają brak  zaufania wobec wszystkich właściwie  sądów na 
temat Absolutu: 

          […] Wszystko trzeba
badać, nikomu nie wierzyć, a szczególnie Panu Bogu zaglądać

w mankiety. Bo chcąc nie chcąc, człowiek zawsze znajdzie
tam coś fałszywego: brak zaufania, nadmiar zaufania,
dwójkę atu do sekwensu bądź sekwencji. Bez tej

kontroli możesz mu zaśpiewać Te Deum, a on ci na to
z góry: „Dla ciebie, łosiu, Panie Deum!” (…).

(Czy Baczewski może być zbawiony?, s. 99)

Nic  nie  wzbudza  więc  zaufania  człowieka  wykreowanego  w wierszu 
Baczewskiego,  wszystko  to  jedynie  resztki  dawnych  mitów,  co  czyni 
z niego pełnoprawnego „obywatela” ponowoczesnego świata – pozba‑
wionego twardych zasad, konkretnych granic i oparcia w wierze, wciąż 
poszukującego  trwałych  podstaw.  Ewentualny  kontakt  z  Absolutem, 
sprowadzony  do  słownej  potyczki  i  unaocznienia wyższości  jednej  ze 
stron, w formie, jaka została zastosowana w tekście, po raz kolejny pod‑
kreśla dystans pomiędzy  człowiekiem a Stwórcą  i  absurdalność dążeń 
do nawiązania jakiegokolwiek kontaktu. Paradoksalnie wyglądać mogą 
także próby kontrolowania Boga, uczenia go,  jak powinien  zorganizo‑
wać świat – te sytuacyjne obrazki dają odbiorcy do zrozumienia jedynie, 
że Bóg jest postacią wykreowaną przez człowieka, do swego wytwórcy 
będzie więc podobny – niedoskonały,  fałszywy.  Jednak wiara zdaje się 
być nieodłącznym elementem ludzkiego trwania, nawet jeżeli jej przed‑
miot  okazuje  się  być  niedoskonały.  Zwłaszcza  aspekt  eschatologiczny 
systemu wierzeń zdaje się odgrywać istotną rolę w ludzkiej świadomo‑
ści  –  w wierszu  powtarza  się  nie  tylko  przywoływanie  różnych wizji 
Raju,  z  których  kolejne  są  mniej  satysfakcjonujące  od  poprzednich, 
ale  także  pytania  –  czy  Baczewski  może  być  zbawiony?  Otóż  pyta‑

11 F.  Fejto: E.M. Cioran. Wątpię więc jestem.  „Zeszyty Literackie”  1996, nr  54, 
s. 89.
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nie  powinno  brzmieć  raczej:  czy  Baczewski  chciałby  być  zbawiony? 
Pod  kpiną  z  Boga  i  niezbyt wyszukanej  nagrody  dla  sprawiedliwych, 
kryje się bowiem także ironiczny żart ze społeczności, która stawia Bogu 
warunki,  grymasi  i  nie potrafi  zdecydować  się,  jakie wytyczne miałby 
spełniać Raj  idealny. Podważony został sens samego snucia wizji Raju, 
zadawania pytań o Zbawienie i marnowania cennego czasu na bezpod‑
stawne  domysły.  Człowiek  bowiem  bez  względu  na  rozstrzygnięcie 
będzie niezadowolony z otrzymanych rezultatów, wciąż tracąc zaświa‑
tową przestrzeń,  jaką sobie zaprojektował. Kończące wiersz stwierdze‑
nie: „I widzisz, synu, mówiłem. Nie baw się w te klocki. Skoncentruj  / 
się na  tym,  co masz  tutaj”,  nie może  zostać  odczytany  jako deklaracja 
skrajnego ateizmu, a przypomnienie, że nie jest rolą człowieka docieka‑
nie,  co czeka go po śmierci, zanim  jeszcze zdążył przeżyć swoje życie. 
Nie  sposób  nie  zauważyć  w  wierszu  nawiązania  do  dzieła  Miltona, 
a mianowicie do dwóch wątków Raju utraconego – fragmentu pierwszej 
pieśni:

Umysł jest dla siebie
Siedzibą, może sam w sobie przemienić
Piekło w Niebiosa, a Niebiosa w piekło.
Mniejsza, gdzie będę, skoro będę sobą, (…)

(I, 297–300)

oraz do zakończenia poematu:

[…] Raj ten porzucisz, gdyż Raj będzie w tobie,
Podobny, jednak o wiele szczęśliwszy.

(XII, 746–747)12

Obraz Raju i obraz samego Boga, bez względu na to, przez kogo został 
wykreowany i z jaką dbałością o szczegóły, nigdy nie będzie zadowala‑
jący, zawsze bowiem łączy się z ludzkimi niedoskonałościami i subiek‑
tywnością,  zmiennością  oczekiwań.  Przede wszystkim  zaś  taki  ludzki 
Bóg, według słów podmiotu, nie budzi zaufania. Jedyne rozwiązanie to 

12 J. Milton: Raj utracony. Przeł. M. Słomczyński. Kraków 2002. Zacytowane 
powyżej fragmenty pochodzą z tego wydania.
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sku  pobrzmiewa  jednak  dręczące  pytanie:  czy  Baczewski,  Kowalski, 
Nowak może być zbawiony?
Interpretując  poszczególne  wiersze  Baczewskiego  nie  sposób  nie 

odnieść się do sposobu kreowania podmiotu. Baczewski (jak poeta sam 
zaznacza, pseudonim pochodzi od nazwy jego ulubionego trunku), o swo‑
ich  religijnych  rozterkach  mówi  zwykle  w  formie  pierwszoosobowej. 
To  nie  ogólne  deklaracje  czy  kwestionowanie wielkich  idei,  systemów; 
to bardzo osobiste, intymne wręcz porachunki z Bogiem, a wadzenie się 
z  Nim  jest  w  pewien  sposób  specyficznym wyznaniem wiary.  Trudno 
bowiem uwierzyć, że podmiot ów poświęca spore dawki słownej ener‑
gii, lingwistyczne i intertekstualne koncepty, na istotę, w której istnienie 
absolutnie nie wierzy. Nawet jeśli jednak nie ufa stworzonemu na obraz 
i podobieństwo człowieka kantującemu Bogu, to z pewnością dostrzega 
potrzebę  tej  kreacji,  choćby po  to,  by mieć  się  z  kim wadzić. Owszem, 
jest  to Pan, na którego wyczekuje  się na pustym peronie, a przed osta‑ 
teczną decyzją o odejściu ostrzega mentalny komunikat: „W razie nagłej 
konieczności opuszczenia Boga silnie Bógnąć za rączkę. Nieuzasadnione 
użycie będzie surowo karane”. Nie można jednak przypisywać tekstom 
Baczewskiego miana śladu silnego religijnego przeżycia,  to w zdecydo‑
wanie większej mierze zapis słów „językowego podmiotu ironicznego13”, 
śledzenie funkcjonowania w języku utartych zwrotów i symboli, użycia 
biblijnych obrazów nieraz pozbawiające je głębszego znaczenia.
Rozumienie sacrum w poezji Baczewskiego zdaje się korespondować 

z  rozważaniami  Georges’a  Bataille’a:  nie  jest  to  bowiem  sfera  niedo‑
stępna, metafizyczna,  a  raczej obcowanie z własnym wnętrzem, walka 
z  tradycyjną,  zinstytucjonalizowaną  formą  religii  na  rzecz  osobistego 
postrzegania  wiary,  a  także  walka  z  pustymi  symbolami  nadużywa‑
nymi przez kulturę, z brakiem możliwości znalezienia oparcia w religij‑
nych i filozoficznych systemach14. Wiersze Baczewskiego stanowią także 

13 Zob. R. Nycz: Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostat-
niego stulecia. W: Idem: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wroc‑
ław 1997, s. 98–101.

14 Zob.  G.  Bataille:  Teoria religii.  Przeł.  K.  Matuszewski.  Warszawa  1996; 
T. Swoboda: Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot. Gdańsk 2010.
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poetyckie odzwierciedlenie zdiagnozowanego przez Gianniego Vattimo 
upadku wielkich narracji15  – pod  językową prostotą, pastiszową  formą 
oraz ironią, wręcz kpiną, z symboli i wartości, kryją się bowiem w tych 
wierszach  codzienne  lęki  człowieka  zatopionego  w  ponowoczesnym, 
upłynnionym świecie. Tak odległe od siebie wnioski, że poezja Baczew‑
skiego jednocześnie kpi z religii i poświęca jej wiele miejsca, a człowiek 
wykreowany w tekstach jest agnostykiem, ale ustawicznie zadaje pyta‑
nia o Boga i los pośmiertny człowieka, nie są nieuprawomocnione – jak 
pisze Anna Kałuża, poeta potrafi w tej chaotycznej formie, jaką zwykle 
reprezentuje jego twórczość „połączyć w jeden projekt wykluczające się 
często sposoby myślenia […]”16.

Ciężka praca, czyli poetycko ‑metafizyczne poszukiwania

Próbując  prześledzić  rozwój  myśli  postsekularnej  we  współczesnej 
kulturze warto przyjrzeć  się  bliżej  adaptowaniu  tej  filozofii  przez pol‑
ską  poezję  współczesną.  Pomimo  specyficznej,  odmiennej  od  zachod‑
niej  sytuacji  polskiej  kultury,  postsekularne  wątki  są  bowiem  wyraź‑
nie  obecne  w  twórczości  Czesława  Miłosza  (Orfeusz i Eurydyka, Jak 
powinno być w niebie?, Druga przestrzeń),  Ryszarda Krynickiego  (Podróż 
pośmiertna I, Podróż pośmiertna II, Ile światów), Jarosława Marka Rymkie‑
wicza (Hymenajos i Filetos, zbiór Zachód słońca w Milanówku). W wymie‑
nionych tekstach postsekukaryzm przejawia się w próbach odnalezienia 
Boga na nowo, wypełnienia pustki, która powstała, gdy człowiek zaczął 
odrzucać klasyczną teologię, ponieważ przestała być dla niego wystar‑
czającą odpowiedzią w świecie odmienionym wydarzeniami XX wieku, 
a także rozwojem nauki, która zaczęła zastępować wiarę. W wierszach 
Krynickiego źródłem kryzysu staje się właśnie brak tajemnicy, nadmiar 
wiedzy,  która  czasami  zaciemnia wszystko  jeszcze  bardziej,  odpowie‑
dzialny  jest  w  tej  poezji  za  przytłaczające  uczucie  wszechogarniającej 

15 G. Vattimo: Ponowoczesność i kres historii. Przeł. B. Stelmaszczyk. W: Postmo-
dernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 128–144.

16 A. Kałuża: Bumerang: szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wroc‑
ław 2010, s. 69.
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próbą  walki  z  nicością,  obezwładniającą  wszystkie  dziedziny  życia. 
W poezji Miłosza zaś, kreowany w poetyckim świecie człowiek poszu‑
kuje  ścieżki  wiary,  w  pewnym  sensie  dopasowanej  do  jego  potrzeb 
i możliwości  poznawczych. W wierszach  noblisty  ta myśl  objawia  się 
głównie w tekstach aktualizujących idee apokatastazy, nadziei na moż‑
liwość powrotu wszelkiego stworzenia do stanu jedności z Bogiem oraz 
odkupienia wszelkiego zła.
Zupełnie inaczej natomiast niż w wymienionych wcześniej utworach 

kształtuje  się  wykorzystanie  postsekularnego  języka  w  poezji  Marka 
Baczewskiego, zwanego teologiem ateizmu.
W  wierszu  Soap opera  podmiot  liryczny  w  bardzo  skondensowa‑

nej  formie  przekazuje  swoje  rozważania  o  Bogu,  które  tylko  z  pozoru 
wydają się błahą grą słów:

244 dnia Bóg stworzył długopis
245 dnia Baczewski napisał słowo „Bóg”
246 dnia Bóg wykreślił cudzysłów w słowie „Bóg”
247 dnia Baczewski wykreślił słowo „Bóg”
248 dnia Bóg wykreślił słowo „Baczewski”
249 dnia długopis odpoczywał17

Warto zwrócić uwagę na znaczący w konstrukcji wiersza zapis, niemal 
symboliczny,  „odwróconego  porządku  tworzenia”.  Tylko  dwa  pierw‑
sze wersy zawierają aspekt pozytywny, twórczy: „stworzył”, „napisał”. 
Pozostałe  cztery  są  redukowaniem  (trzy  razy  „wykreślił”  plus  „odpo‑
czywał”). Mamy tu do czynienia z głęboką ironią – akt tworzenia, nawet 
artefaktu,  jest  odejmowaniem,  rozwija  się,  ale  w  kierunku  degradacji 
sensu  a  nie wzrastania;  przyrost  formy  jest wprost  proporcjonalny do 
ubywania istoty. 
Baczewski  wykorzystuje  w  utworze  paradygmat  zabawy  (który 

pojawia  się  w  jego  utworach  dość  często,  o  czym  będzie  jeszcze 
mowa w niniejszym  rozdziale), w  tym przypadku zarówno „zabawy” 

17 M.  Baczewski:  Ars poetica CCXLIX: Soap opera.  W:  Idem:  Wybór wierszy. 
Sopot  2000,  s.  46.  Jeżeli  nie  zostanie  odnotowane  inaczej,  wszystkie  wiersze 
poety cytowane w tekście pochodzą z tego wydania.
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w Stwórcę: «Baczewski napisał słowo „Bóg”», jak i zabawy ze Stwórcą, 
wiersz bowiem przywołuje na myśl grę  „kółko  i  krzyżyk”  czy  rebusy. 
Przy  czym w  tak  skonstruowanej  „relacji”  z  rozgrywki  trudno byłoby 
wskazać  wygranego.  Czy  jest  nim  Bóg,  który  przywołany  gestem 
„Baczewskiego”  usuwa  go  z  planu  rozgrywki,  czy  jest  nim  podmiot, 
którego słowa „powołały” do życia Boga, który w odwecie (za bezczel‑
ność gestu, kpiący cudzysłów?) unicestwia autora napisu,  tym samym 
odbierając sobie potencjalnego wyznawcę.
Pod grą  słowną  i poniekąd parodią wizji  stworzenia  świata zawartą 

w Biblii kryje się tak naprawdę esencja ponowoczesnego konfliktu, zma‑
gania się z Bogiem i problemem wiary.
Ten specyficzny pojedynek właściwie nie zostaje rozstrzygnięty. Czło‑

wiek z wiersza, rozważając kwestię wiary, kreując własnego Boga, igra 
z mocą sprawczą słowa, zupełnie odchodząc od teologii dogmatycznej 
– o czym świadczy użyty w zapisie słowa Bóg problematyczny cudzy‑
słów. Kiedy owa, pomyślana jako abstrakcyjna, Wyższa Instancja odpo‑
wiada  na  ów  gest  bardzo  konkretnym  aktem  –  „246  dnia  Bóg wykre‑
ślił cudzysłów w słowie „Bóg”, chcąc podkreślić swoje  istnienie, swoją 
boskość, niepowtarzalność, wtedy człowiek z wiersza wykreśla abstrak‑
cyjnego,  bo  ujętego  przez  niego w  cudzysłów,  Boga,  w  akcie  odejścia 
od klasycznej wiary, zaprzecza Jego istnieniu. Nie jest to jednak koniec 
konfliktu,  Bóg  bowiem,  nie  pozostając  dłużnym,  wykorzystuje  swoją 
największą przewagę nad istotą ludzką, strąca Baczewskiego z wiersza 
w niebyt, dokonując symbolicznego wykreślenia jego nazwiska.
Nie  można  jednak  zakończyć  interpretacji  tego  tekstu  prostą  kon‑

kluzją,  że  Bóg  udowodnił  swoje  istnienie,  swoją  wielkość  i  pokazał, 
jak karać zamierza wątpiących – nie  chodzi  tu oczywiście o odebranie 
życia doczesnego, owo wykreślenie należy bowiem interpretować raczej 
jako  pozbawienie  niewiernego  możliwości  życia  wiecznego,  osiągnię‑
cia pełni w  jedności  z Bogiem.  Jednak po wszystkim nie ma  też Boga, 
odpoczywa bowiem długopis, w wierszu początkowo stworzony przez 
Boga,  będący wytworem  rąk  ludzkich  i  należący  do  dość  pospolitych 
narzędzi codziennego użytku. Tu  jednak obdarzony  jest on wyjątkową 
mocą, stanowi główne narzędzie w akcie kreacji. Należy bowiem zwró‑
cić uwagę, że powoływanie do  istnienia odbywa się w  tym poetyckim 
świecie  przy  pomocy  słowa,  nie  tylko  jednak  słowa  Bożego,  ale  także 
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nia  Boga  były  od  siebie  współzależne,  obie  stanowią  wielką  narrację. 
Bóg mocą słowa powołał do istnienia człowieka, teraz zaś człowiek sło‑
wem „wierzę” podtrzymuje istnienie Boga.
Możliwe  są  jeszcze  inne  ścieżki  interpretacji  wiersza  Soap opera,  na 

przykład – jeżeli uznamy, że wykreślając ujęte w cudzysłów słowo Bóg, 
podmiot utworu staje po stronie  jednego prawdziwego Boga, odrzuca‑
jąc bogów fałszywych, nadal jednak spotyka go za to nieistnienie, unice‑
stwienie, nicość. Nie ma tu żadnej obietnicy życia wiecznego, a po skoń‑
czonym pojedynku  pozostaje  jedynie  artefakt  utrwalający  słowo,  przy 
pomocy którego Bóg  i człowiek powołują się wzajemnie do  istnienia – 
by  po  symbolicznym  jednym  dniu,  niczym  dzień  stworzenia,  odesłać 
siebie w nieistnienie.  Jednym z wniosków interpretacyjnych na pewno 
jest w wypadku  tego wiersza przekonanie,  że przedmiotem wiary  jest 
słowna  kreacja.  Wiara  podtrzymywana  jest  przy  pomocy  słów,  które 
jako performatywy czynią  człowieka  członkiem  religijnej  społeczności, 
potwierdzają  jego  przynależność, wyznawaną  ideologię,  obowiązujące 
go  zasady moralne.  Słowo  okazuje  się  być  tu  największą mocą,  jakby 
bez  dokonywanego  przez  człowieka  wyznania  wiary,  Bóg  nie  mógł 
dalej  istnieć. Nie ma w  sporze w wierszu  Baczewskiego  jednostki  sil‑
niejszej. Bóg stwarza człowieka  i zarządza niejako  jego życiem, ale nie 
bez  współzależności,  gdyż  stwórca  z  przytoczonego  wiersza  potrze‑
buje wyznawcy, wzajemnie  się uzupełniają. Wiersz staje  się więc zapi‑
sem  procesu  dewaluowania,  deprecjonowania  Boga  i  boskości,  jednak 
tylko to, co stworzył Bóg (długopis) swoim słowem pozostało. Człowiek 
swoimi  słowami  unicestwia,  „wykreśla”.  Te  słowa,  będące  pochodną 
myślenia  epoki  „długopisów”,  redukują  sens, niefrasobliwie obchodzą 
się z istotą: są puste. „Bóg” jest słowem, „Baczewski” jest słowem, pra‑
wie  jak  signifiant  bez  signifié.  Można  więc  zaryzykować  stwierdzenie, 
że  stanowi  odzwierciedlenie  postsekularnej  epoki,  z  szukaniem  słów‑
 ‑dyskursów, a słabością ich zakorzenienia w sensie, treści, wykreślania, 
unicestwiania. Smutną właściwie konkluzję wiersza – „249 dnia długo‑
pis  odpoczywał”  – można  rozumieć  jako  swoistą diagnozę współczes‑
nego  świata,  który odwrócił  się  od wyższych wartości w  stronę mate‑
rializmu.  Człowiek  przemija,  Bóg  został  przez  człowieka  odrzucony, 
wykreślony z planu codzienności, pozostają jedynie przedmioty.
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Z  parodystycznego,  sprawiającego  początkowo  wrażenie  zabawnej 
wyliczanki,  tekstu po odczytaniu ukrytych sensów zieje pustka świata 
bez Boga, którego człowiek wyrzekł się na rzecz nauki, nowej prawdy, 
wygody. Miniatura Baczewskiego przedstawia wciąż żywy w ponowo‑
czesnej kulturze problem, o którym pisał już Leszek Kołakowski:

Wraz z pewnością wiary załamała się też pewność niewiary. […] Usil‑
nie prosiliśmy Boga, by opuścił świat. Uczynił to – na nasze żądanie. 
Pozostała ziejąca dziura. Nadal modlimy się do tej dziury, do Nicości. 
[…] Absolut można by  jednak zastąpić  tym,  co nieabsolutne  i  skoń‑
czone,  jedynie  wówczas,  gdyby  uległ  On  zapomnieniu.  […]  Lecz 
Absolut nigdy nie może ulec zapomnieniu. To, że o Bogu zapomnieć 
nie sposób, czyni Go obecnym nawet w odrzuceniu18.

Powoli  jednak  człowiek  zdaje  się  żałować  swoich wyborów  (mimo  że 
nie mówi o  tym wprost,  szuka wykreślonego Boga na nowo)  lub pró‑
buje  nadać  nowy  sens,  pustemu  od  jakiegoś  czasu  znakowi  graficz‑
nemu,  nie  dowiadujemy  się  jednak,  czy  pomimo  ciężkiej  pracy  jest  to 
jeszcze w ogóle możliwe. 
Ciężar  metafizycznych  poszukiwań  obrazuje  inny  wiersz  Marka 

Baczewskiego, w którym  rozważania natury  religijnej  są przyrównane 
do pracy fizycznej, bardzo zresztą specyficznej:

Jestem pracownikiem metafizycznym. Jak to jest:
Być pracownikiem metafizycznym? Twarde

metafizyczne
mięsnie, metafizyczna choroba zawodowa,

po piętnastu 
latach wysługi metafizyczne inwalidztwo. Jestem
pracownikiem metafizycznym. Osiem godzin bez 

przerwy,
macham metafizyczną łopatą, kopię metafizyczne 

groby.
(Ars poetica XV: Metafizyczny pracownik, s. 44)

18 L. Kołakowski: Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce. W:  Idem: Czy Pan 
Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków 2009, s. 58, 70.



110 (De)sakralizacja
C
ZĘ
ŚĆ
 II Wszelkie  rozważania  natury  religijnej,  dotyczące  pośmiertnego  losu 

człowieka, tajemnic duszy, zjawisk niezrozumiałych dla istoty ludzkiej, 
słowem wszystko, co kryje się pod pojęciem metafizyki nabiera w wier‑
szu znamion największego wysiłku, fizycznego wysiłku prowadzącego 
do zwyrodnień  i  kalectwa. Nie  jest  to praca fizyczna,  a ponad  (meta ‑)
fizyczna,  przekraczająca  cielesne  i  umysłowe  (jak  się  za  chwilę  okaże) 
możliwości  jednostki. Ową zawodową chorobę, inwalidztwo, o którym 
mówi podmiot  liryczny  tego  tekstu, można  rozumieć na bardzo wiele 
sposobów. Zbyt wnikliwe, uparte poszukiwania, mogą bowiem prowa‑
dzić  do  zwątpienia,  posługiwania  się  utartymi  schematami,  bez wiary 
w  słuszność  ich  treści.  W  słowach  podmiotu  brakuje  bowiem  wiary 
w celowość owej pracy, brakuje fascynacji. Dziedzina, w której się spe‑
cjalizuje  jest potrzebna,  ale nie poświęca on  zbyt wiele uwagi  jej  jako‑
ści. W dalszych słowach mówi o tym, że zajmuje go metafizyka kwan‑
tytatywna,  nie  zatrzymuje  się  on więc  nad  jakością  owych  rozważań, 
liczy się ilość: dowodów, wyznawców, tekstów. Jakby zarzucenie meta‑
fizycznymi  dowodami  i  terminologią  załatwiało  całą  sprawę,  wystar‑
czyło, by nasycić rynek. W odbiorcy musi zrodzić to zarówno bunt, jak 
i  gorzkie  spotkanie  z  rzeczywistością,  bowiem  znów,  odnosząc  się  do 
mocy  słowa,  wygrywa  retoryczna  obudowa,  praca,  a  nie  prawdziwe 
przemyślenia, odkrywanie prawdy. Filozofia, teologia i nauka zdają się 
przerzucać  ilością  argumentów,  nie  skupiając  się  nawet  nad  ich  słusz‑
nością,  agonalna walka  bez  zastanowienia  –  „pozostaje  tylko  brud  za 
matafizycznymi  paznokciami”.  Nawet  metafizyka  zdaje  się  pozosta‑
wać w  sferze wypracowanych narzędzi  i  chwytów,  którymi  posługuje 
się wyłączając  prawdziwe myślenie  –  „Mam/ metafizyczną/  rubcangę, 
metafizyczny przecinak”.
W metafizycznych  rozważaniach  człowieka z wiersza Baczewskiego, 

które  często  prowadzą  donikąd,  do  kolejnych  zaciemnień,  ale  jedno‑
cześnie  stanowią  zapis  dynamicznego  procesu  poszukiwań, wiele  jest, 
mimo wszystko,  indywidualnej religijności  i subiektywnej prawdy. Coś 
bowiem mobilizuje do dalszej pracy, coś skłania do zadawania pytań – 
może  zwyczajnie  i  interesownie  lepiej  poświęcić  trochę  uwagi  i  czasu 
metafizyce,  na  wypadek  gdyby  po  fizycznym  „pójściu  na  metę”,  jak 
mówi podmiot, miało się okazać, że jednak istnieje nieśmiertelna dusza 
i czeka ją dalsze trwanie, na które jednak powinna była zasłużyć. Po raz 
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kolejny można wyczytać tu przytyk do współczesności, kiedy to Raj, reli‑
gia, wiara  stają  się przedmiotem  targu, posiadają  swoistą wartość  ryn‑
kową  –  czasem warto  pokazać  swoją  religijność, w  innym wypadkach 
lepiej nie afiszować się ze swoim wyznaniem, wszystko zależne  jest od 
koniunktury. Metafizyka zostaje ukazana jako wartość, do której postse‑
kularny człowiek, mimo usilnych starań, nie potrafi się już zbliżyć.

„Święci Piotr i Paweł grają sobie w golfa…”

Wykorzystywanie,  nośnych  i  czytelnych  dla większości  „obywateli” 
europejskiego kręgu kulturowego,  chrześcijańskich  symboli  jest  czymś 
tak niesamowicie powszechnym,  że  niemalże nie  zauważamy  już  róż‑
nic  między  użyciem  a  nadużyciem  owych  znaczeń.  Odniesienia  do 
Biblii znajdują się bowiem wszędzie – w literaturze, sztukach plastycz‑
nych,  nawet  niewybrednych dykteryjkach. Cała  kultura,  także  kultura 
masowa,  opiera  się  poniekąd  na  Świętej  Księdze  chrześcijaństwa.  Co 
najciekawsze, niewiele wytworów sztuki oskarżane jest o obrazę uczuć 
religijnych  jego wyznawców,  czy  też po prostu o nadużycie,  językową 
perswazję, bo też w czasie rozkwitu interdyscyplinarności czy multidy‑
scyplinarności, w świecie ponowoczesnego upłynnienie  ram wszelkich 
zjawisk19,  także dziedzin nauki,  nie  sposób wyznaczyć  twardych,  kon‑
kretnych granic pomiędzy nauką i sztuką, tekstem teoretycznym a ese‑
jem, kulturą a religią,  teologią a filozofią. Jednak uczynienie motywem 
przewodnim  niniejszego  podrozdziału  pytania,  na  które  nie  sposób 
odpowiedzieć, odebrałoby powagę niniejszym rozważaniom i mogłoby 
okazać się stratą czasu. Dlatego zajmę się w tym miejscu  jednym zale‑
dwie  wątkiem  sporu,  wykorzystywaniem  przez  filozofię  i  literaturę 
symboli – a właściwie postaci – religijnych.

19 Zob. Z. Bauman: Ponowoczesny świat i jego wyzwania. „Res Humana”, nr 2 (63)
2003  oraz  Z.  Bauman,  K.  Tester:  O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zyg-
muntem Baumanem.  Przeł.  E.  Krasińska.  Warszawa  2003,  s.  94–104.  Wszelkie 
poglądy na ten temat zebrane zostały także w książce Nowoczesność po ponowo-
czesności. Zob. M. Matysek: Ponowoczesność – porzucony projekt. W: Nowoczesność
po ponowoczesności. Red. G. Dziamski, E. Rewers. Poznań 2007, s.  19–37; Z. Bau‑
man: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa 2000.
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bez  względu  na  konsekwencje  wierni  swoim  przekonaniom,  gotowi 
oddać życie w imię wolności chrześcijan, wciąż  jawią się nie tylko teo‑
logom,  ale  także  myślicielom  i  socjologom,  jako  swoisty  społeczno‑
 ‑światopoglądowy fenomen. Oczywiście, we wszystkich świeckich teks‑
tach, wykorzystujących Uczniów Chrystusa  do  swoich  ideologicznych 
celów, najczęściej pojawia się postać św. Pawła, który we współczesnej 
kulturze zyskał status swego rodzaju „kategorii”. Upolityczniany, „uni‑
wersalizowany”,  unowocześniany  –  stanowi  narzędzie  wsparcia  dla 
filozoficznych (Nietzsche, Heidegger20)  i społeczno ‑politycznych (Alain 
Badiou21)  rozważań,  przede wszystkim  zaś  –  stał  się  główną  postacią, 
obok  Abrahama,  nowoczesnych,  zeświecczonych  (także  postsekular‑
nych)  rozmyślań o  religii,  indywidualności wiary,  nowych możliwości 
rozumienia i wyrażania własnej duchowości.
Nie tylko filozofia sięga jednak po nauki i biografie tych, którzy byli 

pierwszymi świadkami życia i Zmartwychwstania Syna Bożego. Odnie‑
sienia do Ewangelistów (także metapoetyckie), postaci Judasza czy Jana 
od Krzyża, Ostatniej Wieczerzy pojawiają się niezwykle często w litera‑
turze, nawet takiej, która w ogóle nie może być odczytywana jako reli‑
gijna czy metafizyczna (w klasycznym rozumieniu tego terminu). Z teks‑
tów  Marka  Baczewskiego  wyłania  się  specyficzny  obraz  nieobecnego 
Boga i problemów wiary. Wiersze uznawane za ateistyczne, wyśmiewa‑
jące religię są owszem głęboko ironiczne i wątpiące, ale z pewnością nie 
przechodzą obojętnie wobec kwestii wiary:

Ale odłóżmy płaszcz sofisty i bądźmy przez chwilę poważni. Bóg gra, 
pewnie, że gra, i to jak gra! Gra o wielkie stawki, na obszernym boi‑
sku. Wystawia do  rozgrywek nieprzebrane  rzesze zawodników. Gra 
Boga  nazywa  się  po  prostu  świat,  a  moje  pojedyncze  życie  można 
nazwać setem22.

20 K.  Dunin:  Łaska przekraczania granic.  Przedmowa  w:  A.  Badiou:  Święty 
Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Przeł. J. Kutyła, P. Mościcki. Kraków 2007.

21 A. Badiou: Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu….
22 K.M.E. Baczewski: O Bogu Einsteina i jedenastu Apostołach. Felieton opubli‑

kowany na stronie internetowej czasopisma „FA ‑art”. Zob. http://www.fa ‑art.pl/
artykul.php?id_artykulu=447& [dostęp: 11.09.2016].
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W opublikowanym w czasopiśmie „FA ‑art”  felietonie O Bogu Einsteina 
i jedenastu apostołach Baczewski w żartobliwy, typowy dla niego, zeświec‑
czony sposób przedstawia realizację boskiego planu wobec świata23. Bóg 
nie  jest  jednak według  autora  bezrefleksyjnym  hazardzistą,  jest  takty‑
kiem, choć bywa nieunikającym ryzyka brutalnym trenerem – narażają‑
cym graczy, którzy niekoniecznie gotowi są do wystawienia na boisku. 
Powyższy  opis  przywołuje  na myśl  raczej  Boga  starotestamentowego. 
W wielkim meczu, ogólnym planie, życie pojedynczego człowieka zdaje 
się  nic  nie  znaczyć,  jednak  staje  się  jakąś  cząstką  całości,  próbą  dąże‑
nia do doskonałych rozwiązań, które mogą nigdy nie nadejść. Stwórca 
zostaje dzięki takiemu przedstawieniu uchwycony w dualnym obrazie. 
Z  jednej  strony,  zarządzając  drużynami  z  oddalenia,  dystansu  kogoś 
wydającego  polecenia,  ale  nigdy  niebiorącego  udziału  w  grze  bezpo‑
średnio,  jest swego rodzaju  teoretykiem życia, ustala reguły  jego prak‑
tykowania,  co  budzi  pewien  sprzeciw  „graczy”.  Patrząc  na  tak  zary‑
sowany  obraz  z  innej  perspektywy,  należy  stwierdzić,  że wyznaczając 
rytm praktycznego etapu rozgrywek, w jakiś sposób staje się ich częścią, 
sam przebieg „meczu” nie pozostaje zaś obojętny dla Stwórcy. Niczym 
perfekcjonista i pedant wciąż ulepsza strategię, zmienia coś, poprawia, 
przestawia graczy. W felietonie śląskiego twórcy rozważania o ludzkim 
losie,  przeznaczeniu  i  boskim  planie,  zostały,  mówiąc  metaforycznie, 
sprowadzone na ziemię. Trzeba jednak zauważyć, że koncept wykorzy‑
stany przez Baczewskiego nie jest zabiegiem nowym. O Boga „grał” już 
Blaise Pascal,  religijne  rozgrywki prowadził w  swoich wypowiedziach 
przywołany  w  tytule  eseju  Albert  Einstein.  Przede  wszystkim  zaś, 
w rozważania natury religijnej, czy nieco szerzej rzecz ujmując, metafi‑
zycznej, gry i zabawy wprowadził już ksiądz Józef Baka. Jak pisze Alek‑
sander Nawarecki:

23 Sama  kategoria  gry  wymagałaby  dokładnego  omówienia,  jej  symbolika 
doczekała  się  bowiem  licznych  opracowań.  Zob.  H.G.  Gadamer:  Aktualność 
piękna: sztuka jako gra, symbol i święto. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1993; 
J. Freeman: Bóg gra nie fair. Przeł. P. Chojecki. Lublin 1992;  I. Steward: Czy Bóg 
gra w kości: nowa matematyka chaosu.  Przeł. W. Komar, M. Temczyk. Warszawa 
2001; J. Puzyna ‑Chojka: Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka. Kra‑
ków 2008.
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skie memento mori? Oczywiście – bawią się. Wszystkim stanom, nawet 
księżom zagrażają karty i hazard […].
Oprócz  rozmaitych  gier,  zabaw  i  tańców  Bakowskie  postacie 

porywa żywioł mimikry. […]
Zabawa  przenika  cały  świat,  świat  staje  się  zabawką.  Porównany 

jest do bąka, bańki mydlanej, pokazu ogni sztucznych. Nazywa się go 
„gomułką”  i  „skorupą”,  kojarzy  z  przedmiotami,  które mogą  śmie‑
szyć błahością  i zbytecznością.  […] komizm desygnatu zdaje się zle‑
wać z komizmem brzmienia24.

Rewizja stanu badań i samych tekstów literackich pokazuje, że Baczew‑
ski  jedynie  odświeża,  uaktualnia  i  uniwersalizuje  dawne  motywy, 
włączając  w  nie  także  theatrum mundi.  Zlewa  karnawałowość  kultury 
z  powagą  rozważań metafizycznych,  tworząc  groteskowy  obraz  ludz‑
kiego losu. Tak odczytany esej traci nieco ze swej oryginalności, zysku‑
jąc  przy  tym  niezgorsze  „towarzystwo”  twórców,  którzy  taki  metafo‑
ryczny potencjał obrazu Boga ‑gracza/trenera wykorzystywali wcześniej.
Warto zwrócić uwagę, że w kontekście poezji Śląska i Zagłębia,  taka 

poetycka  formuła nie  jest  jednostkowym przypadkiem Marka Baczew‑
skiego. Podobną strategię przywoływania sacrum i tradycji w kontekście 
zabawy wykorzystuje Paweł Lekszycki:

kiedy napisałem dziewiąty wiersz
o śmierci – pisał Szarzyński spoglądając
daleko w przyszłość – poczułem
śmiertelną ochotę ruchu. wybiegłem
bez czapki nadać na poczcie
polecony nekrolog. w mieście zima lepiła
śniegowe fortece, w których najmłodsi
bronili się do pierwszych odmrożeń
albo dobrze udawanych zgonów25

24 A.  Nawarecki: Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki – 
poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991, s. 83–85.

25 P.  Lekszycki:  Mikołaja sępa szarzyńskiego nieznany dotąd dziesiąty wiersz 
o śmierci wojnie naszej którą wiedziemy na śniegowe kulki. W: Idem: Wiersze przygo-
dowe…, s. 19.
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Parodystyczna  i  żartobliwa  formuła  zderzona  w  kolejnych  wersach 
z prawdziwym i namacalnym obrazem śmierci – truchłem zabitego zwie‑
rzęcia, w ironiczny sposób demaskuje przede wszystkim kulturowe mar‑
ginalizowanie prawdy o  śmierci.  Skutecznie usuwana z  życia  i  ludzkiej 
mentalności, stanowiąca kulturowe tabu paraliżuje jednostkę w momen‑
cie prawdziwej konfrontacji26. Zabawa stanowi więc metaforę zakrywania 
prawdy  życia,  przypisywania  określonych  ról  poszczególnym  jednost‑
kom,  skuteczne  izolowanie  od  prawdy.  Taki wniosek  nasuwa  się  także 
w  oparciu  o  celowe  nawiązanie  do  twórczości  barokowej, współczesna 
kultura,  z  jednej  strony przytłoczona wręcz  ilością  i dostępnością  infor‑
macji, nie uniknęła konceptualizacji śmierci, sprowadzając ją do ogólniko‑
wych pojęć, odzierając ją zarazem z prawdy i obrazu umierającego ciała.
Po metaforę „gry z Bogiem/gry Boga” sięga także Michał Cyfra, pisząc: 

„Bóg  jest Hazardzistą  –  / postawił na  adama  /  i  ewę  / przegrał  // Teraz 
u  Krupiera  ma  /  Dług  6  mld  /  co  to  dla  niego  /  Ja  jestem  kłamcą”27. 
Pobrzmiewa  w  tych  słowach  nie  tylko  demaskacja  braku  misternego 
boskiego  planu.  Ten  krótki  wiersz  jest  wyrazem  zazdrości  wobec  uto‑
pijnego  świata,  w  którym  nie  rządziłaby  gra  pozorów.  To  także  pyta‑
nie  o  status  człowieka  (choć  jak  zaznacza we wstępie  do  tomu  na uro-
dziny poety  Bohdan  Zadura,  wiersz  ten  może  Cyfra  napisałby  inaczej, 
uzupełnił)28.  Staje  się  on  w metaforze  świata  jako  kasyna,  odsyłającym 
nas w oczywisty  sposób do motywu  thetrum mundi,  długiem –  efektem 
ubocznym złej strategii, cyfrą w sześciomiliardowym bezimiennym zbio‑
rze zapoczątkowanym przez „adama i ewę”, niemal odpodmiotowionym. 
Jednak w  innym wierszu młodego poety  owa gra  człowieka  z Bogiem/
Boga z człowiekiem przyjmuje zdecydowanie mniej pejoratywny odcień, 
staje się żartem, konceptem przedstawianym z perspektywy ironicznego 
dystansu: „»Bóg umarł« powiedział Nietzsche / lecz Bóg zmartwychwstał 
// Nietzsche umarł i stanął przed / Wszechmogącym nie miał doń żalu”29.

26 P. Ariès: Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.
27 M. Cyfra: Casyno. W: Idem: na urodziny poety. Katowice 2005, s. 49.
28 Jak  zaznacza  autor wstępu, Michał  Cyfra  zmarł  tragicznie w  roku  2004, 

nie  miał  więc  wpływu  na  ostateczny  kształt  redakcyjny  swojego  debiutan‑
ckiego tomu.

29 M. Cyfra: Ludzie na podobieństwo Boga. W: Idem: na urodziny poety. Katowice 
2005, s. 45.
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żań autora również, pozornie, nie przybliży czytelnika do kanonicznego 
rozumienia ludzkiego losu wpisanego w chrześcijańską wizję świata.

Jezus imprezował, to fakt potwierdzony w Ewangelii. Wiemy, że lubił 
przeciągające  się  uczty  z  kolegami,  podobne,  jak  się  zdaje,  do  opi‑
sanej  przez  Platona,  tzn.  cechujące  się  skromnym  bufetem  i  wznio‑
słą  debatą.  Czy wolno  domniemywać,  dlaczego  nie  grał?  Być może 
nie mógł  zaakceptować  żadnych  sztucznych  reguł,  umowy  społecz‑
nej,  fasady, konieczności na niby  (jak pisał Auden). Gra wymaga od 
uczestników jednak przynajmniej odrobinę obłudy. Tożsamość egzy‑
stencji  i  bytu:  zdaje  się,  że  osoby  bliskie  tego  ideału  mają  kłopot 
z uczestniczeniem w jakichkolwiek rozgrywkach30.

Niespodziewanie wywód przechodzi nagle do kwestii  etyczności,  czy‑
niąc z Jezusa intelektualistę, przyrównanego do filozofów, nie zaś pro‑
roków. Z  jednej strony  jest synem bożym,  jedną z  trzech osób boskich, 
z drugiej w pewien sposób nie wpisuje się w reguły gry, jest zbyt idealny, 
niezdolny do oszustwa, obłudy. W  jakiś  sposób zasugerowane zostaje, 
że  ludzie,  ze  swoimi  wadami,  obłudą  i  umiejętnością  grania  właśnie, 
skłonni do fałszu i strategicznego planowania, są  idealnymi członkami 
„boskiej”  drużyny.  Teoretycznie  zasady  gry  obowiązują  tylko  na  czas 
meczu, w praktyce, całe ludzkie życie jest grą – istnieje tylko jedna alter‑
natywa:  trzeba odnaleźć się wśród ustalonych zasad lub startuje się ze 
straconej pozycji.

Tymczasem  konwencja  typowa  dla  stanu  gry  wymaga  zawieszenia 
zasad  obowiązujących  w  codziennym  życiu  i  zastąpienia  ich  zasa‑
dami gry. To właśnie czyni naszą grę niedostępną dla bóstwa. Bóg nie 
może zawiesić funkcjonowania reguł świata. Świat jest jego grą.
Ale  na  tym  świecie,  który  pozostaje  grą,  o  coś  jeszcze  chodzi,  coś 
w  nim  nie  gra,  a  coś  gra.  Innymi  słowy,  Święty,  który  jest  Błogosła‑
wiony, na pewne sprawy spogląda łaskawym okiem, na inne zaś – nie.
W  co  grałby  Przedwieczny,  gdyby  grał?  Z  całym  szacunkiem  dla 
wszelkich  możliwych  dyscyplin  sportowych,  nie  zdziwiłbym  się 

30 K.M.E. Baczewski: O Bogu Einsteina i jedenastu…
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zanadto, gdyby na pewien rodzaj sporu jedenastoosobowych drużyn 
wejrzało łaskawe oko Opatrzności. Mam na myśli piłkę nożną. Zdaje 
się, że byłaby to gra odpowiednia dla Boga31.

W drużynie Boga pozostało 11 graczy, Judasz, jak pisze Baczewski, z gry 
odpadł, ponieważ próbował sprzedać mecz, ławka rezerwowych też nie 
prezentuje  się  obiecująco.  Bóg  skazany  jest w  pewien  sposób  na  serię 
porażek,  to,  przez  kogo  jest  skazany  jako  Stwórca  i wytwórca  swoich 
graczy, pozostaje niedookreślone.
Znów  mamy  w  literackich  przedstawieniach  do  czynienia  z  usilną 

próbą uczłowieczenia Boga,  z wybiórczym  i metaforycznym,  a  jednak 
odświeżającym  użyciem  biblijnych  symboli. W  tle  owych  skrótowych 
rozważań zawieszone  jest cały czas pytanie – nie o to, gdzie przebiega 
granica  owych  nawiązań,  pomiędzy  aktualizacją  i  próbą  interpreta‑
cji  religijnych  symboli  a wykorzystaniem  ich  semantyki  do przemyce‑
nia  własnych,  niekoniecznie  związanych  z  religijnością,  idei.  Pytanie 
stawiane przez niniejszy  szkic dotyczy bardziej możliwości  i  potrzeby 
wyznaczenia  linii  demarkacyjnej  owych  użyć  i  zastanowienia  się  nad 
tym, czy nie jest może po prostu tak, jak mówił John D. Caputo:

Czymże  innym  jest  bowiem  kultura  Zachodu,  jeśli  nie  przekła‑
dem  zaświatowego  chrześcijaństwa  na  ziemskie  struktury?  Jeśli  nie 
wymianą  niebiańskiej  waluty  na  monetę  łagodniejszych  etycznie, 
społecznie  i  politycznie,  a  nawet  ekonomicznie,  instytucji  zachod‑
niego  świata?  […] W kulturze  świeckiej  stare  religijne narracje mają 
swoje nowe edycje, są tłumaczone na świeckie „języki lokalne” i opra‑
wiane  w  przystępną  cenowo  okładkę.  Wówczas  nie  są  to  już  opo‑
wieści  o  transcendentnych operacjach dokonywanych w wieczności, 
ale  historie  o  seaculum,  o  czasie  historycznym, w którym żyją  realni 
ludzie32.

31 Ibidem.
32 J.D.  Caputo: Widmowa hermeneutyka. O słabości Boga i teologii wydarzenia. 

Przeł. A. Malinowska,  J.  Soćko. W: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekła-
dach i komentarzach. Red. A. Mitek ‑Dziemba, P. Bogalecki. Katowice 2012, s. 151–
152.
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felieton Marka Baczewskiego,  intelektualizując kwestie wiary, parodiu‑
jąc  fragmenty Biblii, opatrując  ironicznym komentarzem religijne sym‑
bole – nie umniejszają ważkości samej wiary oraz zakorzenionej w jed‑
nostce  ludzkiej  potrzeby  by  w  coś  wierzyć,  jakiś  system  wyznawać 
– religijny czy moralny. Tym, co kryje się pod owym separowaniem sac-
rum, uczłowieczaniem, racjonalizowaniem czy zniekształcaniem, oprócz 
oczywistego  zabiegu  zeświecczenia  i  indywidualizacji  postrzegania 
kwestii  duchowości,  jest  także  próba  przekazu  pozytywnego.  Wiara, 
moc objawienia wynikają nie ze stereotypów i nie tylko ze środowisko‑
wych  wpływów,  ale  z  intelektualnego  przepracowania  i  świadomego 
wyboru. Widać także, że w europejskim kręgu kulturowym nie można 
właściwie uciec od biblijnych symboli, zamknąć się na wszelką ducho‑
wość, nawet bowiem odwrócenia, przemieszanie porządków  i wątpie‑
nie  nadal  skutkują  licznymi  nawiązaniami,  opracowaniami,  próbami 
zrozumienia. To powtórzenie różnicujące. Choć oczywiście w ponowo‑
czesnym  świecie  podąża  ono  w  stronę  odejścia  od  religii  zinstytucjo‑
nalizowanej,  kształtowania  duchowości  indywidualnej,  nie  do  końca 
nazwanej  i  zdefiniowanej,  budzącej  z pewnością  sprzeciw duchowień‑ 
stwa, ale jednak stanowiącej odpowiedź na chaos współczesności i będą‑
cej wynikiem osobistych poszukiwań.
Literatura,  nawet  kiedy  kwestionuje  instytucje  religijne,  w  sposób 

oczywisty  nie  jest  w  stanie  nie  korzystać  z  języka  religii  czy  teologii, 
obie dziedziny wszak uzupełniają  swoje dyskursywne zasoby. Nie  jest 
chyba w ogóle możliwa do pomyślenia literatura pozbawiona możliwo‑
ści swoistej transfiguracji sacrum i myśli religijnej w codzienne doświad‑
czenie istoty ludzkiej.



„Chrystus nie powróci”  

Figura Zbawiciela w wierszach  
Krzysztofa Siwczyka

Kłopot z definiowaniem miejsca religijności w poezji Krzysztofa Siw‑
czyka  polega  na  sposobie  snucia  opowieści  –  jak  pisze Anna  Kałuża: 
„Gładkość  i uładzenie tego przedstawienia,  jego doskonałe zamknięcie 
może obrócić się przeciwko wszystkiemu, co je utwierdzało i dawało mu 
gwarancję”1. Specyficzne wykorzystywanie konwencji, parodia i metody 
użycia językowego narzędzia wciągają interpretatora w pułapkę łatwych 
sądów.  Należy  jednak  pamiętać,  że  jest  to  przede  wszystkim  poety‑
cka  opowieść  o  poszukiwaniu  własnej  tożsamości,  dezintegracji  „Ja”, 
a wiara pojawia się w wierszach poety jako jeden z punktów odniesie‑
nia dla  tej  istotnej  redefinicji  podmiotu. Wykorzystanie  symboliki  reli‑
gijnej pełni  jednak  także  inne  istotne  funkcje. Niniejszy  tekst  skupi  się 
tylko na jednym z jej aspektów, mianowicie na poetyckiej figurze Chry‑
stusa, pojawiającej się niemal w każdym tomie2 śląskiego twórcy.
Rozpoczynając  analizę  obrazu Chrystusa w  poezji Aleksandra Wata 

Tomasz Żukowski pisze:

Wcielenie jest zarazem fundamentem i najbardziej kłopotliwym punk‑
tem  nauki  chrześcijańskiej.  Koncepcja  wszechmocnego  osobowego 
Boga transcendującego świat tworzy na tyle silny kontrast z ludzkim 
ograniczeniem, że unia hipostatyczna tak obcych sobie bytów, wydaje 
się szczytem paradoksu3.

1 A. Kałuża: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wroc‑
ław 2010, s. 226.

2 Tendencja  ta zmienia się w dwóch ostatnich  tomach: Dokąd bądź oraz  Jas-
nopisie.

3 T. Żukowski: Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Róże-
wicza. Warszawa 2014, s. 29.
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czących  różnego  rodzaju  odsłon  figury  Chrystusa  w  wierszach  Siw‑
czyka4,  którego  twórczość  oscyluje  wokół  problemu  potrzeby  wiary 
człowieka nowoczesnego, nieraz, poprzez zastosowanie  strategii nega‑
tywnej,  rozbijając  i  demaskując  religijne  symbole,  czy  raczej  klasyczne 
ich  rozumienie.  W  wyniku  tej  pisarskiej  metody  obraz  Syna  Bożego 
jawi  się w wybranych wierszach w  sposób  zupełnie  odmienny w  sto‑
sunku do nauki Kościoła katolickiego. Staje się niejako medium w poe‑
tyckim  poszukiwaniu  sensu  istnienia,  o  którym  Adam  Regiewicz 
pisze:

Człowiek  potrzebuje  sensu.  Ta  prosta  konkluzja,  którą  można  uza‑
sadnić tak w perspektywie antropologicznej, filozoficznej, jak i teolo‑
gicznej, jest dla egzystencji fundamentalna. To właśnie poczucie sensu 
osadza człowieka w jego rzeczywistości egzystencjalnej, nadaje kieru‑
nek działaniom, wyznacza granice życia – jest pewnego rodzaju kom‑
pasem5.

Odniesienia  do  symboli  religijnych  w  poezji  Siwczyka  niejednokrot‑
nie właśnie owo poszukiwanie sensu obrazują.  Innym razem będzie to 
oczywiście oznaka  intelektualnego spadku,  jaki przejął  śląski poeta po 
Rafale Wojaczku  i  Emilu Cioranie,  to więc  także  zmagania  z  tradycją, 
implozja mitów, walka o nowe spojrzenie na świat, wyrwane z więzów 
obrzędowości. Jednak w nowszych wierszach Siwczyka będziemy mieli 
do czynienia z poszukiwaniem ścieżki własnej, prywatnej, zeświecczo‑
nej duchowości.

4 W  niniejszym  tekście  omówione  zostaną  tylko  wybrane  utwory,  w  któ‑
rych  pojawia  się  figura  Chrystusa,  ponieważ  ten  temat  w  poezji  Krzysztofa 
Siwczyka omawiałam  już  częściowo w  innym artykule. M. Piotrowska ‑Grot: 
Zmarznięty Bóg – poetyckie poszukiwania ukrytego. Analiza wybranych przykła-
dów polskiej poezji najnowszej.  W:  Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia 
w literaturze współczesnej.  Red.  E.  Sołtys ‑Lewandowska.  Kraków  2015,  s.  355–
372.

5 A. Regiewicz: Kerygmatyczne figury interpretacji. Kraków 2016, s. 23.
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W domu towarowym

W  tekście Nie zanoś dziewczyny Chrystusowi  słowa  podmiotu wyraź‑
nie wiążą cielesność z religijnością. Aspekt somatyczny pojawia się więc 
w  tej  poezji  nie  tylko  w  kontekście  współżycia  z  rytmem miasta  czy 
domu,  ale  także  w  kontekście  nowego  odczytywania  symboli  religij‑
nych, poszukiwania ciała słowa6:

Południe Dom towarowy wypchany po brzegi
jak wąż kończący połykać małego królika
Głośno Sprzedawca zakopiańskich kapci stoi
przed wejściem budynku i zaciera ręce
Patrzę Zaczynam szukać w kieszeniach swoich
wczorajszych dłoni które muskając migdałowe łopatki
uprowadziły trochę dziewczęcego ciepła
Przypominam sobie dłonie które zaniosły
w rynnach linii papilarnych skradzione ciepło Chrystusowi
wiszącemu na krzyżu w przeciągu brzydkiego kościoła7

Wspomnienie  pieszczot  i  kontaktu  z  kobietą  skompilowane  zostało 
z wyobrażeniem Chrystusa. Ważny  jest  fakt specyficznego zapośredni‑
czenia cielesności – bohater  tekstu wspomina  tylko o swoich dłoniach, 
które  ofiarowują  to,  co wcześniej  odebrały. Nie mówi bowiem o włas‑
nym cieple, ale o odczuciach związanych z dotykiem innego ciała, które 

6 Słowo  „nowego”  pozostać  musi  w  tym  miejscu  dość  umowne.  Religia 
chrześcijańska wszak u  samych swych podstaw  jest doświadczeniem głęboko 
związanym  z  ciałem.  Sam  sakrament  Eucharystii  jest  tego  najdosadniejszym 
przykładem, ale nie zabraknie  innych wymownych exemplów biblijnych. Cie‑
kawie  o  tym  aspekcie  chrześcijaństwa  pisze  Richard  Sennett:  „W  domowym 
zaciszu  pielgrzymka  zaczynała  się  w  jadalni.  Niewielka  grupa  wiernych 
razem  spożywała  posiłek,  rozmawiano  przy  tym, modlono  się,  czytano  listy 
od chrześcijan z całego cesarstwa. […] Kwintesencją braterstwa, a zarazem naj‑
trudniejszą próbą była Eucharystia, spożywanie chleba i wina symbolizujących 
ciało i krew Chrystusa”. R. Sennett: Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji 
Zachodu. Przeł. M. Konikowska. Warszawa 2015, s. 164, 166.

7 K.  Siwczyk: Nie zanoś dziewczyny Chrystusowi. W:  Idem:  List otwarty 1995–
2005. Wrocław 2006, s. 16.
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ukradkiem. Owo ciepło, w wierszu zdecydowanie najważniejszy aspekt 
somatyczny, staje się ofiarą składaną Synowi Bożemu, jakby próbą prze‑
kazania mu  życia,  powołania  go do  istnienia. W omawianym wierszu 
Chrystus  zdaje  się  być  bowiem  jedynie  figurą  zawieszoną  na  krzyżu 
w brzydkim i zimnym kościele8. Dar ciepła, skradzionego życiu, miałby 
Go  przywrócić  istnieniu,  ogrzać,  uczłowieczyć. Mamy w  tym wierszu 
do  czynienia  z  odwróceniem  klasycznego  teologicznego  (nowotesta‑
mentowego) porządku: to nie Mesjasz składa w wierszu ofiarę ze swo‑
jego ciała, ale człowiek składa cielesną ofiarę Chrystusowi,  jakby chcąc 
nawiązać  z  nim  kontakt,  umiejscowić  w  rzeczywistości.  Słowa  pod‑
miotu  usuwają  przy  tym  opozycję  pomiędzy  duchowym  wymiarem 
wiary  a  zmysłowym,  materialnym  charakterem  ludzkiej  egzystencji, 
dekonstruując poniekąd figurę Chrystusa:

W przestrzennej instalacji Jego żeber
wygadała się cała zapamiętana przeze mnie pieszczota
Nagle dłonie spłoszone chłodem drewna i skóropodobnej farby
zapomniały ciepła dziewczyny Nagle

(K. Siwczyk: Nie zanoś dziewczyny… LO, s. 16)

Cielesność Chrystusa okazuje się mistyfikacją – jest instalacją, wynikiem 
projektu wykonanego przez człowieka, dotyk zdradza zimno  i  sztucz‑
ność  tego  wytworu,  jednak  interakcja  nie  kończy  się  jedynie  na  tym 
poziomie.  Zestawienie  cielesności  człowieka  i  nieprawdziwego,  skó‑
ropodobnego  ciała  Zbawiciela  zdaje  się  demaskować  także  bohatera 
lirycznego. Nie jest on pewny swojego statusu i tożsamości:

Patrzę Zaczynam szukać w kieszeniach swoich
wczorajszych dłoni które muskając migdałowe łopatki
uprowadziły trochę dziewczęcego ciepła

(K. Siwczyk: Nie zanoś dziewczyny… LO, s. 16)

8 Motyw ten pojawia się także w tytułowym wierszu tomu Dzikie dzieci, nie 
omawiam go jednak w tym tekście, ponieważ został on przeze mnie zanalizo‑
wany w artykule: M. Piotrowska‑Grot: Zmarznięty Bóg – poetyckie poszukiwanie 
ukrytego… Analiza  ta  stanowi  część  składową  osobnego  szkicu.  Zob.  K.  Siw‑
czyk: Dzikie dzieci. W: Idem: List otwarty List otwarty…



123„Chrystus nie powróci”. Figura Zbawiciela w wierszach Krzysztofa Siwczyka  

Człowiek wykreowany w tekście nie może mieć zaufania nawet wobec 
własnego dotyku,  co podkreśla  także  forma  tekstu;  zastosowana prze‑
rzutnia  sprawia,  że  odbiorca  nie  może  rozstrzygnąć,  czy  liryczny 
bohater  poszukuje  swoich dłoni,  czy  tylko  swoistego powidoku uczu‑
cia,  które  wywoływał  dotyk  dziewczęcego  ciała,  metaforycznie  ukry‑
tego w kieszeniach,  zachowanego w  zakamarkach  zmysłowych wspo‑
mnień. Dochodzi więc do niespodziewanej metamorfozy – zanegowana 
jest  prawdziwość  Chrystusa,  jego  cielesność  okazuje  się  być  sztuczna, 
wytworzona, ale także cielesność przedstawionego człowieka opiera się 
na ulotnych, trudnych do uchwycenia podstawach – sprawdza się jedy‑
nie w kontakcie z Innym, z dotykiem ciała drugiej osoby, nie jest czymś 
niekwestionowalnym  i  pewnym.  Ciepło  (w  wierszu  wyraźny  znak 
życia) jego rąk wyczuwalne jest tylko, kiedy dotyka innej skóry, nie jest 
jego  własnością,  a  ulotną,  niespełnioną  ofiarą.  Przywodzi  to  na  myśl 
rozumienie metafizyki głoszone przez Emmanuela Lévinasa – pragnie‑
nie spotkania z Innym,  jako możliwość kontaktu z prawdziwie innym, 
niepojmowalnym wymiarem świata. Tak jak w filozofii Lévinasa w poe‑
zji  Siwczyka pragnienie,  które  rodzi potrzebę poszukiwania wyższego 
sensu, nie może zostać zaspokojone:

Pragnienie  jest  absolutne,  jeżeli  istota  pragnąca  jest  śmiertelna 
a Upragnione – niewidzialne. Niewidzialność nie oznacza braku sto‑
sunku,  lecz zakłada odniesienie do tego, co nie  jest dane, czego ade‑
kwatna  idea  nie  istnieje. Widzenie  jest  adekwacją,  odpowiedniością 
idei  i  rzeczy:  obejmującym  rozumieniem.  Brak  odpowiedniości  nie 
oznacza zwykłej negacji lub niejasności idei, ale poza światłem i mro‑
kiem,  poza  odmierzającym  byty  poznaniem,  bezmiar  pragnienia. 
Pragnienie jest pragnieniem absolutnie innego9.

Dlatego  też  próby  oswojenia  czy  konfrontacja  z  różnymi  rodzajami 
reprezentacji Chrystusa w wierszach śląskiego  twórcy okazują  się  roz‑
czarowaniem, nie zniechęca ono jednak do dalszych poszukiwań. Skoro 
zawodzi zmysł wzroku, angażowane są inne możliwości percepcyjne.

9 E. Lévinas: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. 
Warszawa 1998, s. 19–20.
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w darze także słowa: „wygadała się cała zapamiętana przeze mnie piesz‑
czota”. To swego rodzaju niestereotypowa spowiedź, leksem „wygadać 
się”  niesie  bowiem  za  sobą  dwa  bardzo  istotne  znaczenia.  Mamy  do 
czynienia zarówno z terapeutycznym wygadaniem się, opowiedzeniem 
komuś o czymś, co nas dręczy, ale  także przypadkowym zdradzeniem 
czegoś, co nie miało zostać powiedziane. Podmiot wiersza spowiada się 
ze swoich lęków, jakby w sposób mimowolny, niekontrolowany. Źródło 
konfesyjnej  spontaniczności  może  kryć  się  także  w  tym,  iż  podstawa 
lęku zostaje mu uświadomiona naocznie, w toku wiersza. Chodzi mia‑
nowicie o pojawiającą się w zetknięciu z zimną figurą Chrystusa świa‑
domość pustki, wyrażoną w ostatnich słowach wiersza.
Konstrukcja  tekstu  wyraźnie  oparta  jest  na  zasadzie  kontrastu. 

Wszystkie zaś przeciwstawne zestawienia hiperbolizują kolejne aspekty 
przedstawionej w  utworze  problematyki.  Pierwsza  rozbieżność  rysuje 
się pomiędzy zestawieniem pełnego domu towarowego i opuszczonego 
kościoła,  choć wyludnienie  tego miejsca zostaje na chwilę przełamane, 
kiedy  przybywa  tam  bohater  liryczny.  Pojawia  się  on  jednak  tylko  po 
to,  by  zdekonstruować  znaczenie  kościelnej  rzeźby.  Jest  to  specyficzna 
sytuacja, kiedy obecność w rezultacie podkreśla pustkę. Z tego wynika 
druga  kontrastywna  para,  umieszczona  w  tle,  budująca  swoisty  teks‑
towy  świat. W  zderzenie  pustego  kościoła  z  pełnym  domem  towaro‑
wym wpisana  jest  bowiem krytyka kultury masowej  i  jej  „użytkowni‑
ków”,  skupionych  na  powierzchownych  i  tak  naprawdę  nieistotnych 
wymiarach egzystencji.
Mamy także w wierszu do czynienia z żywym mężczyzną, zdolnym 

ogrzać się za pośrednictwem dotykanego ciała dziewczyny (odczuwają‑
cego doznania fizyczne, ale także ich brak) oraz martwym, sztucznym, 
jedynie podobnym do żywego „ciałem” Chrystusa10. Ma on podkreślić 

10 O  ciele Chrystusa w dogmatyce  chrześcijańskiej  zob. A. Conway: Zasady 
filozofii najstarszej i najnowszej: dotyczące Boga, Chrystusa i stworzenia, czyli O duchu 
i materii dzięki którym mogą zostać rozwiązane wszelkie problemy, których dotąd nie 
rozwiązała ani filozofia scholastyczna, ani cała filozofia najnowsza, ani też filozofia Kar-
tezjusza, Hobbesa czy Spinozy. Przeł. J. Usakiewicz. Kraków 2002; L. Bouyer: Koś-
ciół Boży: mistyczne ciało Chrystusa i świątynia Ducha Bożego.  Przeł. W. Krzyża‑
niak. Warszawa 1977.
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nieludzki aspekt przedstawienia Zbawiciela w  formie figury. Prawdzi‑
wość  i naturalność człowieka zestawione są w pewnym sensie z kłam‑
stwem,  które według  słów podmiotu  zdaje  się  kryć  za wyobrażeniem 
Jezusa, przez co także za reprezentowaną przez tę figurę obietnicą odku‑
pienia. Zauważyć jednak należy jeszcze jeden aspekt tej nadzwyczajnej 
interakcji  człowieka  i  figury. Kryje  się  za  tym bowiem wątpliwość  nie 
tylko w prawdziwość reprezentacji Zbawiciela, a co za tym idzie w jego 
istnienie, ale  także w prawdziwość  ludzkiego ciała – zapośredniczone, 
utracone  ciepło.  Bohater  tekstu  w  pewnych  aspektach  zdaje  się  być 
podobny do sztucznej figury, co odsyła nas do teorii Baudrillarda, zastą‑
pienia rzeczywistości znakami rzeczywistości (niemożliwe jest przy tym 
odróżnienie rzeczywistości od symulakrum)11.
Poza  owymi  kontrastowymi  zestawieniami,  jeszcze  jeden  aspekt 

budowy wiersza (wynikający oczywiście z drugiej wymienionej powy‑
żej  pary  przeciwieństw)  wzbudza  zainteresowanie.  Mam  na  myśli 
początek  i  zakończenie  utworu  oraz  przestrzenne  usytuowanie  figury 
Chrystusa  –  rozważania  podmiotu  lirycznego  otoczone  są  specyficzną 
ramą, zawierającą opis stoiska przed pełnym ludzi domem towarowym.
Wiersz  otwiera  krótki,  ale  bardzo  plastyczny  opis  godzin  szczytu 

w domu towarowym, porównanego do węża pożerającego małego kró‑
lika, co konotować ma negatywne odczucia, ale też ukazywać naturalność 
i  nieuniknioność  zjawiska  –  postępu,  zmian  kulturowych  i  gospodar‑
czych. (Należy brać pod uwagę czas powstania wiersza, pochodzącego 
z debiutanckiego tomu Dzikie dzieci wydanego w 1995 roku).

Południe Dom towarowy wypchany po brzegi
jak wąż kończący połykać małego królika
Głośno Sprzedawca zakopiańskich kapci stoi
przed wejściem budynku i zaciera ręce12

Najsprawniej  funkcjonująca machina  kultury masowej  zestawiona  jest 
z  małym  stoiskiem  z  zakopiańskimi  kapciami,  co  ma  unaocznić  zja‑

11 J.  Baudrillard:  Symulakry i symulacja.  Przeł.  S.  Królak,  Warszawa  2005,
s. 7.

12 K. Siwczyk: Nie zanoś dziewczyny Chrystusowi…
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przypada  zaś  na  moment  zamknięcia  niewielkiego,  indywidualnego 
punktu  sprzedaży,  w  tle  zaś  pozostaje  prosperujący  „Dom  towarowy 
wypchany po brzegi”.

Południe Dom towarowy wypchany po brzegi
Sprzedawca zakopiańskich kapci zwija stoisko
Odnalazłem swoje puste ręce

(K. Siwczyk, Nie zanoś dziewczyny… LO, s. 16)

Pośrodku tej scenerii umieszczone są dwa ważne punkty – symboliczna 
wizyta  w  „Domu  Bożym”  oraz  uświadomienie  sobie  przez  bohatera 
wiersza własnej samotności i ogarniającej go pustki.

W gorączce

Inny  wiersz  Siwczyka,  Koniec nocy – początek gorączki  korespon‑
duje  z  metodą  religijnej  deskrypcji  i  ukazania  Chrystusa  wykorzy‑
staną w wierszu omówionym powyżej, jednak wprowadza także nowy 
poziom  negacji  w  to  specyficzne  przedstawienie. W  zwiastującej  cho‑
robę  gorączce,  przebudzony  w  nocy  bohater  wiersza  skupiony  jest 
w  pełni  na  swojej  cielesności:  dotkliwie  szumiącej,  duszącej  pościeli, 
zapachu zgrzanego ciała, zgrzanego łóżka.

Budzę się przyduszony pościelą
która jak ruchome piaski
nie daje się odgarnąć Nie pachnę potem
Pachnę maglem na gorąco który mi się przyśnił

Łapczywie połykam witaminę C jak kiedyś
jej język Lekarstwo smakuje nawet
przyjemniej Popijam chłodnym syropem i
staram się myśleć o czymś istotnym13

13 Idem: Koniec nocy – początek gorączki. W: Idem: List…, s. 24.
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Cielesne  doznania  wywoływane  przez  gorączkę  zaczynają  przywoły‑
wać  wspomnienia  innych  somatycznych  wrażeń,  innych  niż  choroba. 
Podmiot  przeprowadza  nas  przez  kolejne  etapy  –  skóra  i  jej  zapach, 
smak  leków  i wspomnienie  smaku pocałunków, w  słowach  podmiotu 
uwidoczniona  zostaje  cienka  granica  pomiędzy  rozpaleniem  chorują‑
cego  ciała  a  doznaniami  erotycznymi.  Szybko przychodzi  jednak  opa‑
miętanie – „staram się myśleć o czymś  istotnym”, będące w rzeczywi‑
stości  próbą  ucieczki  od wspomnienia  pocałunków  partnerki.  Kobieta 
pojawia się w słowach podmiotu bowiem jedynie przez chwilę i od razu 
odwraca on od niej własną uwagę, smak jej pocałunków, porównanych 
do lekarstwa, należy bowiem do przeszłości. Owa introdukcja wprowa‑
dza nas do wnętrza – zdawać by się mogło, że razem z połykanym syro‑
pem przeniesiemy się z powierzchni rozpalonej skóry w głąb ludzkiego 
ciała.  Jednak  okazuje  się  ono  przestrzenią  niebezpieczną,  nie  przysłu‑
chujemy  się  więc  dłużej  jego  rytmowi  i  ogarniającej  je  chorobie,  a  za 
myślami człowieka z wierszami podążamy ku wspomnianym tematom 
bardziej istotnym:

Myślę o siedemnastoletnim Chrystusie i
o naszym wspólnym pierwszym w życiu goleniu
w mojej łazience

Stoimy przed lustrem wysmarowani pianką
która upodobniła nasze twarze do siebie
Zacinamy się prawie równocześnie

Gęsta jak budyń kropla Jego krwi
spokojnie wsiąka w podłogowe kafelki

Będzie tam żyć wiecznie

Moją kroplę zjada rybik
który wylazł spod umywalki

Wybiegam z łazienki trzaskając drzwiami
(Koniec nocy… LO, s. 24)

Warto  zwrócić  uwagę  na  inne  umieszczenie  Chrystusa  w  przestrzeni 
niż w wierszu poprzednim – pojawia  się on w prywatnym, właściwie 



128 (De)sakralizacja
C
ZĘ
ŚĆ
 II intymnym  świecie  bohatera  lirycznego.  Lustrzane  odbicie  człowieka 

z wiersza, Chrystus, wydaje  się do niego  łudząco podobny. Uczłowie‑
czony  Zbawiciel  staje  się  centralnym  punktem  wiersza,  jednak  cie‑
lesna  równorzędność Chrystusa  i mężczyzny  stojącego przed  lustrem, 
unia hipostatyczna,  jest wyłącznie pozorna.  Jak wiele wspólnego mają 
bowiem ze sobą podmiot i opisywany przez niego Zbawiciel?
Pozornie,  następuje  oczywista  redukcja  cierpienia  Chrystusa,  jego 

krew nie  zostaje  przelana na  krzyżu,  a w  czasie  golenia.  To  bagatelne 
zranienie  jest  jednak odsyłaczem do prawdziwego wymiaru  ludzkiego 
życia. W przedstawioną w wierszu bardzo fragmentarycznie egzysten‑
cję człowieka wpisane jest bowiem cierpienie i ból – doświadczenia doj‑
rzewania,  samotność,  utracona  miłość,  brak  nadziei.  W  wierszu  Siw‑
czyka proces uczłowieczenia Jezusa nie polega na daniu Synowi Bożemu 
ludzkiego wyglądu  i  uczynienia  go  śmiertelnym,  to  próba wtłoczenia 
w Niego wszystkich ludzkich cech i słabości. Ciało ma stanowić miejsce 
wspólne człowieka i jego Zbawiciela, ale okazuje się, że w tej konfigura‑
cji Chrystus  jest tylko odbiciem w lustrze,  ludzkim wyobrażeniem,  jest 
wieczny, ale nierzeczywisty.  Jezus w pewien sposób pozostaje w wier‑
szu  tym, który pokonał  śmierć, ale  i ów  fakt zostaje zminimalizowany 
– Jego krew wsiąknie bowiem w kafelki, nie pozostaje po niej widoczny 
ślad, nie  jest w słowach podmiotu najważniejszym symbolem chrześci‑
jaństwa, a czymś, co trwa gdzieś zapomniane i niepotrzebne. To jednak 
nie jedyny powód, dla którego wiersz kończy wyraźna oznaka gniewu.
W  słowach  podmiotu,  w  przedstawieniu  figury  Chrystusa,  przede 

wszystkim  zaś  w  kompilacyjnej  metodzie  umieszczającej  w  jednym 
ciągu:  zanegowanie  głównej  prawdy  i  nadziei  chrześcijańskiej  wiary, 
wsłuchiwanie się w chorujące ciało i wspomnienie pocałunków, których 
już nie ma, najważniejszy okazuje się  jej końcowy efekt. Tym bowiem, 
co wynika z owych rozmyślań w gorączce,  jest przytłaczające poczucie 
osamotnienia i przemijalności. Człowiek pozostaje śmiertelny, nietrwały, 
nieodporny  na  ból  czy  choroby,  pozbawiony  zostaje  też  towarzysza, 
który  tu  bardziej  przypomina wymyślonego  przyjaciela  z  dzieciństwa 
niż  figurę  Zbawiciela.  Cielesność  syna  Bożego,  jego  podobieństwo 
do człowieka, paradoksalnie poddaje w wątpliwość Jego istnienie. Owa 
negacja  zdaje  się  być  podkreślana  także  poprzez  sposób  budowania 
tekstu – powiązanie cielesności, zmysłowego odczuwania z duchowoś‑



129„Chrystus nie powróci”. Figura Zbawiciela w wierszach Krzysztofa Siwczyka  

cią,  z  rozważaniami  o  Zbawicielu,  które  jest  widocznym  zniesieniem 
podstawowych podziałów klasycznej metafizyki14 sprawia, że to cieles‑
ność Chrystusa, nie zaś  jego zbawcza misja wysuwają się w tekście na 
plan pierwszy.
Omówione wiersze korespondują ze sobą w oczywisty sposób. Figura 

Chrystusa została wykorzystana w obu przypadkach do zredefiniowa‑
nia  tożsamości  podmiotu,  za  każdym  razem  Syn  Boży  zdaje  się  być 
jedynie  narzędziem,  motorem  rozważań,  a  spotkanie  z  Nim  kończy 
się  zakwestionowaniem  Jego  rzeczywistego  istnienia,  sprowadzeniem 
postaci  Chrystusa  do  swoistego  ludzkiego  wyobrażenia.  Niezaprze‑
czalnie  jednak widoczna jest w tych wierszach silna potrzeba kontaktu 
z  Chrystusem,  powielane  próby  ukonstytuowania  postaci  Zbawiciela. 
Celem  tych zabiegów  jest przede wszystkim chęć ponownego ukształ‑
towania siebie, symbolicznego odnowienia porządku – status podmiotu 
stanowi  tu  najistotniejszy  problem.  Łączy  się  to  oczywiście,  choć  nie 
bezpośrednio,  z myślą  Jeana ‑Luca Nancy,  który  upatruje  gestu  konso‑
lidującego  sens właśnie w owym wycofywaniu  się w  siebie, wnikaniu 
w ciało – swoje, obce15. Za Ryszardem Nyczem można więc powiedzieć: 
„iż  to  wewnętrzne  prawa  symbolistycznej  ekspresji  pełnią  rolę  głów‑
nego czynnika sprawczego decydującego o obdarzeniu obliczem i sen‑
sem  dotąd  »bezimiennej  rzeczywistości«”16.  Specyficzne  zawieszenie 
głosu,  brak  rozstrzygnięcia wynika więc  przede wszystkim  z  niemoż‑
ności stwierdzenia własnego istnienia, w związku z czym nie sposób też 
ukonstytuować osądu o istnieniu samego Zbawiciela17.
Jednak  aby  dopełnić  analizę  obrazu  Chrystusa  w  poezji  Siwczyka, 

warto  przyjrzeć  się  sposobowi  kreacji  Zbawiciela w  nowszym  tekście, 
pochodzącym z opublikowanego w roku 2012 tomu Gody.

14 O  łatwości  demaskacji  języka  metafizyki  właśnie,  poprzez  zniesienie 
jej  podstawowych  podziałów  i  wartościowań  pisał  już  Jacques  Derrida.  Zob. 
A. Burzyńska: Dekonstrukcja, polityka i performatyka. Kraków 2013.

15 J. ‑L. Nancy: Corpus. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2002, s. 67.
16 R. Nycz: Tropy „Ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego 

stulecia. Wyjaśnienia wstępne. „Teksty Drugie” 1994, z. 2, s. 95.
17 Zob.  A.  Bielik ‑Robson: Cogito albo narodziny nowoczesności z ducha gnosty-

ckiego paradoksu. W: Deus otiosus. Red. A. Bielik ‑Robson, M.A. Sosnowski. War‑
szawa 2013, s. 41–47.
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Co  ciekawe, wiersz Megamesjasz  po  raz kolejny  sytuuje figurę Chry‑
stusa w mechanizmach kultury masowej, nie  jest  to  już  jednak  jedynie 
tło rozważań, a miejsce akcji:

Telesprzedaż uzdrowień anielskich,
absolutnie nikt cię nie usłyszy,
to się doskonale składa, nie dzwoń
podczas porady, kiedy pracuje robotyka hipnozy,
obserwuj jeno ruch dłoni, dbaj o płuca i przewód.

Megamesjaszu, a co z regulaminem,
co z nami, odpadem bez łącza? Te same tradycje:
trochę pogaństwa, glukozy, tarota i gnozy.
Do kiedy to potrwa, jak długo będzie działać?
Ile można żyć, na miłość boską, skoro gnida uzdrawia jak leci.

Wszystko i wszystkich, nawet to, co zgłasza się do pieca, dzieci,
tych, którzy pragną wyjść a nie wejść, komplet
ogrodowych krasnali, protopacynę, a nawet pozostałych 
Beatlesów? Jezus, Maria, Szarik – uzdrowienie w czerwcu.
Kto martwy, niech waruje, kto może, niech jeszcze umiera18.

Istotną  rolę  odgrywają  w  tym wierszu  sądy  na  temat  ponowoczesnej 
kultury,  w  swojej  interpretacji  skupię  się  jednak  bardziej  na  sposobie 
poetyckiego  wykorzystania  masjańskiego  potencjału.  Megamesjasz, 
powiedzieć można Chrystus 2.0, nie jest w tym tekście synem Najwyż‑
szego,  uczłowieczonym  Bogiem,  a  wytworem  kultury,  która  zdaje  się 
potrzebować jedynie puli mesjańskich pozytywnych skojarzeń i chwyt‑
liwej nazwy. Nie ma już żadnego pożytku z zawieszonej w sferze domy‑
słów obietnicy Zmartwychwstania, wszystko musi być „mega”, wywo‑
ływać  odpowiednie  wrażenie,  umożliwić  weryfikację  empiryczną.  To, 
co nie stanowi nośnego towaru, nie przynosi też zysku. Nie ma tu jed‑
nak miejsca na  indywidualizm, możliwość odnalezienia siebie.  Jedyne, 
co  pozostaje,  to  wpisać  się  w  obowiązującą  modę  i  dopasować  do 

18 K. Siwczyk: Megamesjasz. W: Idem: Gody. Poznań 2012, s. 31.
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narzuconych  wymogów,  poddać  kulturowej  hipnozie.  Kolejne  reto‑
ryczne  pytania  podmiotu  podkreślają  jedynie  paradoksalność  takiego 
funkcjonowania, pustkę wykorzystywanych w niej symboli, wybiórczą 
kompilację elementów różnych systemów filozoficznych z nieprzystają‑
cymi  poziomami  egzystencji, masowy  kocioł:  „trochę  pogaństwa,  glu‑
kozy,  tarota  i  gnozy”.  Ironicznie  przełamanie  okrutnego,  naturalnego 
porządku  nie  staje  się  w  wierszu  źródłem  szczęścia,  a  wypaczeniem 
człowieczeństwa. Kończące wiersz nawoływanie: „kto może, niech jesz‑
cze umiera” stanowi próbę przywrócenia hierarchii, zachowania wspo‑
mnień  o  tragicznych  wydarzeniach,  wyciągnięcia  nauki  z  przeszło‑
ści,  bez  prób  uruchomienia  mechanizmu  wyparcia.  Człowieczeństwo, 
cielesność,  śmiertelność,  znów  zestawione  zostały  z  mocą  Mesjasza, 
uzdrowieniem,  wskrzeszeniem,  z  boskim  wymiarem  Chrystusa.  Zaś 
próba skompilowania tych dwóch wyraźnie nieprzystających aspektów 
wywołuje groteskowy efekt mechanizacji życia: telesprzedaż uzdrowień 
anielskich, robotyka, jak długo to będzie działać?, odpad bez łącza. War‑
stwa leksykalna tekstu podkreśla jego wymowę – wartość człowieczeń‑
stwa ze wszystkimi  jego wypaczeniami  i ograniczeniami oraz nieprzy‑
stawalność  obrazu Chrystusa wykreowanego przez  klasyczną  teologię 
do współczesnego  świata.  Choć w  słowach  podmiotu,  które mogłyby 
prowadzić do takiego wniosku, kryje się także ostrze ironii, wyartykuło‑
wane wyraźniej w jednej z części poematu Dokąd bądź, który nawiązuje 
wyraźnie  do  problematyki  poruszanej  we wcześniejszym  tomie Gody. 
Wspomniana ironia dotyczy paradoksu dostosowywania Boga do włas‑
nych  potrzeb,  który  w  swej  wypreparowanej,  sztucznej  postaci  nadal 
nie spełnia wygórowanych wymagań „odbiorcy” współczesnej kultury 
i pozostaje wielkim nieobecnym.

Anulowano uzdrowienie chorych, wprowadzono krzepki negliż,
dobrze nam tak, zostaniemy z korporacyjnym uśmiechem,
maską do ziemi, ewentualnie przyjdzie pora na weryfikacje,
ale nie uchwycimy właściwiej tonacji trwogi, po prostu zabraknie 
doświadczenia z runa, wyjdą braki w praktyce, mało czasu w rozkła‑

dzie,
na łące zwykliśmy przywoływać księdza Robaka jako model innowacji,
zamiast lec głucho, bez pomysłu czerpać z prochów soki, siedzieć raz
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bez wkładu, posuwane naprzód przez niebyt, co w sumie daje efekt
długoterminowości  bez  oznak  starzenia,  nasada  skóry  na metalowy 
rdzeń (…)19

Rezultatem kontaminacji  licznych związków frazeologicznych jest uru‑
chomienie pól semantycznych implikujących nieraz bardzo odległe sko‑
jarzenia.  Zapis  swoistego  strumienia  myśli  dominujący  w Dokąd bądź 
kreuje  specyficzny  chaos  poetyckiego  świata  będący  językową  reak‑
cją na  symulakryczną  „rzeczywistość”  rozpadu.  Jednak w  czasie głęb‑
szej lektury, zwłaszcza ostatnich części poematu, rozważania podmiotu 
układają  się w  logiczną  całość  nie  do  końca pozbawioną nadziei.  Pre‑
zentowany fragment pochodzi z tekstu zatytułowanego Wielkie zgroma-
dzenie ponagleń, w którym spojone w swoistą całość zostały rozważania 
dotyczące  nie  tylko współczesnej  religijności  i  stanu kultury,  ale  także 
losu wielkich  symboli, kształtu nowej moralności. Warto  jednak przyj‑
rzeć się przede wszystkim warstwie językowej tekstu, strukturze zbudo‑
wanej z poszczególnych, pozornie nieznaczących elementów. Ponownie 
Siwczyk  odnosi  się  w  zacytowanym  fragmencie  do  utraty  tożsamości 
i  indywidualności  przez  poszczególne  jednostki,  czego  symbolem  jest 
sztuczny,  korporacyjny,  narzucony  uśmiech.  Człowiek  poddany  tym 
mechanizmom  stał  się  tylko  pustą  w  środku,  kontrolowaną  pacynką, 
której  działania  determinowane  są  przez  niebyt,  zaspokajanie  podsta‑
wowych potrzeb fizycznych, a wszelkie jej działania odbywają się całko‑
wicie bezrefleksyjnie: „zamiast  lec głucho, bez pomysłu czerpać z pro‑
chów soki, siedzieć raz / w sobie jak glista ludzka, ale nie, zachciało się 
ekspansji,  pacynki  /  bez  wkładu,  posuwane  naprzód  przez  niebyt,  co 
w  sumie  daje  efekt  /  długoterminowości  bez  oznak  starzenia,  nasada 
skóry na metalowy rdzeń (…)”, nie  jest to pęd życia, to swego rodzaju 
élan vital przedstawione w „krzywym zwierciadle”. Według słów pod‑
miotu nie istnieje już stanowiący motor ciągłego rozwoju konflikt ducha 
i materii, pozostała bowiem jedynie materia. Brakuje nie tylko namysłu 
nad istnieniem i szeroko pojętą duchowością, brakuje przede wszystkim 

19 Idem:  Wielkie zgromadzenie ponagleń.  W:  Idem:  Dokąd bądź.  Kraków  2014,
s. 26.
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czasu, którym źle gospodarujemy: „po prostu zabraknie  / doświadcze‑
nia z runa, wyjdą braki w praktyce, mało czasu w rozkładzie”. Człowiek 
nie  pamięta  o  korzeniach,  pierwotnych,  instynktownych  potrzebach, 
jakby  przeżywał  swój  czas  na  ziemi  jedynie  „w  teorii”,  nie  „w  prak‑
tyce”,  mierząc  kolejne  etapy  według  sztucznie  skonstruowanego  roz‑
kładu  jazdy,  usuwając  pozornie  zbędne  elementy,  ale  też  „rozkładając 
się” za życia, marnując jego potencjał.
Nie jest jednak tak, że kultura zupełnie wyzbyła się pozorów rozwoju 

i czerpania z dzieł przodków; owszem, nawiązywanie do zasobu kulturo‑
wego jest zjawiskiem powszechnym, jednak krytykowany jest w tekście 
sposób  ich wykorzystania  i motywacje: „na  łące zwykliśmy przywoły‑
wać księdza Robaka jako model innowacji”, „tędy droga dla uparciucha 
przesiadującego  /  po  godzinach  w  czytelni  nad  wielką  korektą  biblii, 
z której ma wyłonić się / bardziej przyziemny edykt nadziei, przyjazny 
dla środowiska Pan Bóg”. Innowacja to  jedno z popularniejszych okre‑
śleń współczesnej nowomowy: to, co nie jest innowacyjne, nie jest godne 
uwagi „użytkowników”, bo takim mianem należy określić ludzi opisa‑
nych w poemacie. To użytkownicy kultury i zasobów, jakie posiada, ale 
użytkownicy nieświadomi, wybiórczo traktujący dziedzictwo i wszelkie 
idee czy systemy myślowe. Zdaje się jednak, że winni tego stanu rzeczy, 
stają się jednocześnie ofiarami, w zacytowany fragment wpisane zostały 
bowiem leksemy, składające się na obraz tak funkcjonującego człowieka 
jako  niewolnika  czy  więźnia:  „maską  do  ziemi”,  „posuwane  naprzód 
przez niebyt”. Celem tekstu nie jest bowiem wyraźnie wskazanie odpo‑
wiedzialnych za taki stan kultury, to wciąż stwierdzanie faktu, diagnoza 
bez  recepty.  Wystarczy  spojrzeć  na  konstrukcję  podmiotu  –  zarówno 
w  licznych  fragmentach  poematu Dokąd bądź,  jak  i  w  innych  tekstach 
poety – wypowiadającego się w 1. osobie liczby mnogiej, z samego wnę‑
trza przedstawionego świata. Dualna natura tego zbiorowego podmiotu 
reprezentowana  jest  także  w  zestawieniu  wyrażeń  wywodzących  się 
z Biblii z językiem ekonomii:

Terminator nie może się mylić, tędy droga dla uparciucha przesiadu‑
jącego 

po godzinach w czytelni nad wielką korektą biblii, z której ma wyło‑
nić się
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Bóg,
który  nie  będzie  się  dwoił  i  troił  pod  zmienną  postacią  fikcji  litera‑

ckiej,
ale zgłosi bezceremonialnie swój program odnowy wiarygodności,
a nam dostanie się kolejny raz w jego ziemskim powodzeniu.
fragmentaryczna pascha to cała nasza podróż w głąb księgi wyjścia,
z  której  zostały wióry po przejściu digitalizacji  i  nie ma,  że  boli  ist‑

nienie
sentymentów,  leżenie  krzyżem  bez  dostępu  do  sieci wzmaga  osteo‑

porozę,
milczą gnaty nowych wniebowzięć, skoro stare spadają na nas szczęś‑

cia,
zdrowia i pomyślności ciału wystarcza do pierwszego podejrzenia,
że to jednak wszystko i grzebać trzeba głębiej, żeby nie wyszło na jaw
w paruzji, nie od rzeczy zagrożonej wynaturzeniem.

(Wielkie zgromadzenie ponagleń. DB, s. 26–27)

Religijny „marketing” doprowadza do wynaturzenia ponownego nadej‑
ścia  Zbawiciela  –  Biblia  wymaga  korekty,  aby  móc  na  podstawie  tej 
nowej,  zmienionej  treści wykreować Boga  ekonomicznego  i  ekologicz‑
nego, dopasowanego do wymogów współczesnych „wiernych”. Przede 
wszystkim zaś Stwórca odarty z tajemnicy Trójcy ma być jednoznaczny, 
jednowymiarowy, zrozumiały i wiarygodny. Przyjścia takiego „uprosz‑
czonego” Zbawiciela zdają się oczekiwać ludzie w utworze Wielkie zgro-
madzenie ponagleń. W ślad za tą digitalizacją i postępem zdaje się jednak 
kroczyć  rozczarowanie, pascha  jest bowiem niepełna, paruzja wynatu‑
rzona, sam Bóg w rzeczywistości nieobecny, a na plan pierwszy wysuwa 
się  ciało,  jak  gdyby  człowiek  współczesny  pozbawiony  był  duszy,  co 
podkreśla przerzutnia: „i nie ma, że boli istnienie / sentymentów”. Tęsk‑
nota za dawnym porządkiem została zagłuszona przez potrzebę  inno‑
wacyjności  i  wygody,  jednak  człowiek,  w  swoisty  sposób  marnujący 
egzystencję,  funkcjonujący  w  uproszczonej  kulturze,  wśród  przenico‑
wanych wartości, odczuwa pewien wstyd: „zdrowia i pomyślności ciału 
wystarcza  do pierwszego podejrzenia,  /  że  to  jednak wszystko  i  grze‑
bać  trzeba  głębiej”.  Ta  iście  Borańczakowska  fraza  podkreśla  jedynie 
niejednoznaczność  tekstu  i  rozdarcie  jego  lirycznych bohaterów. Z  jed‑
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nej strony poszukują oni wciąż nowych rozwiązań, z drugiej strony ich 
optymalizacja pozbawiła człowieka dawnych „wniebowzięć”, nie zastę‑
pując  ich  nowymi.  „Grzebiąc”  głębiej  chcą  odkrywać  nowe  wymiary 
świata i zakrywać pustkę kolejnych rozwiązań, tkwiąc pomiędzy świa‑
tem  dawnych  sentymentów,  a  uwspółcześnionymi,  użytkowymi  war‑ 
tościami. 
Tym,  czego poza  sentymentami zdaje  się dotyczyć wyrażona w  tek‑

ście  tęsknota,  jest prawda. Nie ma  jej bowiem w sztucznie wypreparo‑
wanym świecie otaczającym lirycznego bohatera. Nie jest prawdziwym 
Bóg, choć pozornie „nie dwoi się i nie troi pod zmiennymi postaciami”, 
sztucznie i błędnie uruchamiane są wzorce osobowe, ośmieszone zostały 
wszelkie formy naśladownictwa. Nawet ciało, które zdaje się dyktować 
warunki  trwania,  nie  jest  prawdziwe,  skoro  traktowane  jest  powierz‑
chownie,  jak  pusta  skorupa,  nikt  bowiem  nie  wsłuchuje  się  w  jego 
wnętrze i rytm: „na łące zwykliśmy przywoływać księdza Robaka jako 
model innowacji, / zamiast lec głucho, bez pomysłu czerpać z prochów 
soki,  siedzieć raz  / w sobie  jak glista  ludzka, ale nie, zachciało się eks‑
pansji, pacynki / bez wkładu […]”.
Poszukiwanie  prawdy wpisane  jest  także w  jedną  z  najbardziej  nie‑

pokojących  fraz  tekstu „ale nie uchwycimy właściwiej  tonacji  trwogi”, 
stanowiącą nawiązanie do poezji Zbigniewa Herberta.

tylko z pozoru
głos Marsjasza
jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A

w istocie
opowiada
Marsjasz
nieprzebrane bogactwo
swego ciała

[…]

to już jest ponad wytrzymałość
boga o nerwach z tworzyw sztucznych
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wysadzaną bukszpanem 
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
sztuki – powiedzmy – konkretnej20

W  wierszu  Apollo i Marsjasz  krzyk,  dźwięk  trwogi  jest  odkryciem 
prawdy, niewygodnej, ale niezakrytej upiększeniami, przez co stanowi 
zagrożenie dla  sztucznej  estetyzacji  i  przekłamania21. Kultura masowa, 
kultura  ozdobników,  poprzez  różne  techniki  estetyzacji  przesłania 
prawdę, jest fantazmatem i kreacją zastępującą i zagłuszającą rzeczywi‑
stość22. Wielowymiarowość tonacji trwogi w tekście Siwczyka prowadzi 
te rozważania jeszcze dalej – to nie tylko porażenie brakiem możliwości 
osądu prawdziwości emocji czy zjawiska, to już zatracenie umiejętności 
prawidłowego  ich  rozpoznania,  jak  bowiem odróżnić prawdziwe  cier‑
pienie od symulacji, kiedy w ogóle nie jest się w stanie owego cierpienia 
rozpoznać w zmechanizowanym, zautomatyzowanym świecie wiersza. 
Powód zagubienia wskazać może kolejny cytat z twórczości Herberta:

Gust przeszłości może,  ale nie musi,  oznaczać ucieczki od  teraźniej‑
szości  i  rozczarowania. Bo  jeśli w tę podróż w czasie wybieramy się 
z całym bagażem naszych doświadczeń, jeśli penetrujemy mity, sym‑
bole  i  legendy,  po  to,  aby  wydobyć  z  nich  to  co  żywe,  nie  można 
chyba odmówić tym poczynaniom postawy czynnej. […]
Poczucie  kruchości  i  nikłości  ludzkiego  życia  wyda  się może mniej 
przygnębiające, jeśli umieści się je w łańcuchu dziejów, które są prze‑

20 Z. Herbert: Apollo i Marsjasz. W: Idem: Wiersze zebrane. Kraków 2008, s. 247–
249.

21 Zob. R. Przybylski: To jest klasycyzm. Warszawa 1978, s.  132–145. O znacze‑
niu  krzyku w  poezji Herberta  pisał  także Andrzej  Franaszek.  Por. A.  Frana‑
szek: Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta). Londyn 1998, s. 11–33.

22 Zob. Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX w.  Red.  L.  Rożek. 
Częstochowa 2000.



137„Chrystus nie powróci”. Figura Zbawiciela w wierszach Krzysztofa Siwczyka  

kazywaniem  wiary  w  celowość  wysiłków  i  dążeń.  Wtedy  nawet 
trwoga będzie niczym innym, jak wołaniem o nadzieję23.

Owego  osadzenia  w  nurcie  dziejowym,  odnalezienia  siebie,  indywi‑
dualnej  jednostki,  ale  przynależącej  do  pewnego  procesu,  stanowiącej 
jego  istotną  część,  zdobycia  „doświadczenia  z  runa”,  brakuje  bohate‑
rom lirycznym. Dlatego nie tylko nie są w stanie odnaleźć siebie, pustka 
ogarnia  także  wszystkie  dające  poczucie  bezpieczeństwa  i  ciągłości 
systemy światopoglądowe:

              […] po prostu
wsiąka się w grunt pod bagno, porasta się ostem, szpaki drobią
następnie groby, gody ruszają na całego, stalowe chmury
przynoszą deszcz i przebłysk, w jakim nie ma nic do zobaczenia,
nie to co w rowie, kanister i owoce lasu, w żłobie leży pukiel szmat,
między drzewami uchodzi uwadze martwych stanie.

(Wielkie zgromadzenie ponagleń. DB, s. 29)

Brak  nadziei  i wypaczenie  symboli,  spowodowane  ich  kulturową  eks‑
ploatacją  czy  wygodą  niewiary,  doprowadziły  do  panowania  nicości, 
odczłowieczenia  i  niezastępowalnego  poczucia  braku.  Jednak  winni 
stali  się  jednocześnie  ofiarami  tych  zmian,  w  poetyckim  świecie  Siw‑
czyka nie istnieje więc możliwość ich odwrócenia.
We wszystkich przedstawionych  tekstach Chrystus  niosący Zbawie‑

nie  jest  właściwie  wielką  figurą  nieobecności.  Kiedy  się  już  pojawia, 
stanowi  jedynie projekcję wpisaną w  słowa podmiotu, nierzeczywistą, 
nieistniejącą.  Jest  sztuczną  figurą,  odzwierciedleniem  ludzkich  wyob‑
rażeń, wytworem człowieka.  Innym razem Chrystus  to  tylko  lustrzane 
odbicie  nastoletniego  chłopca  lub  tylko  pusty  symbol  żłóbka. Wszyst‑
kie  te przedstawienia oparte  są konstrukcyjnie na  specyficznym zasto‑
sowaniu litoty, w takim znaczeniu, w jakiej pisze o niej Tomasz Garbol24. 
Znaczenie  i świętość Chrystusa zostały wyraźnie zredukowane,  tak by 

23 Z. Herbert: Opisać rzeczywistość. W: Idem: Wiersze wybrane. Oprac. R. Kry‑
nicki. Kraków 2004, s. 424.

24 Zob.  T.  Garbol: Chrzest ziemi. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta.  Lublin 
2006.
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i  egzystencji  pojedynczego  człowieka.  Wywołuje  to  specyficzny  para‑
doks – Chrystus staje się wówczas człowiekowi bliższy, ale pozbawiony 
sakralności nie  jest  już Bogiem, którego się poszukuje. Takie poetyckie 
postrzeganie Boga sytuuje się filozoficznie w rejonach negatywnej teolo‑
gii czy negatywnej epifanii25, bohater tych tekstów doznaje bowiem, pod 
wpływem  jakiegoś  przeżycia  czy  przywołanego  obrazu,  zapowiedzi 
objawienia. Owa epifania nie jest jednak niczym innym, jak tylko rozcza‑
rowaniem, zderzeniem z pustką i brakiem spełnienia. Im bliżej sacrum, 
tym bardziej zniekształcony i fragmentaryczny staje się obraz – widać to 
wyraźnie w strukturach przytoczonych tekstów. Wraz ze zbliżaniem się 
człowieka wykreowanego w  tych  tekstach do obrazu czy figury Chry‑
stusa,  tym bardziej zaczynają przeważać w opisie synekdochy –  to  już 
nie Zbawiciel, a instalacja jego żeber, kropla jego krwi, fragmentaryczna 
pascha. Wzmacnia  to oczywiście demaskatorski gest wpisany w słowa 
podmiotu, jednak, jak już zostało zauważone, owa demaskacja jest przy‑
najmniej dwuwymiarowa. Z jednej strony „odkrywa” nieobecność Zba‑
wiciela,  z  drugiej  ujawnia  zagubienie  i  dezorientację  współczesnego 
człowieka, który najpierw „wygnał Boga w zaświaty”26, a teraz próbuje 
Go odnaleźć, jednak w zreformowanej, bardziej przystępnej wersji.
Omówione  powyżej  wiersze  są  specyficznym  komunikatem  o  bar‑

dziej  złożonym  społecznym  problemie,  związanym  z  poszukiwaniem 
wiary, z próbą zapełnienia pustki, a poprzez figurę Chrystusa konotują 
także  pytania  eschatologiczne.  Wiara  w  Zbawiciela  jest  jednocześnie 
źródłem nadziei na dalsze trwanie po śmierci. Nie można więc stwier‑
dzić, że w swej profanicznej formie teksty poety stają się zaprzeczeniem 
możliwości  wiary  czy  oznaką  antymesjanizmu  (mesjanizmu  rozumia‑
nego  jako  wiara  w  ponowne  nadejście  Zbawiciela).  Jak  pisze  Karina 
Jarzyńska, próbując zdefiniować zjawisko posteskularyzmu w  literatu‑
rze:  „Sprofanowany  dyskurs  religijny  zostaje  następnie  wykorzystany 

25 O jakiej pisał Ryszard Nycz. Por. R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistości. 
Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 49.

26 O teologii negatywnej i wygnaniu Boga w zaświaty pisał między innymi 
Tadeusz Bartoś. Zob. T. Bartoś: Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce 
późnej nowoczesności. Warszawa 2010.
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do  zbudowania  duchowości  nowego  typu,  bardziej  prywatnej,  frag‑
mentarycznej,  świadomej  umowności  granic  między  świętym  a  świe‑
ckim  i  opresywnego  charakteru  samej  tej  dychotomii”27.  Mamy  więc 
w poezji Siwczyka do czynienia z mesjanizmem à rebours – unaocznie‑
niem  językowego  zakorzenienia  mesjańskich  symboli,  które  w  pono‑
woczesnym  świecie  stały  się  puste  lub  niewiarygodne.  Jezus  w  poe‑
zji  Siwczyka  zdaje  się  być  postacią wykreowaną  przez  człowieka  i  na 
potrzeby  człowieka,  wynikające  z  jego  pragnienia  bezpieczeństwa 
wiary,  o  jakim  pisał  w  książce Kultura a śmierć Boga Terry  Eagleton28. 
Takie ujęcie figury Zbawiciela jest jednak w tej poezji nie tyle deklaracją 
ateizmu i zwrotem przeciwko tradycji,  ile  formą poetyckiej demaskacji 
utylitaryzmu  kultury  nowoczesnej  –  która  nie  poszukuje  i  nie  potrze‑
buje prawdy, jednocześnie nie zgadza się na tajemnicę, pragnie jedynie 
otrzymać  proste  narzędzia  rozumienia  świata.  W  wyniku  zwątpienia 
w istnienie Boga bohater liryczny powołuje Go do życia, próbuje wykre‑
ować na nowo. Powtarza owe działania, nawet  jeżeli kolejne podejścia 
kończą  się  niezamierzonym  efektem  i  powołują  do  życia  wyłącznie 
„komercyjne gnidy”.

27 K. Jarzyńska: Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury. „Teksty 
Drugie” 2012, nr 12.

28 O  potrzebie  wiary  i  zastępowaniu  uśmierconego  Boga  poprzez  wytwa‑
rzanie różnych kulturowych substytutów pisał między innymi Terry Eagleton. 
Zob. T. Eagleton: Kultura a śmierć Boga. Warszawa 2014.









Poetyckie doświadczanie „domu”

Nie  ma  niczego  oryginalnego  w  spostrzeżeniu,  że  historia  ludzko‑
ści,  to także historia „domu” – przestrzeni zmieniającej się wraz z kul‑
turą  i  rozwojem  społeczeństwa,  ewoluującej,  prywatnej,  ale  także  nie‑
jednokrotnie  stanowiącej  miejsce  korelacji  intymności  i  publicznych 
aspektów  działalności  jednostki  (od  takiego  spostrzeżenia  rozpoczyna 
się  książka Witolda  Rybczyńskiego1).  Dom  –  to  nie  tylko  miejsce,  ale 
także  idea,  symbol,  to  również  frazes,  ale  niezaprzeczalnie  związany 
ze  znaczeniem  tej  kategorii w  literaturze,  o  którym Anna  Legeżyńska 
pisze:

Postrzeganie  świata  w  kategoriach  zabawy,  pracy  lub  walki  należy 
zapewne do uniwersalnych struktur myślenia. Podobny charakter ma 
w dziejach człowieka odwieczna potrzeba poszukiwania bezpiecznej 
przestrzeni lub budowanie schronienia. Wznoszenie ludzkiej siedziby 
jest nie  tylko wydzieleniem i zamknięciem przestrzeni,  lecz  także  jej 
semiotyzacją2.

Potrzeba  podporządkowania  i  uporządkowania  przestrzeni  domowej 
nabiera  zupełnie  innego,  poniekąd  istotniejszego,  znaczenia  w  poezji 
twórców  ponowoczesnych.  Bowiem  w  świecie  upłynnionych  granic 
potrzeba  konsolidacji  wybranego  aspektu  życia  zdecydowanie  przy‑
biera na sile. Widać to choćby w słowach wiersza Marty Podgórnik:

1 W. Rybczyński: Dom. Krótka historia idei. Kraków 2015.
2 A.  Legeżyńska: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 

1996, s. 7.
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regał biurko potem łóżko i dopiero kuchnia
wzrusza mnie ten porządek nastawiania sprzętów
lampka lustro stolik do kawy i trochę zieleni3

Analizując  zapis  doświadczenia  domu  w  poezji  śląskich  twórców, 
Agnieszka Będkowska ‑Kopczyk i Michał Kopczyk stwierdzają:

Podmiot  liryczny,  zwłaszcza  w  wierszach  Jaska,  czuje  się  w  beto‑
nowym  bloku  osamotniony,  a  fakt,  że  mieszka  obok  tłum  innych, 
obcych  i  wrogich  mu  ludzi,  pogłębia  tylko  jego  frustrację  […]  Jed‑
nak  dopiero  w  wierszach  Krzysztofa  Siwczyka  sprawa  ta  nabiera 
interesującej  ambiwalencji.  Bohaterowi  jego  wierszy  rzadko  przyj‑
dzie  zetknąć  się  z  innym  bezpośrednio,  twarzą w  twarz. O  tym,  że 
nie jest sam, świadczą na ogół jedynie ślady: papierki po słodyczach, 
dźwięki, zapachu, ciepło rąk pozostawione na poręczy; ślady, skrzęt‑
nie  tropione  przez  bohatera  wyalienowanego,  nieufnego,  wrogiego 
wobec  innych,  ale  zarazem  spragnionego  ludzi,  bowiem  ich  obec‑
ność,  nawet  jeśli  znaczona  tylko  pozostawionymi  odpadkami  zale‑
gającymi  puste  klatki,  podtrzymuje w  nim  iluzję  duchowego  powi‑
nowactwa,  utwierdzając  bohatera  w  kojącej  świadomości,  że  nie 
jest sam4.

Nie  neguje  to  jednak  całkowicie  lokowania  sensu  istnienia w  próbach 
oswajania przestrzeni, które odbywa się głównie za pomocą performa‑
tywnej funkcji języka czy gestów demonstracyjnego wręcz wyznaczania 
„obszaru własnego”, zagarniania przestrzeni aktem „przemocy” wobec 
Innego, ale także własnego „ja”:

3 M. Podgórnik: ulica łużycka. W: Eadem: Pięć opakowań 1993–2008. Wrocław 
2008, s. 65.

4 A.  Będkowska ‑Kopczyk,  M.  Kopczyk:  Doświadczenie DOMU (jego aspektu 
społecznego, materialnego i aksjologicznego) w języku współczesnej poezji śląskiej. 
W: Nowy Śląsk: materiały III Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Stu-
dentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Red. T. Głogowski, 
M. Kisiel, M. Sporoń. Katowice 1999, s. 91–92.
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Wpisany  w  takie  realia  nadwrażliwy  bohater  tej  poezji  na  ogół 
odczuwa  taki  stan  boleśnie,  jako  naruszenie  intymnego  terytorium 
a  przez  to  zagrożenie  własnej  podmiotowości.  Prowokuje  to,  rzecz 
jasna,  również  odruchy  obronne,  znajdujące  wyraz  w  przesad‑
nym,  graniczącym  nieraz  z  prowokacją,  demonstrowaniem  własnej 
odmienności i buntu. Z kolei świadomość wykorzenienia i zagubienia 
w  anonimowej,  nierzadko demonizowanej,  społeczności,  zmusza do 
tego, by owej tożsamości samodzielnie szukać, definiować ją, zmusza 
do  wysiłku  świadomego  jej  określenia  i  wskazania  mocą  własnych 
suwerennych decyzji.  Innymi słowy: zmusza do zgody na założenie, 
że centrum świata znajduje się tam, gdzie sami je sobie wyznaczymy, 
a nie tam, gdzie zostało nam ono dane5.

Istnienie domu, pewnego zagospodarowanego miejsca, które określamy 
jako  „nasze”,  nie  jest  nigdy  jednoznaczne  z  zakorzenieniem.  Figura 
domu  nie  konotuje  bowiem,  zwłaszcza  w  XX  i  XXI  wieku,  skojarzeń 
jednoznacznie  pozytywnych.  Jak  pisał Gaston  Bachelard w  kontekście 
„domu  onirycznego”:  „Jaki   sens  miałyby  te  wszystkie  obrazy, 
gdyby  nie  miały  sensu  dwoistego?”6.   Dwoistość domu w  twór‑
czości  omawianych  w  niniejszej  pracy  poetów  przejawia  się  przede 
wszystkim  w  niemożności  oswojenia  przestrzeni.  Dom  jawi  się  więc 
jako: azyl, do którego wdziera się jednak nieustannie świat zewnętrzny; 
przestrzeń  obcowania  z  Innym,  niejednokrotnie  zagarniana  jednak 
przez pustkę; miejsce własne, ale wciąż obce, niepewne i niestałe. Tym, 
co  stanie  się  przedmiotem  poszukiwania w  kolejnych  poszczególnych 
analizach prezentowanych poniżej wierszy,  jest odpowiedź na pytanie, 
jak funkcjonuje koncepcja domu w wierszach twórców śląskich i zagłę‑
biowskich  oraz  czy  możliwe  jest  współcześnie  mówienie  o  pewnego 
rodzaju  poczuciu  przynależności,  oswojenia  miejsca,  o  którym,  języ‑
kiem oikologii, Mariusz Jochemczyk pisze:

Miejsce jest zatem dobrem, którego nie mogę posiąść ani dowolnie 
nim rozporządzać. Pozostaje co najwyżej czymś, czego wciąż poszu‑

5 Ibidem, s. 97.
6 G.  Bachelard: Dom rodzinny, dom oniryczny. W:  Idem: Wyobraźnia poetycka. 

Wybór pism. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Poznań 1975, s. 329.
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wiam się” – o ile wracam z wygnania. Postawa ta chroni przed wyob‑
cowaniem,  zabezpiecza  przed  przygnębiającym  poczuciem  „bycia 
u siebie”7.

W twórczości rozwijającej się w postindustrialnej przestrzeni, otocze‑
niu  betonowych  blokowisk  i,  pojawiających  się  coraz  częściej,  opusto‑
szałych budynków hut i kopalń, które szybko przestają nosić znamiona 
dawnej świetności, nie dziwi odzwierciedlone w językowych konstruk‑
cjach i obrazach poetyckich poczucie zagubienia i obcości. Próby oswo‑
jenia  tej  przestrzeni,  ponownego  zasiedlenia  zmieniających  się  miast, 
nie  zawsze przynosić będą pozytywne  skutki. O bezdomności, poczu‑
ciu braku sensu i braku nadziei wpisanych niejednokrotnie w poetyckie 
światoobrazy poezji  śląskiej, wspomina, w kontekście wierszy Macieja 
Meleckiego, Elżbieta Dutka:

[…] odczucia samotności, zamknięcia w przestrzeni, ograniczeń zwią‑
zanych z kulturą i tradycją regionu, można odnaleźć także w wierszu 
Macieja Meleckiego – Stara dzielnica. Wbrew temu, co mógłby sugero‑
wać tytuł, daleko tu do nostalgicznych powrotów w przeszłość miejsca 
i mitologizacji. Zamiast  tego można przeczytać o poczuciu pewnego 
przymusu, związanego z miejscowym stylem życia, o braku nadziei 
na  jakiekolwiek  zmiany  i  braku poczucia  sensu niejako  „narzuconej 
z góry” egzystencji8.

Nie  tylko  jednak  permanentnie  ewoluujące  najbliższe  otoczenie,  ale 
także wnętrze domu straciło już swój archetypowy charakter bezpiecz‑
nej  przystani,  a  wyobcowanie  potęgowane  jest  przez  tak  powszechny 
w  ostatnich  latach  przymus  mobilności.  Poezja  odzwierciedla  więc 
poczucie permanentnej niemożności „bycia u siebie”.

7 M.  Jochemczyk:  Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne.  Katowice  2015,
s. 13–14.

8 E. Dutka: Doświadczenie regionu (na przykładzie literatury o Śląsku). W: Nowy 
regionalizm…, s. 150.



Pod złym adresem? 
„Poetyckie” zakorzenienia 

Krzysztofa Siwczyka, Pawła Sarny 
i Grzegorza Olszańskiego

Poszukiwanie  ciepłego  przyczółku,  oazy  bezpieczeństwa  i  oswo‑
jonego  wnętrza  w  utworach  Krzysztofa  Siwczyka,  to  poszukiwanie 
z  góry  skazane  na  porażkę.  Nie  kreuje  on  w  swoich  utworach  arka‑
dyjskiej przestrzeni schronienia, a  jeżeli aktywizuje  taki obraz,  to  jedy‑
nie po  to, by ukazać  jego sztuczność, wytknąć każde pęknięcie na nie‑ 
skazitelnych  wyobrażeniach.  Osady  są  puste  i  smutne,  osiedla  beto‑
nowe,  obce,  kościoły  swym  zimnem  jedynie  unaoczniają  nieobecność 
Boga.  W  pewnym  sensie  należy  stwierdzić,  że  każde  pomieszczenie 
w tej poezji interesuje jej bohatera o tyle, o ile nosi w sobie ślady obec‑
ności  drugiego  człowieka  (nawet  jeżeli  kontakt  z  Innym  nie  przynosi 
niczego pozytywnego:  „Zdaj  relację  z  czegokolwiek,  bo  to,  co  cię  spo‑
tyka,  /  innym  może  o  czymś  przypominać,  a  nic  tak  nie  /  zabija  jak 
wspólne przeżycia”1.), jak pokazują słowa podmiotu wiersza, więź: „Ma 
tło. W dalszej kolejności należy się / wtopić. W tym celu korzysta z / co 
lepszej okazji, jaką stwarza widok / zmierzających dokądś sylwetek…2”, 
kiedy  zaś  ślady  i  cienie  zostają  zatarte,  wnętrze  nabiera  znamion 
obcości:

[…] Dzwonek
do drzwi Próbuję przeczekać Kapituluję Ona
wchodzi Rozbiera szary szetland Jej spocone ciało
paruje jakby wystawione z masarni na mróz
Kochamy się tak cicho że słychać jak puchną usta

1 K. Siwczyk: Zespół wierzeń. W: Idem: List otwarty…, s. 52.
2 Idem: Więź. W:  Idem:  List otwarty…,  s.  170. Wiersz  zamieszczony w  tomie 

Dane dni.
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krzyku Kończymy nie pamiętając kiedy zaczęliśmy Wychodzi

Na stole nie dojedzony plasterek sera
zdążył skurczyć się wyschnąć i spocić się Minęło
parę prawdziwych godzin Teraz jest już po
Żadnych ruchliwości Zmian tempa Żadnych
upadków rekonwalescencji i ozdrowień Tylko
regularne powolne pustoszenie Siedzę Dożywam
pozbawiony podstaw jak filet

(K. Siwczyk, Pustoszenie, LO, s. 22, wiersz pochodzi
z pierwszego tomu Dzikie dzieci)

W  dość  stereotypowej  ramie  zestawienia  doznań  erotycznych  z  kon‑
sumpcją, debiutujący wówczas śląski poeta konstruuje obraz ciała ludz‑
kiego  zestawionego  ze  zwierzęcym  mięsem3.  Co  ciekawe,  nie  chodzi 
jednak o  sztampowe porównanie do dzikości zwierzęcych  instynktów, 
ale do mięsa  spożywanego, zwierząt  jako martwych ofiar niemających 
wpływu na to, co dzieje się z ich ciałami. Akt seksualny jest więc aktem 
zatracenia  i  stracenia  siebie.  To,  co  następuje  po  nim  można  określić 
jedynie  doświadczaniem  pustki,  w  przypadku  zacytowanego  wiersza 
pustki domowej, „regularnego powolnego pustoszenia”4. Należy zwró‑
cić  uwagę  na  ciągłość  procesu,  przestrzeń,  a  także  sam  bohater,  nie 

3 Co  ciekawe,  ciało  kobiety,  wyraźnie  będącej  dominującą  stroną  relacji, 
zestawione zostało ze zwierzęciem większym, silniejszym, którego mięso obra‑
biane  byłoby  w  masarni,  zaś  ciało  mężczyzny  z  rybnym  filetem,  pozbawio‑
nym jakichkolwiek  integrujących, nadających sprężystość elementów. Może to 
symbolizować  nie  tylko  słabość,  ale  także wczesne  doświadczenia  seksualne 
(wszak młodych adeptów jakichkolwiek dziedzin zwykliśmy określać mianem 
adeptów),  inicjację.  Brak  ości,  czyli  brak  kręgosłupa  stanowi  także  wyraźnie 
metaforę słabości wobec erotycznego zniewolenia.

4 Leksem ten konotuje także inny, spustoszenie, więc można je potraktować 
nie tylko  jako metaforę mentalnej kontemplacji pustki, ale także  jako fizyczne 
spustoszenie,  odbieranie  życia  i  ciała.  Owo  pustoszenie  kojarzy  się  także 
z  „panoszeniem”, władzą pustki  i  pewnością  siebie  istoty,  która  ją wywołuje, 
co  jeszcze  wyraźniej  podkreśla  inicjalny  charakter  doświadczenia  bohatera 
wiersza.
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„osiągają”  pustki  czy  niebytu w  pełni,  jakby  pewien  rodzaj  obecności 
był  czymś nieusuwalnym. W związku z wyraźnym połączeniem prze‑
strzeni  domu,  cielesności  i  doświadczenia  intelektualnego,  jakie  doko‑
nuje się w słowach podmiotu, warto przytoczyć rozważania Aleksandry 
Kunce dotyczące poszukiwania pustki  i pustyni, zestawiania  jej z  tym, 
co domowe:

Lokalizujemy  pustkę  zatem  nie  dlatego,  że  jest  ona  kontrapunk‑
tem dla naszych wyobrażeń o stałości domu, ale dlatego że domowe 
i  puste  są  ze  sobą  związane.  Lokalizujemy  „puste”  nie  tylko  za 
sprawą ekspansji przestrzennej  i mentalnej. Powracamy z pustką do 
domu. Lokalizujemy rzeczy i siebie, bo w końcu pustka jest prawdzi‑
wym domem, który opuściliśmy; niecodziennie go odwiedzamy,  ale 
to właśnie  on  jest  fundamentem naszej wiedzy  o  kruchości  tego,  co 
ludzkie.  Człowiek  potrzebuje  pustyni.  Nic  nie  jest  mu  bardziej  bli‑
skie niż pustynia. […] Pustynia to komunikacja bez wiary w czytelny 
przekaz  i  jednomyślną  celową  wspólnotę.  Pustynia  uczy  dystansu, 
podpowiada  oddalenie,  ale  i  podsuwa  rozmaite  doświadczenia  bli‑
skości  z  tym,  co  nieograniczone  i  nieskończone.  W  końcu  podpo‑
wiada, czym jest dom5.

Z  innym,  zabarwionym  ekonomią,  doświadczeniem  pustki  domu 
i wokół domu mamy do czynienia w wierszu Pawła Sarny:

Ptaki śpiewały o tym
że najpiękniejsze
w mieście są kościoły,
a potem, że banki i jeszcze,
że właśnie nasz dom jest najpiękniejszy
A wszystko rosło i wszystko w środku
stawało się puste.

To właśnie wtedy
zaczęły upadać banki.
I baliśmy się tego, ze spadną

5 A. Kunce: Puste i domowe. W: T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek: Oikologia. 
Nauka o domu. Katowice 2013, s. 165–166.
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tego, co jeszcze.

To właśnie wtedy
nasi znajomi przeprowadzili się do sieci.
Tak długo słuchaliśmy ptaków.

To właśnie wtedy
przeprowadziliśmy się do rzeki6.

Stopniowe przechodzenie od przestrzeni publicznej do prywatnej sfery 
domu obrazuje nie tylko zaburzenie granic tych światów, oddzielanych 
sztucznie, ale jednak w obyczajowym schemacie stanowiących przeciw‑ 
stawne  bieguny.  Owa  gradacja,  także  od  sacrum  do  profanum,  uzupeł‑
niona  o  wrażenie  pustki  właśnie,  przynosi  także  swoiste  rozliczenie 
istotnych elementów codziennego życia. Ironiczne zestawienie banków 
i kościołów jest bardzo czytelnym semantycznym gestem, polegającym 
na uproszczeniu rachunku. Pusty kościół nie powinien być tym samym, 
czym jest puste konto. Jednak dla bohatera lirycznego strata jest stratą, 
wywołany  nią  lęk  pozostaje  lękiem,  zaś  aspekt  duchowy  w  żadnym 
stopniu nie przeważa nad  tym,  co materialne. Dominującą w  tym  tek‑
ście,  także w wielu  innych  utworach  Sarny,  zdaje  się  być  figura  sieci. 
Nie  jest  to  jednak Herbertowska  tkanina  życia,  ale  nowoczesna  pląta‑
nina,  pozorna  przestrzeń  ucieczki  w  wirtualne  zniewolenie,  zgubna 
i nieposkromiona. Autor Pokoju na widoku jednak nie przedstawia w sło‑
wach wiersza  rozwiązań  alternatywnych.  Świat  natury  jest  niemal  tak 
samo  nierzeczywisty,  płynny  i  niepewny,  jak  współczesna  upadająca, 
wsparta na pustce skrywanej pod estetycznym wdziankiem, kultura. To 
owa równoległość sfer i wszystkich aspektów życia zdaje się być praw‑
dziwym źródłem lęku. Ukryta w metaforach tekstu figura wolności jawi 
się  jako proces, który wymknął się spod kontroli  i zaczyna „spadać na 
ludzkie  głowy”.  Mamy  w  tym  wierszu  do  czynienia  z  wyraźną  eko‑

6 P. Sarna: Ptaki śpiewały o tym. W: Idem: Pokój na widoku. Szczecin ‑Bezrzecze 
2014,  s.  11. Warto  zapoznać  się  z  recenzją  tomu  zamieszczoną w  czasopiśmie 
„art ‑Papier”: K. Niesporek: Z ciemności do światła. [rec. P. Sarna: Pokój na widoku. 
Posłowie: P. Michałowski. Szczecin‑Bezrzecze 2014]. „art ‑Papier” 2015, nr 3 (267), 
&#x201E;artPapier&#x201D [dostęp: 12.12.2016].
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nomią pustki, na której opiera się świat. Wiara  i kościół w świecie bez 
Boga,  banki  w  świecie  wirtualnych  pieniędzy,  pusty  dom,  z  którego 
wszyscy  zdają  się  odchodzić  do  świata wyimaginowanego. Wszystkie 
te  ulegające  „spustoszeniu”  przestrzenie  sprawiają,  że  całe  otoczenie 
ulega upłynnieniu.  Paweł Majerski,  omawiając  jeden  z  tomów poetyc‑ 
kich Sarny (Biały Ojcze Nasz), pisze:

Poezja  Sarny  jest  konsekwentnie  zestawianym  wielogłosem,  w  któ‑
rym  liczy  się  trzech  współistniejących  bohaterów:  liryczny  sprawo‑
zdawca, ojciec obecny w planie realnym oraz Ojciec pojęty „transcen‑
dentnie”.  […] Koturnowy  ton  „kanonizuje”  tutaj  codzienność,  którą 
przenika  świat  imaginacji  i  obrazów pamięci.  Sarna  intryguje  skoja‑
rzeniami  i  semantycznymi  efektami  (skała,  kamień,  zmierzch,  noc  – 
te słowa ‑klucze generują metaforykę straty, przenikają refleksję doty‑
czącą continuum doświadczenia)7.

W  omawianym  powyżej  utworze  w  owo  „continuum  doświadczenia” 
wpisany jest także dom. W jego przestrzeni żyją i umierają bohaterowie. 
Dom nie oddziela człowieka z wierszy od zgiełku zewnętrznego świata, 
uczestniczy  w  nim  i  zmusza  do  uczestnictwa.  Ów  „wielogłos”  poezji 
Sarny polega więc  także na nierozerwalnym związku domu z „siecią” 
świata. Choć z oczywistych względów niejednokrotnie bohater liryczny 
będzie dążył do ukonstytuowania pewnej pozornej izolacji.

Za progiem

Żeby  dom  mógł  jednak  zaistnieć  w  ogólnej  przestrzeni,  „usankcjo‑
nować”  swoją  odmienność  w  krajobrazie  miasta,  to  jego  mieszkańcy 
muszą  dokonać  gestu  przekroczenia  progu.  We  wcześniejszych  wier‑
szach Sarny, w tym dwóch opublikowanych w tomie Ten i Tamten, boha‑
ter  liryczny zmaga się z momentem przekroczenia granicy przestrzeni 
intymnej.  W  wierszu  Próg  mamy  do  czynienia  z  ruchem  inicjującym 
zamieszkiwanie i oswajanie przestrzeni, z ruchem „do wewnątrz”:

7 P. Majerski: Modlitwa do ojca. „Śląsk” 2003, nr 7, s. 74.
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Jutro możemy wnieść trochę mebli. Za chwilę
Powiesimy zasłony. Wejdź. Zapach?
Pozostał po nim.
Jak próg. Dobrze byłoby go przekroczyć.

(P. Sarna, Próg, TiT, s. 6)

Na przestrzeń  zamieszkaną, dom,  składają  się według  słów wiersza 
kolejne elementy wystroju, zapachy, ale także duchowy stan identyfika‑ 
cji przestrzeni  jako własnej. Początkowo obce miejsce, zneutralizowane 
poprzez  czystość  i  biel  ścian,  pochodzące  z  „rynku” wtórnego,  pozy‑
skane,  trzeba więc  oswoić,  otaczając  się własnymi  przedmiotami.  Jed‑
nak  owo  urządzanie  przestrzeni  nie  jest  działaniem  wystarczającym. 
Istnieje  jeszcze metaforyczna  potrzeba  przekroczenia  progu,  oddziele‑
nia swojego domu od zewnętrza  i od  jego wcześniejszych historii. Ów 
gest ma  jednak w wierszu  podwójny wymiar.  Bowiem,  aby móc  two‑
rzyć osobistą historię własnego miejsca, należy najpierw wymazać ślady 
poprzedników. Następuje wrogie przejęcie,  akt usunięcia wszystkiego, 
co świadczyć może o obecności Innego.
Próg  staje  się  magiczną  granicą,  przez  którą  do  ludzkich  siedzib 

wkrada się świat zewnętrzny, nie zawsze czekając na zaproszenie:

Często oprócz gazety
za progiem znajduję
kogoś kto zapewnia
– niczego nie sprzedaję
nie żebrzę nie naciągam
bracie chcę rozmawiać
o aborcji tolerancji
miłosierdziu

(P. Sarna, Domokrążcy,
TiT, s. 7)

Doświadczenie w  zacytowanych  powyżej wierszach,  bez względu  na 
to,  czy  związane  z  prywatnym wnętrzem,  czy  ze  światem  zza  progu, 
to doświadczenie śmierci. Może być to odchodzenie związane z rezyg‑
nacją  ze  zmagań  z  miejską  realnością  –  „przeprowadzką  do  sieci  czy 
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rzeki”.  Innym  razem  mamy  do  czynienia  ze  śmiercią  w  jej  fizycz‑
nym  wymiarze:  „zapach  po  nim”  lub  tę,  która  napędza  społeczną 
debatę,  dyskusyjną  i  nierozstrzygalną.  Różne  odsłony  śmierci  wciąż 
nawiedzającej  człowieka  wypełniają  świat  poetycki  Sarny,  stano‑
wią  zarówno  koniec,  jak  i  początek  dyskusji,  zawieszając  bohatera  na 
granicy:

chciałbym zbudować dom
nad samym morzem
zbuduję stos8

Metaforyczny  stos  nie  jest  w  owym  fragmencie  jednoznaczny. 
Słowa  podmiotu  dokonują  odwrócenia  symbolu  domowego  ogniska 
w  żałobny  czy  ofiarny  stos,  budowany  nad  brzegiem morza  jest  jed‑
nak  także  sygnałem  prób  nawiązania  kontaktu  z  otoczeniem.  Owe 
starania  noszą  znamiona  potencjalności  –  ten,  który  mógłby  dostrzec 
płomień  pozostaje  oddalony  i  niedostępny.  Dom  jawi  się  w  poe‑
zji  Sarny  jako  wielka  sprzeczność:  przestrzeń  jednoczesnej  swobody 
i  zniewolenia,  bezpieczeństwa  i  lęku,  zawieszona  na  granicy  pomię‑
dzy  chęcią  izolacji  a  pragnieniem  uczestniczenia  w  tym,  co  czeka  za 
progiem.
Istotny  element  w  przedstawieniu  domowej  oazy  w  przytaczanych 

wierszach stanowią przeplatające się z życiem bohatera lirycznego egzy‑
stencje innych ludzi. Te historie i „(nie)obecności” (współmieszkańców, 
zewnętrza, przodków – choćby ojca/Ojca9 czy wuja Edwarda10) zdają się 
prześladować w jakiś sposób człowieka z wierszy Pawła Sarny, zapisana 
jest w nich świadomość, iż nie da się funkcjonować w odosobnieniu i to 
one – ślady przeszłości – niejednokrotnie stają się komponentami ludz‑
kiej tożsamości:

 8 P.  Sarna: Bezrobotny Lucyfer. W:  Idem: Czerwony Żagiel. Kraków 2006,  s.  7. 
Należy,  oczywiście,  odnotować  nawiązanie  do Bezrobotnego Lucyfera  Aleksan‑
dra Wata.

 9 Choćby w wierszach z tomu Biały Ojcze Nasz.
10 Postać  ta  pojawia  się w  tomie Pokój na widoku, w wierszach Hotel Europa 

i Czarna śmierć.
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z których odeszliśmy, łączą się
w to jedno, do którego idziemy

(P. Sarna, Przenosiny, PnW, s. 22)

W historie życia innych osób, w ich trwanie w danym miejscu, nieod‑
zownie zawsze wpisują się liczne przedmioty, którymi otacza się każda 
istota ludzka. W poetyckich kreacjach rzeczy zajmują miejsce niezwykle 
specyficzne. Kiedy bowiem umieszczone zostają w poetyckim świecie, 
trudno myśleć o nich  jedynie w kategoriach dopełnienia obrazu. Z roli 
rekwizytu  awansują  niemal  apriorycznie  na miejsce  „bohatera”  lirycz‑
nego. Tak dzieje się ze stołem i krzesłami w poezji Siwczyka, tak odczy‑
tujemy meble i zasłony w utworze Sarny, tak też pisze o tym zagadnie‑
niu Aleksander Nawarecki:

Darmo szukać hasła „rzeczy” w kompendiach i leksykonach poetyki. 
Nic  dziwnego.  Bo,  upraszczając,  domeną  literatury  jest  opiewanie 
bohaterów  i  ich  czynów.  Przede wszystkim  liczą  się  tu  ludzie  i  ich 
działania.  Przedmioty  okazują  się  ważne  dopiero  wtedy,  gdy  staną 
na  ich drodze.  […]  Ich miejsce w  epice  określa  termin  „realia”.  […] 
A w liryce?
Tutaj  rzeczom nie  dyktuje  się wstępnych warunków  i  nie  określa 

z góry ich lokalizacji w strukturze utworu. W poezji, tak jak w życiu, 
wszystko  może  się  zdarzyć.  Łatwo  sobie  wyobrazić  wiersz  zbu‑
dowany  z  samych  tylko  nazw  przedmiotów.  Ale  równie  prawdo‑ 
podobny  jest  tekst  uwolniony  od  najdrobniejszej  wzmianki  o  nich. 
Nie  oznacza  to  jednak  zupełnie  braku  zasad  regulujących  obecność 
rzeczy11.

Przedmioty  okazują  się  nieraz  najistotniejszym  świadectwem  czyjegoś 
trwania12,  po  ich  wyniesieniu,  jak  w  wierszu  Próg,  przestrzeń  zostaje 

11 A. Nawarecki: O rzeczach. W: Idem: Parafernalia. Katowice 2015, s. 21–22.
12 Za  Bjørnarem  Olsenem  dodać  należy,  że  także  warunkiem  poznania, 

poruszania  się  w  przestrzeni:  „Ten  trzon  fenomenologicznej  myśli  nauczył 
nas, że wiedza nie  jest po prostu czymś znajdującym się w naszych głowach. 
Jest  ona  również  nabywana  przez  nasze  ciała  i  magazynowana w  nich.  Jeśli 
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oczyszczona  ze  śladów  obecności  Innego,  przy  czym  w  celu  oswoje‑
nia  obcego  miejsca  ponownie  „wnosimy  trochę  mebli”  i  „wieszamy 
zasłony”.
Niejednokrotnie słowa podmiotu wierszy Siwczyka prowadzą do nie‑

pokojącego  wniosku,  iż  po  człowieku  zostają  właśnie  jedynie  nic  nie 
znaczące Przedmioty:

Niech świadczą o tobie przedmioty.
Szczoteczka do zębów, Porto i świtowe 
zdjęcia portugalskich kamieniczek.
Nie jest tak, jak przypuszczał.
Przypuszczał, że obejdzie się
bez słów.

(K. Siwczyk, Przedmioty, LO, s. 187)

Stając po stronie słów, nie zaś przedmiotów czy czynów, Siwczyk rezyg‑
nuje z celebracji czy sakralizacji otoczenia, wciąż próbując zbadać naturę 
języka. Jednocześnie, już od pierwszych tomów poetyckich, zdaje sobie 
sprawę  z  ograniczeń  i  zwodniczości  podstawowego  narzędzia  komu‑
nikacji:  „Zadowolony?  /  Teraz  język ma  dosyć,  /  podobnie  jak  życie  / 
wyjęte  z  Twojego  kontekstu”13.  W  ramach  krytyki  kultury  konsump‑
cyjnej wyśmiewa także  imperatyw gromadzenia wciąż nowych, niepo‑
trzebnych przedmiotów:

raz  nabyliśmy  pewnej  nawykowej  umiejętności,  potrzebujemy  tylko  tro‑
chę  czasu,  aby  zaznajomić  się  z  nowym miastem,  nowym  samochodem  czy 
kolejnym muzeum archeologicznym. Nie mając zbyt wiele czasu, aby w pełni 
rozwinąć  nowe  zespoły  odruchów  warunkowych,  dzięki  naszej  znajomo‑
ści  uporządkowanej  przestrzeni,  materialności  i  rzeczy  –  w  skrócie:  naszej 
materialnej  nawykowej  orientacji  –  możemy  projektować  potencjalne  ruchy 
i  czynności,  które  dają  się  szybko  zmodyfikować  i  dostosować  do  specyficz‑
nych  zróżnicowań,  takich  jak  choćby  przybycie  do  nowego  domu  czy  mia‑
sta.”  Zob.  B.  Olsen:  W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów…,
s. 16.

13 K.  Siwczyk: Ograniczone słownictwo. W:  Idem:  List otwarty…,  s.  44. Wiersz 
opublikowany w tomie Emil i my.
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może budzić respekt. Nowe starocie,
którymi się cieszą, wkrótce dołączą do rupieciarni
uprzednich nowości. Co nowego? Zapach i smak,
trasa i zaskoczenie, że można zabrnąć
na taki wypizdów, o jakim się słyszało
z dworcowych zapowiedzi, nie wierząc do końca,
że takie miejsce ma miejsce.

(K. Siwczyk, Rupiecie, LO, s. 163)

Nieraz  jednak  to  właśnie  na  pojedynczych  elementach  wyposażenia 
wnętrz skupia się uwaga bohatera lirycznego, wokół nich powstaje opo‑
wieść.

gdy wracamy do siebie a ich krzesła bez nich
są nadal pełne lichych tęsknot
obrus gładzą nieistniejące dłonie
podparte na nieistniejących łokciach głowy
unoszą spojrzenia ponad gzyms porcelanowni
ty jeszcze nie wiesz czyje będzie na górze
gdy zostanie z nich sadza ja też
nie mam zdania i ją na rękach

(K. Siwczyk, Krzesła na stole, J, s. 9)

Podobnie jak w wierszu Sarny, dom przynależy do obecnych właścicieli 
jedynie pozornie. Stół, zwykle centralny mebel w pomieszczeniu, w któ‑
rym stoi, „nosi” ślady użytkowania przez poprzedników. Milcząca obec‑
ność  „nieistniejących”  staje  się  świadkiem  bardzo młodej  jeszcze  rela‑
cji, zwrot „jeszcze nie wiesz czyje będzie na górze” przywodzi na myśl 
„docierające  się” małżeństwo,  ale  związane  jest  także  z walką  o  prze‑
strzeń pełną widm przeszłości. Cykliczność, przemijalność i następstwo 
właścicieli nie zostają jednak w wierszu zignorowane, świadomość cią‑
głego  odchodzenia  podkreślona  została  dodatkowo przez przerzutnię: 
„[…] na górze  /  gdy  zostanie  z nich  sadza  ja  też”. Tak  jakby  jedynym 
stałym elementem w przestrzeni pozostawał stół, zmieniają się zaś jedy‑
nie  osoby  przy  nim  zasiadające.  Podkreśla  to  także,  wspominana  już 
w  we  wcześniejszym  omówieniu,  metafora  krzeseł  postawionych  na 
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stole, pojawiająca się w tytule utworu, sugerująca sprzątanie, opuszcze‑
nie pomieszczenia, przygotowanie na przybycie kogoś nowego.
Wiersz  Siwczyka pochodzący  z  najnowszej  książki  poetyckiej  cieka‑

wie brzmi w dialogu z utworami Miłosza Stół I i Stół II:

Tylko ten stół jest pewny. Ciężki. Z masywnego drzewa.
Przy którym ucztujemy jak inni przed nami,
Zgadując pod werniksem dotyki ich palców.
Wszystko inne wątpliwe. Także my, zjawieni
Na chwilę pod postacią mężczyzn albo kobiet…14

Ruszam się jak w akwarium, znikania świadomy,
Pośród nas, tak śmiertelnych, że ledwo żyjących.
[…]
I, jak skała warowna pośrodku odmętu,
Wygładzony na połysk, stół z ciężkiego drewna15.

Zarówno w  słowach  podmiotu  Siwczyka,  jak  i wierszu Miłosza,  ulot‑
ność ludzkiego trwania podkreślona została przez trwałość przedmiotu, 
który  pozostaje,  niewzruszony  kolejnym  odejściem;  stołu,  niemego 
świadka  egzystencji  pokoleń.  Miłosz  podkreśla  ulotność  ludzkiego 
trwania choćby poprzez leksem „zjawieni”, który semantycznie zawiera 
w sobie obecność, ale ukrywa  także „zjawę”, pozostałość po kimś, kto 
już odszedł,  tak  jak nieistniejące dawno dłonie i  łokcie w wierszu Siw‑
czyka, które wciąż wykonują zwyczajowe gesty, jakby w zapamiętaniu, 
niepomne swojego nieistnienia.

„Zwierzęta” domowe

W kontekście  pustego  domu,  na  osobne  omówienia  zasługuje  zbiór 
wierszy Grzegorza Olszańskiego  tamagotchi w pustym mieszkaniu. Miej‑
sce, geograficzne usytuowanie zdaje się nie mieć w poezji bytomskiego 

14 Cz. Miłosz: Stół I. W: Idem: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 892.
15 Idem: Stół II. W: Idem: Wiersze…, s. 893.
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bowiem język, nierozerwalnie związany z egzystencją. Nie  jest  to więc 
poezja  krajobrazowa,  ale  twórczość  skupiona  na  człowieku,  na  proce‑
sie  twórczym,  relacjach  z  Innym. Owo puste mieszkanie  zdaje  się  jed‑
nak niepokoić. Owszem wpisuje się w swoisty dyskurs współczesności, 
w ową pustkę braku przynależności, „nagości”  i samotności  ludzkiego 
trwania,  jednak  w  wierszach  Olszańskiego  zauważyć  można  jeszcze 
jeden  specyficzny  rys  charakterystyczny  dla  odzwierciedlonych  w  tej 
twórczości relacji z miejscem:

Chodzę z pokoju do pokoju. Cień podąża za mną
niepewnie. Podlewam kwiaty, ścieram kurze, popijam, połykam.
Ziemia toczy się na wolnym biegu,
dobijając do portu kalendarzowej kartki,
a dzień zaciąga już ręczny hamulec na parkingu nocy.
Zdania wypadają nierówno
jak z zacinającej się katarynki. Markuję jeszcze 
jakieś słowa, ruchy, gesty.

Maszyna do pisania zszywa je w jedno17.

Mieszkanie staje się miejscem pisania, prób konstruowania tekstu, zbie‑
rania myśli. Pustka  i  cisza powinny więc naturalnie  stać  się  sprzymie‑
rzeńcami  twórcy. W  zacytowanym powyżej wierszu  artystyczna  krea‑
cja  traci  jednak  znamiona  wyjątkowości,  stanu  niemal  sakralizującej 
poetę  izolacji.  Tu  bowiem  „wypadające  nierówno  zdania”  zrastają  się 
z  codziennością,  wręcz  nudą,  rytmiczną  powtarzalnością  niemal  bez‑
warunkowych odruchów:  „podlewam kwiaty,  ścieram kurze, popijam, 
połykam”.

16 Poeta  sam deklarował,  że miejsce, w  kontekście  opozycji  i  centrum  (życia 
literackiego) nie  jest dla niego ważne, nie wpływa wyraźnie na  jego twórczość. 
Zob.  Poeta prowincjonalny.  Rozmowa  z  Grzegorzem  Olszańskim  na  portalu
granice.pl –  http://www.granice.pl/publicystyka,poeta ‑prowincjonalny ‑rozmowa‑
 ‑z ‑grzegorzem ‑olszanskim ‑,159 [dostęp: 6.03.2017].

17 G.  Olszański: Z życiowych problemów nieżyciowych facetów. Część pierwsza, 
nieostatnia. W: Idem: Wolny wybór. Wiersze z lat 1994–2009. Katowice 2009, s. 17.
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Zanim jednak przyjrzymy się dokładniej metapoetyckim zmaganiom 
mieszkańca współczesnej przestrzeni, warto zastanowić się nad samym 
tytułem  zbioru.  Człowiek  w  wierszach  Olszańskiego  wystawiony  jest 
niejako na widok publiczny, staje się zabawką, przy czym należy zazna‑
czyć,  przybliżając  zasady  funkcjonowania  tamagotchi  –  pozbawione 
dozoru i opieki elektroniczne zwierzę, niemal niczym żywa istota, umie‑
rało.  Tamagotchi w pustym mieszkaniu,  choć  nie  jest  żywe  czy praw‑
dziwe, skazane jest więc na zagładę, właściwie na nieistnienie, gdyż nie 
ma nikogo, kto mógłby nie tylko się nim zajmować, ale nawet włączyć, 
rozpocząć proces.
W  zbiorze  Olszańskiego  proces  się  jednak  rozpoczął,  jest  to  proces 

pisania,  jednym razem żmudny,  innym inicjowany niejako od niechce‑
nia,  niejednokrotnie  konsultowany  z  Innym,  jak  w  wierszu  Szymut‑
kokrates:

        […] Jest tak, wstajesz
zmęczony, idziesz do kibla, myjesz zęby
najnowszym modelem szczoteczki,
której nie pokazali jeszcze w telewizji,
i tam dopada cię dramat istnienia. Bezsens
egzystencji, mówię ci bracie. To już
nie jest gleba, to prawdziwy czarnoziem
naukowego dyskursu. Co tak siedzisz
milczący jak Fedon?18

Dyskusja,  czy  też  wewnętrzny  monolog,  w  którym  zaprojektowana 
została rozmowa ze specyficznie skonstruowaną postacią mentora, auto‑
rytetu, zostaje ponownie sprowadzona do problemu języka. Zestawione 
są  ze  sobą właściwie  trzy  płaszczyzny:  fizyczność,  „dramat  egzysten‑
cji”  i  „czarnoziem naukowego dyskursu”. Przywołanie postaci Fedona 
prowadzi do paradoksu, wszak Fedon nie milczał,  opowiadał. Należy 
jednak zwrócić uwagę na sposób, w jaki uczestnik dialogu Platona kon‑
struuje swoje wypowiedzi,  jak snuje narrację. Czyni to raz lakonicznie, 
innym  razem  odzwierciedlając  każdy  niemal  szczegół,  wzbogacając 

18 Idem: Szymutkokrates. W: Idem: Wolny…, s. 24.
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ludzkiego rozumu. Ważniejszy jednak od kształtu rozmowy jest w tym 
przypadku  jej  temat. Przywołanie postaci Fedona  to bowiem nawiązy‑
wanie do metafizyki, problemów ludzkiego bytu. Wszystko, co łączy się 
z  tymi  filozoficznymi  dywagacjami,  podmiot  podsumowuje  przewrot‑
nym stwierdzeniem: „Też bym się napił”. Owa pointa  i otoczenie (dra‑
mat istnienia wszak mógłby dopadać człowieka w bardziej wyszukanej 
scenerii), składają się na podsumowanie, które na tyle silnie wiąże poezję 
z szarością dnia powszedniego, że poprzez jej uzwyczajnienie przybliża 
ją  nie  tylko współczesnemu odbiorcy,  ale  oswaja  na własny  artystycz‑ 
ny użytek. Innego otoczenia artystycznej kreacji nie odnajdziemy w poe‑
zji śląskiego twórcy, bowiem jak sam zaznacza: „Tak tu już jest. / Brakuje 
dramatów opisywanych w  tragediach,  /  tragedii  odgrywanych w dra‑
matach, / wydarzeń na pierwsze strony wierszy19”.
Wracając jednak do myśli przewodniej omawianego zbioru – Olszań‑

ski  nie  pozostawia  czytelnikowi  nawet  cienia  złudzeń,  iż  oto  ma  on 
okazję  zanurzyć  się  w  fantomowym  poetyckim  świecie,  za  każdym 
razem, czasem w najmniej spodziewanym momencie, podmiot zdradza 
w swych słowach, że mamy do czynienia z artystyczna kreacją:

Chciałbym Cię gdzieś zabrać. Gdzie?
Nie, nie powiem. Nie mogę powiedzieć.
Gdzieś. To powinno wystarczyć. To 
wystarczająco dobre miejsce. Zresztą,
popatrz, sąsiedzi z drugiej strony ściany
mogliby podsłuchać. A potem nas znaleźć.
Światło tonie w ciemności, tamto
też nie. Chciałbym cię gdzieś zabrać
albo zabić. Gdzie? Nie wiem. Może w następnej
linijce przyjdzie mi coś do głowy20.

Jak już zaznaczałam wcześniej, miejsce nie ma znaczenia, staje się tłem 
rozważań:  „Gdzieś.  To  powinno  wystarczyć.”  Dramatyczny  suspens 

19 Idem:  Sny, słowa. Pojedyncze zdania, złożone problemy.  W:  Idem:  Wolny…,
s. 33.

20 Idem: Wiersz pod roboczym tytułem. W: Idem: Wolny…, s. 28.
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wypowiedzi  zdekonstruowany  jest  przy  pomocy  zabiegu  autoprezen‑
tacji pisarza – nic  tutaj nie dzieje  się naprawdę, poezja  z  jednej  strony 
wynika  z  kształtu  codzienności,  ale  pozostaje  konstruktem  poetyckiej 
wyobraźni, nie doszło do śmierci autora, ale może dojść do uśmiercenia 
lirycznego  bohatera,  który  zaraz  wskrzeszony  zostanie  w  następnym 
utworze.
W  kontekście  tego wiersza warto  zwrócić  uwagę  na  strategię  opisu 

przestrzeni. To zupełnie nowy  rodzaj obserwacji, niejako  rewers flane‑
ryzmu. W poezji współczesnych twórców bardzo często bowiem obser‑
wacja łączy się z przysłuchiwaniem i odbywa się przez okno, szczeliny 
drzwi, ściany, sufity. U Adama Pluszki przyjmie ona kształt rozmyślań 
o statusie współczesnego człowieka:

U sąsiadów wyje pies. Głośno dość
(sufit? ściana), blisko. Daleko stąd 
do miejsc znanych z map, w ogóle
wszędzie jest daleko, gdy boli brzuch,
czy jak nazwać tę pustkę.
[…] 

Ścieżki już dawno temu
przestały się pokrywać z chodnikami,
a ludzie z człowiekiem21.

W wierszu  szczeliny  Bartłomieja Majzla  owa  strategia  obserwacji  prze‑
mienia  spotkanie  z  Innym  w  refleksję  egzystencjalną  i  metapoetycką 
zarazem:

piętro wyżej za zasłoną kryje się kobieta.

odkryłem ją przypadkowo pod osłoną nocy
gdy pokojówka niosła jej ociekające sadzą jedzenie.

szedłem po śladach ryżu który spadał na dywan
jak litery wypadające z uchylonej księgi.

21 A.  Pluszka: Nie na miejscu (spektometria mas).  W:  Idem: Zestaw do besztań. 
Poznań 2014, s. 46.
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dotknąłem jej włosów. nasze oczy spotkały się
przelotnie w grobie. rzuciła się do mych stóp i błagała
żeby mój język zamienił się w kamień22.

W utworach Macieja Meleckiego obserwacja staje się podstawą do stwo‑
rzenia  specyficznej  „scenki”  z  ludzkiej  codzienności,  pozornie  pospo‑ 
litej:

Ścielą już łóżka, zmieniają pościel, zajmują
łazienkę. Już senni. Przed ciężką jak ołów
nocą. Nie wiem, czego się dorobili.
Nigdy nie widziałem, żeby wracali
nad ranem czy wychodzili wieczorem23.

Poetycka  strategia,  poniekąd wojerystyczna,  popularna w  poezji  rocz‑
ników  sześćdziesiątych  i  siedemdziesiątych,  odzwierciedlenia  obser‑
wacji  sceny  wyjętej  z  kontekstu  życia  Innego,  w  którym  podmiot  nie 
uczestniczy,  unaocznia  nie  tylko  sztuczność  i  fragmentaryczność  rela‑
cji międzyludzkich.  Jest  ona  bowiem  jednocześnie  świadectwem prze‑
możnej  chęci  udziału  w  wydarzeniu,  jakim  staje  się  życie  drugiego 
człowieka, przede wszystkim, ponieważ nadaje ono nowe  treści  i  sens 
życiu  obserwatora.  To  swego  rodzaju  uczestnictwo  bez  przyzwolenia, 
pozorna  jedynie  aktywność, ma dwojakie  reperkusje: wypełnia  treścią 
nie  tylko przestrzeń wiersza, ale  także przestrzeń życia, w której znaj‑
duje  się  obserwator,  z drugiej  strony hiperbolizując niejako  samotność 
jednostki.
Powróćmy jednak do wierszy Grzegorza Olszańskiego. Świat poetycki 

tworzony  jest w nich  z  „linijki  na  linijkę”,  staje  się  płynny,  a  podmiot 
liryczny zawsze mówi o nim z ironicznym dystansem:

    […] Tylko, panie, książki pisać,
opowiadania, reportaże i te,

22 B. Majzel: szczeliny. W: Idem: Doba hotelowa. Wrocław 2009, s. 49.
23 M. Melecki: Sąsiedzi z drugiej strony ulicy. W:  Idem: Zawsze wszędzie indziej 

(wybór wierszy z lat 1997–2005). Olsztyn 2008, s. 55.
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no,
jak to się nazywa,
no,

wiersze24.

Ta  poezja,  zanurzona  w  żywiole  narracyjnym,  poezja  powstająca 
w  pozornie  pustym  mieszkaniu,  w  którym  roi  się  od  cieni  i  głosów, 
to  zapis  ciągłego  procesu  stawania  się:  poezji,  tożsamości,  rozmowy. 
Wszak, jak pisze sam autor:

Pisanie,  a więc  również  to dotyczące  śmierci – niezależnie od wido‑
wisk  owych  ucieczek  od  osobowości  tak  charakterystycznych 
dla  sztuki modernizmu  oraz  serii  poststrukturalnych  zamachów  na 
kategorie podmiotu i autora – byłoby więc formą walki z unicestwia‑
jącym  działaniem  czasu,  w  której  język  jest  (nie)konwencjonalną 
bronią,  zaś  słowa  rodzajem  amunicji. Amunicji,  a  zarazem  źródłem 
nadziei,  iż  jeśli  tylko  trafią  one  w/do  odpowiednich  czytelników, 
a litery nie ułożą się źle, to „zemsta ręki śmiertelnej” (W. Szymborska: 
Radość pisania) będzie na tyle skuteczna, że „ciało zmartwychwstanie 
w słowie” (Z. Herbert: Epizod w bibliotece)25.

Język  i  opowieść  jawią  się  w  tej  twórczości  nie  tyle  może  jako 
źródło ocalenia,  ile  stanowią niemal perpetuum mobile stawania  i  jawie‑
nia  się  (świata,  wiersza,  poety),  a  ciągłe  zaznaczanie,  iż  „poruszamy 
się”  w  przestrzeni  tekstu,  wbrew  pozorom,  nie  oddala  nas  od  teraź‑
niejszości,  przypomina  o  życiu,  które  dzieje  się  poza  tekstem  i  składa 
na  jego  ostateczny  kształt.  Jak  pisze  Terry  Eagleton:  „Ponieważ  nasze 
życie  jest  raczej  projektem niż  serią  chwil  teraźniejszych,  nie możemy 
nigdy osiągnąć stabilnej tożsamości komara albo wideł”26.

24 G. Olszański: Pełne zanurzenie (Leta, Soła, Styks). W: Idem: Wolny…, s. 26.
25 Idem: Wiersz ‑trup, który (nie) gada (zamiast wstępu). W: Zamieranie. Lektury. 

Red. G. Olszański, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 8.
26 T. Eagleton: Koniec teorii. Przeł. B. Kuźniarz. Warszawa 2012, s. 197.
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Wydawałoby się, że współczesnej kulturze nie pozostał żaden bastion 
do obalenia: zwrot przeciw tradycji, pęd ku wolności, o którym w kon‑
tekście poezji powstającej po roku 1989 pisał Piotr Śliwiński, przenicował 
te porządki, które jeszcze, jakimś cudem (lub na zasadzie przemilczenia 
wynikającego  ze  specyficznie  pojmowanej  kulturowej  przyzwoitości), 
przetrwały w drugiej połowie XX wieku. Okazuje się,  iż  jedną z takich 
nienaruszalnych sfer stanowić mógł jeszcze dom, o którym w 1991 roku, 
w kontekście poezji Ewy Lipskiej, Grażyna Maroszczuk pisze:

„Dom”  jest  egzystencjalnym  wyznacznikiem  doświadczeń  czło‑
wieka.  Miejscem  krzyżowania  się  jednostkowych  i  zbiorowych  […] 
racji  i  dążeń.  To  pojęcie,  które  wyzwala  refleksje  na  temat  tradycji 
w  znaczeniu  ogólnym  i  dotyczy wyobrażeń  indywidualnych, wkra‑
czających w  głębokie  sfery  intymności.  „Dom”  –  to  rodzaj  „ducho‑
wego azylu” i psychicznego schronienia”27.

Nie zabraknie literackich opisów tej przestrzeni jako miejsca zła i cierpie‑
nia, ale wówczas wiadomo, iż narusza się pewne zakorzenione w kulturze 
wartości, odwraca porządek – „dom zły”, niebezpieczny, nieprzyjazny to 
anty ‑dom. Dom  jest miejscem,  które  konstytuuje  człowieka  i  do  którego 
wraca się nieustannie. Bywa on jednak także niedoścignionym marzeniem, 
ideą, jak w inicjalnych fragmentach zbioru/poematu Dokąd bądź:

Nasz dom i my, nasze marzenie wypowiada w naszym imieniu
chwast, ziemia, którą musimy nawieźć, dbać o przyszłość, drzewa,
kopać głęboko dziurę, nie inaczej, nie kto inny jak właśnie my […]

Boże drogi, dokąd  to prowadzi, manny mamy od groma, kości  leżą
w spichlerzu,

dobrze się wiedzie, jedzie się wygodnie, mamy speed i wiatr,
pełną bibliotekę oraz zaufanie do ludzi, stąd nie widzimy już więcej
powodów do obaw, daj nam rodzić, przepaść.

27 G. Maroszczuk: Idea „domu” i „bezdomności” w liryce Ewy Lipskiej. W: W pej-
zażu ojczyzny i obczyzny. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. Red. W. Wój‑
cik. Katowice 1991, s. 88.
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Choć  wydawałoby  się,  że  „od  groma  manny”  i  zaufanie  do  ludzi, 
zwłaszcza  zaś  pełna  biblioteka,  niejednemu  wystarczą,  by  skonstruo‑
wać obraz idylii, to w zacytowanym utworze W piecu obok niebieski obłok 
dom  nie  jest  jednak  przestrzenią  spełnienia,  jest  owszem,  bezpieczny, 
uporządkowany,  pełny  i  dostatni,  ale  także  staje  się  „oazą”  stagnacji, 
wyczerpania i zguby:

Uporządkujmy jednak sny w czytelne konieczności, czego
domaga się od nas przestrzeń, opiłki i nasiona mają opad
przed południem, czego nie można powiedzieć o niecce,
wokół  której  tańczymy  jak  czerwoni,  blade  twarze  wystawiając

donikąd,
skąd przybywa w sumie całkiem urocza próżnia, starter,
zupełnie  zbędnych  tożsamości,  z  przyzwyczajenia  nazywanych

historią
wzrostu i zmagań w klimacie ustrojowych ograniczeń jak warzywo
pod folią…

Oczywiście,  w  sposób  przewrotny  słowa  podmiotu  unaoczniają  iro‑
niczny  obraz  kryzysu dojrzałości,  narzekań  człowieka,  który  dążył  do 
stateczności, a kiedy w końcu ją osiągnął, poczuł się nią sparaliżowany, 
przytłoczony  postępującą  za  osiedleniem  odpowiedzialnością.  Jednak 
przytoczone słowa ukazują także sztucznie wyznaczoną granicę zasied‑
lania. Zestawienie „czerwonych” i „bladych twarzy”, sugerujące stereo‑
typowo  obrazy wojenne,  zagarnianie  przestrzeni  przemocą,  zacieranie 
śladów  po  poprzednikach,  uzupełnione  o  aspekt  „hodowli”  warzyw 
pod  folią  na  wyznaczonych  grządkach,  podporządkowujących  naturę 
ludzkim  potrzebom  –  wszystkie  te  elementy  zaprzeczają  naturalności 
procesu,  z  „zamieszkiwania”  czyniąc  „wtargnięcie”  w  palimpsestowo 
nadpisywaną przestrzeń. Tadeusz Sławek pisze, że:

„Mieszkać” – traktowane z szacunkiem, jakiego zwykle nie okazu‑
jemy  temu  słowu  –  znaczy  przebijać  się  niestrudzenie  przez morze 
szczegółów,  detalicznych  historii  życia  ludzi  i  kamieni,  w  stronę 
możliwości „zamieszkiwania”.  […] Aby wiedzieć, co znaczy „miesz‑
kać”,  trzeba  „przypomnieć”  sobie  to,  co  było  „długo  zapomniane”, 
a  dokładniej  rzecz  ujmując,  nigdy  nie  było  pamiętane  świadomie. 
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mieszkiwać”  prawdziwie  po  ludzku28.

Wiersz  gliwickiego  autora  wypełnia  szereg  podobnych  działań,  przy 
czym pozbawione są one elementarnego szacunku nie tylko dla poprzed‑
ników, ale i obecnych lokatorów. Wszyscy sprowadzeni są do gmatwa‑
niny „zupełnie zbędnych tożsamości”, elementów globalnej „plantacji”.
Powyższe mikroanalizy pokazują, iż domy w poezji Siwczyka, Sarny 

i  Olszańskiego  stają  się  właściwie  czymś  nieludzkim,  oderwanym  od 
pierwotnej  roli  domu,  obcym,  pustym,  paradoksalnie  odbierającym 
wolność bez gwarancji poczucia bezpieczeństwa. Owa nieludzka struk‑
tura domu domaga się od człowieka pewnej aktywności, ale też uległo‑
ści,  pozory  piękna  i  spokoju  zostają  zaś  zdekonstruowane  do  obrazu 
„uroczej próżni”.

28 T. Sławek, Gdzie?…, s. 30–31.



„Wieszcz” codzienny 
Pejzaż prywatny Pawła Lekszyckiego

Tak  jak w miejskiej przestrzeni,  także w domu bohater wierszy Lek‑
szyckiego poszukiwał będzie prawdy. Przede wszystkim tej dotyczącej 
relacji ludzi, którzy ową przestrzeń dzielą, próbując jednocześnie dociec 
motywacji dokonywanych przez nich „przestrzennych” wyborów:

mimo że za nieświeżym ekranem okna toczy się
dzień w klimacie wenezuelskich seriali,
to właśnie tutaj, chociaż próbujesz
utrzymać w ryzach ludzkich emocji,
coś, co wyłazi zewsząd, na przykład te głosy
zza ściany i woda z sufitu w łazience,
ucieka ci spod kontroli.

to wszystko, jak twierdzisz, rozgrywa się
wewnątrz niewielkiej klatki, poukładanej
w cztery pokoje, kuchnię, łazienkę i kibel.
bez twojej woli […]

(długi wiersz o krótkiej treści, TiT, s. 8)

Sensualistyczna  wręcz  relacja  z  otoczeniem  zamienia  się  w  widoczne 
zniewolenie.  Dom/mieszkanie,  miejsce  mające  dawać  poczucie  bez‑
pieczeństwa  jawi  się  jako  klatka,  w  której  nagle  bohater  zamknięty 
jest wbrew własnej woli. Warto  zauważyć,  że  zarówno w  cytowanym 
powyżej  utworze,  jak  i  w  wierszach,  w  których  Lekszycki  przedsta‑
wia  czytelnikowi  wirtualne  miejskie  kreacje,  pomimo  sporej  dawki 
sensualizmu,  nie  napotkamy  właściwie  na  kontakt  cielesny  z  drugim 
człowiekiem.  Ludzie,  których  widzi  lub  słyszy  bohater  poezji  Lek‑
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takt,  dotyczyć  będzie  jedynie  przedmiotów  rozmieszczonych  w  ota‑
czającej  człowieka  z  wiersza  przestrzeni.  Jak  pisze  Richard  Sennett: 
„Zmysł  dotyku  stwarza  zagrożenie,  że  coś  lub  kogoś  odczujemy  jako 
ciało  obce.  Technika  pozwala  nam  unikać  tego  zagrożenia”1.  Boha‑
ter  poezji  zagłębiowskiego  twórcy  właśnie  w  stronę  techniki  czy 
przedmiotów  użytkowych  ucieka  przed  kontaktem  z  drugim  czło‑ 
wiekiem.
Jak  już  zostało  zauważone,  obraz  domu  przybiera we współczesnej 

poezji  niejednokrotnie  kształt  miejsca,  od  którego  chciałoby  się  uciec. 
Jednak należy zauważyć, iż według słów podmiotu w wierszu Lekszy‑
ckiego, owe nieprzyjemne doświadczenia noszą przynajmniej znamiona 
prawdziwości.

w tej sytuacji śmiesz podejrzewać, że to,
co tak bezpośrednio cię tutaj dotyka,
bierze się znikąd, lub kładziesz to wszystko 
na karb transcendencji i metafizyki, o których ostatnio
tyle czytałeś? albo, co gorsza, obwiniasz za to
dobrego boga, burząc mu niepotrzebnie 
ten święty spokój. […]

(długi wiersz o krótkiej treści, TiT, s. 8)

Szukanie winnych owego stanu rzeczy, usilne rozsiewanie wokół szarej 
rzeczywistości  oparów wyjątkowości,  jest  zabiegiem pomagającym  się 
w owej rzeczywistości zadomowić. Jest to działanie oparte na paradok‑
sie. Zburzenie zwyczajności, wprowadzenie semantycznych naddatków 
w sens życia, powinny zniwelować tak długo wypracowywane oswoje‑
nie  i  zasiedlenie przestrzeni. Okazuje  się  jednak, że  człowiek zadomo‑
wiony jest silniej w wyobrażeniach, tradycjach, wielkich symbolach kul‑
tury niż we własnej rzeczywistości. Zwyczajność  i pewna „bylejakość” 
otaczającego bohatera  świata,  okazuje  się  trudniejsza do przyjęcia,  niż 
transcendencja i metafizyka.

1 R.  Sennett:  Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu.  Przeł. 
M. Konikowska. Gdańsk 1996, s. 14.
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    […] wiesz przecież dobrze,

że sufit jest tylko sufitem, a farby
chociaż gadają wieloma barwami, są po to,
żeby zagoić zacieki na ścianie. z wody w łazience
wywróżysz sobie niewielki remont, nową pralkę sąsiadom,
którym w tej starej właśnie pękła rura, o czym
głośno gadają i stąd te głosy. może 
zaczniesz wreszcie się cieszyć, że wszystko
jest takie normalne i szczerze mi się odwdzięczysz,
że powiedziałem ci o tym.

(długi wiersz o krótkiej treści, TiT, s. 8)

W przytaczanej  już Oikologii Aleksandra Kunce pisze:  „Brakiem  jest 
sam  dom”,  sugerując,  że  towarzyszące  człowiekowi  poczucie  braku 
łączy się z poszukiwaniem swojego miejsca. W kontekście długiego wier-
sza o krótkiej treści należy dodać, że kategoria domu obarczona jest bra‑
kiem także z drugiej strony – choćby w związku z niespełnionymi ocze‑
kiwaniami,  jakie  stawia mu  się w  oparciu  o mityzację  tej  przestrzeni. 
W  słowach  podmiotu  zaś  „sufit  jest  tylko  sufitem”,  a  ogólny wizeru‑
nek domu przynosi jedynie rozczarowanie, nie pełni on właściwie żad‑
nej  z  przypisywanych mu  symbolicznych  funkcji,  ostatecznie  nie  daje 
nawet  schronienia  przed  żywiołami  natury,  „wodą  wyciekającą  spod 
kontroli”.
Przyjmując  na  siebie  rolę  współczesnego  wieszcza,  Lekszycki,  po 

raz kolejny, odziera świat z  fantastyczności. Słowa podmiotu każącego 
doszukiwać się w owej „normalności zniewolenia i samotności” źródeł 
satysfakcji,  przesiąknięte  są  ironią.  Poeta dekonstruuje w  tym wierszu 
pozory dążenia do prawdy wpisane w funkcjonowanie współczesnego 
„mieszkańca”.  Bohater  nie  poszukuje  bowiem  prawdy,  a  wyjątkowo‑
ści. Remonty, przemeblowania, kontakty z sąsiadami, dynamika miesz‑
kania,  ogólna  krzątanina,  stać  się mogą  jej  źródłem.  Jak  pisze  Jolanta 
Brach ‑Czaina w Szczelinach istnienia:

Krzątactwo  powołuje  z  nicości  delikatną, męczliwą  tkankę  codzien‑
nego  istnienia,  z  konieczności  opartą  na wątłej  podstawie  i  skazaną 
na  bytowanie  przelotne. Uparcie  podtrzymywane  jest  siłą  sprawczą 
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dzienne, wyszarpuje w nim puste miejsca, grozi zagubieniem w nie‑
istnieniu. Celem wysiłków krzątaczych jest właśnie walka o codzienne 
istnienie tworzone i odnawiane z każdą drobną czynnością2.

Lekszycki  oznajmia  wprost,  iż  normalność,  zwyczajność  pozbawiona 
wszelkiej wyjątkowości  jest  jedyną rzeczywistością,  jakiej może oczeki‑
wać  współczesny  człowiek,  dodatkowo  powinien  być  ukontentowany 
tym stanem.
Po zaanonsowaniu owej niewygodnej prawdy w poezji Lekszyckiego 

nie pojawia się żadna substytucja łagodząca owo wrażenie. Jak podpo‑
wiada podmiot  innego utworu opublikowanego w  tomie Ten i Tamten, 
pejzaż prywatny:

słowa są jak ryby.

tutaj nie ma nic do zrobienia.
żadnych rzeczy, którymi możemy
wypchać sobie
dziury po oczach.

zielone łuski wody
statyczne jak martwa natura.

więc wywracamy jezioro na lewy brzeg
– wygląda tak samo.

(Pejzaż prywatny, TiT, 22)

Słowa,  jak  ryby, wymykają  się,  nie  pozwalając  niczego  zrozumieć,  ani 
odpowiednio  opisać. Natura  zamienia  się w martwą naturę, wszystko 
poddane  dokładnemu  oglądowi,  analizie  –  „wywróceniu  na  lewą 
stronę” – okazuje się niezmiennie zawodzić sztucznością, statecznością, 
martwotą. Kluczowa jednak okazuje się fraza „tutaj nie ma nic do zro‑
bienia”,  zdradzająca,  że  przedstawiony  obraz  jest  jedynie  kreacją,  nie‑
mającą nic wspólnego z prawdą czy naturą, właściwie zaprzeczając ich 
istnieniu.  Wszystko,  co  dostrzegają  nasze  oczy  okazuje  się  swoistym 

2 J. Brach ‑Czaina: Szczeliny istnienia. Warszawa 1992, s. 97.
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wytworem,  rozbłyskującym  i  trwającym  tylko  przez moment,  nieinte‑
resującym, niepotrzebnym, skoro w konkluzji: „znudzone słońce /  topi 
się / bez wołania o pomoc”. Jedna z bardziej romantycznych, choć także, 
trzeba przyznać, banalnych  i  sztampowych scenerii  zachodzącego nad 
wodą słońca,  zostaje zamieniona w widokówkowy obrazek całkowicie 
pozbawiony uroku. Skoro zaś „nie pozostaje już nic do zrobienia”, ewi‑
dentnie w słowa wiersza wpisany jest komunikat dotyczący roli artysty, 
który musi  sprostać wyzwaniom  nowych  scenerii, miejskich  krajobra‑
zów, odgłosu bloków i opustoszałego betonowego świata.
Warto dodać, iż do podobnego wniosku dwanaście lat później, w tomie 

Gody, dochodzi  Krzysztof  Siwczyk.  W  wierszu Nic do zrobienia  słowa 
podmiotu  wyraźnie  unaoczniają  w  podobny  sposób  pustkę  egzysten‑ 
cji i zużycie symboli dawniej fundamentalnych dla europejskiego kręgu 
kulturowego:

Nic do zrobienia, jawią się kojarzenia i
nagły blask rzeczy, sens momentalny,
gdy działa wspólnota bezużytecznych istot,
rzewnych biografii w zarzewiu marności.

(K. Siwczyk, Nic do zrobienia, GY, s. 21)

Skoro więc „zarzewie marności” pochłania codzienność, blask sensów, 
jasność słów okazują się jedynie momentalne, a „nad literami spoczywa 
mrok”,  używając  słów  Stanisława  Barańczaka,  to  poecie  nie  pozostaje 
„nic  do  zrobienia”.  Choć  owa  deklaracja  zdaje  się  być  rodzajem  pozy 
i  swoistej  kokieterii.  Bowiem  korzystając  z  tej  sztucznej,  wirtualnej 
codzienności, poszukując w niej choć cienia prawdy, poeta oferuje czy‑
telnikowi  własne  kreacje,  prywatne  pejzaże.  Nie  zawsze  bywa  z  nich 
zadowolony,  niejednokrotnie  przynoszą  one  rozczarowania  i  kolejne 
zaciemnienia czy sensy, które już dawno straciły swoje pierwotne warto‑
ści. Poezja uczestniczy jednak w owym kreowaniu sztucznych światów, 
pogodzona  z  niemożnością  dosięgnięcia  prawdy,  w  pełni  świadoma 
niejednokrotnej  bezużyteczności,  ponieważ:  „w  jeszcze  niezaoranym 
życiowym horyzoncie, coś każe pełgać pod niebem”3.

3 K. Siwczyk: Nic do zrobienia. W: Idem: Gody. Poznań 2012, s. 21.
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nia, wyciszenia czy bezpieczeństwa. Poeta usilnie pozbawia go znamion 
wszelkiej  wyjątkowości,  właśnie  po  to,  by  nie  „wywracać  go  na  lewą 
stronę”, nie identyfikować przy jego pomocy własnej tożsamości. Zwy‑
czajność domu w omówionym w niniejszym szkicu utworze, wyraźnie 
odzwierciedla stan współczesnej kultury: mobilnej, pozbawionej symbo‑
licznych fundamentów („farby / chociaż gadają wieloma barwami, są po 
to, / żeby zagoić zacieki na ścianie”), odczarowanej („z wody w łazience 
wywróżysz  sobie  /  niewielki  remont”)  i  niespokojnej  („głośno  gadają 
i stąd te głosy”).



Powroty (Pawła Barańskiego, 
Pawła Lekszyckiego, Krzysztofa Siwczyka)

W czasie lekturowego śledzenia różnych obrazów przestrzeni w poe‑
zji  twórców debiutujących  po  roku  1989, w  trakcie  rozczytywania  od‑ 
miennych  metod  korelacji  z  miejscem,  sposobów  antropologizowania 
otoczenia,  natrafić można  na  ciekawe  poetyckie  eksploatacje  kategorii 
powrotu. W poezji omawianej w niniejszym artykule nie odnajdziemy 
oczywiście powrotów podobnych Miłoszowemu zwiedzaniu krain dzie‑ 
ciństwa,  podróży  do  Lwowa Adama  Zagajewskiego  czy wszelkim  in‑ 
nym ponownym złączeniom z mityzowaną krainą dojrzewania.
W przypadku omówionych poniżej wierszy  będziemy mieć do  czy‑

nienia  z  powrotem  niejednokrotnie  naznaczonym  porażką,  pozbawio‑
nym  pozytywnych  znamion  zwiedzania,  poznania,  podróżowania, 
po którym następuje  „bycie u  siebie”. Reperkusje  „powrotu”  łączą  się 
bowiem z aktem „wyjścia”, o którym pisze Tadeusz Sławek:

„Wyjście”  umożliwia  i  spełnia  wykorzenienie.  „Zakorzeniony” 
pozostaję na miejscu, wyjście wymaga podniesienia kotwicy, wypły‑
nięcia  na  morze,  wyruszenia  w  świat,  jednym  słowem  –  „wyjście” 
musi  nieuchronnie  znaleźć  się  w  trudnej  relacji  z  zakorzenieniem. 
[…]  „Wyjście”  to  szansa,  aby  zerwawszy  dotychczasowe  relacje 
z miejscem  (wykorzenienie),  odnaleźć  świat na nowo zakorzenić  się 
w nim ponownie1.

Podążając  tropem  wyznaczonym  przez  autorów  Oikologii,  chwilę 
namysłu  należy  poświęcić  kulturowemu  funkcjonowaniu  powracania. 

1 T.  Sławek: Gdzie? W:  T.  Sławek,  A.  Kunce,  Z.  Kadłubek: Oikologia. Nauka 
o domu. Katowice 2013, s. 55–56.
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powieści  o  synu  marnotrawnym,  ale  także  postpamięć2,  czy  mniej 
obciążająca,  choć  wciąż  waloryzowana  pejoratywnie,  zasada  negowa‑
nia postępu, stagnacja. Negatywność kategorii powrotu wpisana jest już 
w jego archetypiczne obrazy, mianowicie powroty Odyseusza, Orfeusza 
czy paruzję. Ponowne przyjście Zbawiciela jest w teologii zinstytucjona‑
lizowanej  najważniejszą  i  najradośniejszą podstawą wiary. W odczyta‑
niu zlaicyzowanym, a także w poezji nawiązującej do teorii apokatastasis 
(Czesław Miłosz Jak powinno być w niebie, O zbawieniu, Zbigniew Herbert 
U wrót doliny),  zbawienie  naznaczone  jest  także  utratą3.  Unaocznienie 
owej dychotomii powracania ograniczę w niniejszym artykule do poe‑
tyckich przedstawień ponownego oswajania miejsca, z którego się ode‑
szło, łączących kolejno aspekty przestrzenny i czasowy owego aktu. Jak 
pisze Krzysztof Siwczyk w eseju Koło miejsca:

Dopiero odległość oddalenia i czas absencji odpowiednio wyostrzają 
kontekst  zakorzenienia  i  przynależności  do  rodzimego  miejsca. 
Oddalenie  i  nieobecność  są  sprawdzianem  „bycia  u  siebie”. Wyjeż‑
dżam  również  po  to,  by  odczuć  obcość  powrotnego  przekręca‑
nia  klucza  w  zamku  własnych  drzwi.  Wejście  do  domu,  wjazd  na 
rogatki,  zapach  pustego mieszkania  –  to wszystko  uruchamia  ogól‑

2 Postpamięć  i  posttrauma,  w  rozumieniu  kategorii  za  Marianne  Hirsch, 
związane są oczywiście z narracjami, wspomnieniami poprzedników, ale prze‑
cież są one niezaprzeczalnie związane także z miejscem. To ciągłe powracanie 
do określonego czasu  i przestrzeni. Zob. M. Hirsch: Żałoba i postpamięć. Przeł. 
K. Bojarska. W: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antolo-
gia. Red. E. Domańska. Poznań 2010, s. 247–280.

3 Zob. W.  Szczerba: Koncepcja Wiecznego Powrotu w myśli wczesnochrześcijań-
skiej. Wrocław 2001; W. Szczerba: A Bóg będzie wszystkim we wszystkim… Apokata-
staza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt koncepcji. Kraków 2008. O apokatastazie 
w polskiej poezji współczesnej, głównie w kontekście twórczości Czesława Miło‑
sza pisali: A. Fiut: Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków 1998, s. 125–
126; D. Opacka ‑Walasek: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy 
XX wieku. Katowice 2005, s. 179–197. O elementach teorii apokatastasis w twórczo‑
ści  Jarosława Marka Rymkiewicza wspomina Joanna Dembińska ‑Pawelec. Zob. 
J. Dembińska ‑Pawelec: Poezja jest sztuką rytmu. O świadomości rytmu w poezji pol-
skiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). Katowice 2010, s. 334.
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noustrojowe, choć krótkotrwałe, drżenie o charakterze możliwej nie‑
spodzianki.  Zastanawia mnie wtedy,  co  też  uległo  zmianie  podczas 
mojego wyjazdu. Okazuje sie, że zmiany są pozorne […]. Wymyślna 
tortura,  jaką  jest upływ czasu, polega na udzielaniu  się wspomnień, 
jakby to były chwile doznawane w realności bieżącego doznania tego 
o  to  tu  fragmentu  rzeczywistości.  Fragment  ten,  […],  czeka,  abym 
znowu go doznał…4

Powrót zawsze zachowuje więc ambiwalentny charakter, wzbogaca, ale 
też odbiera człowiekowi część tożsamości; ponownie osadza go w miej‑
scu, które z  jednej  strony nie uległo najdrobniejszej nawet metamorfo‑
zie, a jednocześnie nie może być takie samo5.

Powroty (nowo)falowe

Zanim  jednak  przejdziemy  do,  kluczowych  dla  tej  pracy,  wierszy 
publikowanych po roku 1989, warto przyjrzeć się dwóm ważnym poe‑
tom związanym ze Śląskiem, którzy także zmagali się z niejednorodną 
strukturą powrotu – Adamowi Zagajewskiemu i Julianowi Kornhause‑
rowi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż obaj twórcy reprezentują for‑
mację  nowofalową,  której  poeci,  z  bardzo  różnych  przyczyn,  głównie 
politycznych,  przebywali  na  emigracji.  O  przełomowej  w  tym wzglę‑
dzie cezurze roku 1981 pisze Dariusz Pawelec:

Spośród  twórców zaliczanych do  czołówki pokolenia  ’68,  z  różnych 
powodów, stałe miejsce zamieszkania zmienili po roku 1981: Stanisław 
Barańczak,  Jacek Bierezin, Witold Sułkowski, Leszek Szaruga, Adam 
Zagajewski.  […] Zagajewski  już w  latach  siedemdziesiątych przeby‑
wał  jako stypendysta przez dłuższy czas w Berlinie  i Paryżu, dokąd 
wyjechał ponownie w grudniu 1982 roku. Rozważania dotyczące  ich 

4 K. Siwczyk: Koło miejsca. Gliwice 2016, s. 54–55.
5 Uwaga  ta  nieodzownie  łączy  się  z maksymą  „panta rhei”,  jednak w post‑

modernistycznym świecie uwyraźniony zostaje negatywny wydźwięk rozbicia 
relacji, braku możliwości konsolidacji zarówno „ja”, jak i otaczającego jednostkę 
świata.
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1989. […] Lata 1981–1989 w twórczości przywoływanych tu reprezen‑
tantów pokolenia ’68 stanowią okres nieustannych prób definiowania 
własnej tożsamości. Na tym tle rodzi się znamienny spór o słowa. Jest 
to bowiem generacja, która podążając śladem najznakomitszych pisa‑
rzy emigracyjnych, bynajmniej nie postrzega w jednoznacznych kate‑
goriach sytuacji swego oddalenia od kraju. Podobnie niejednoznaczne 
są oceny tej sytuacji z zewnątrz, spoza pokolenia6.

Zagajewski „powraca” niejednokrotnie w swojej poezji do wspomnień 
z dzieciństwa, do pokoju ojca, do hoteli, w których przebywał w czasie 
swoich  licznych podróży. Najważniejszym  jednak zapisem powracania 
stał się opublikowany w 2003 roku tom poetycki Powrót7, opisany przez 
Michała  Olszewskiego  na  łamach  „Gazety  Wyborczej”  jako  niejedno‑
znaczny i „wewnętrznie popękany”. Stał się zapisem przeżyć bohatera, 
który zmaga się z nostalgią i  idealizacją oraz napierającą teraźniejszoś‑
cią, nie zawsze przyjemną realnością:

Zawieszony  pomiędzy  chęcią  zakorzenienia  i  kolejnej  podróży,  jed‑
nocześnie  zrozpaczony  brzydotą  i  porażony  pięknem  Krakowa,  na 
zadziwiająco  bolesnym  styku przeszłości  i  teraźniejszości  –  narrator 
„Powrotu” z trudem osiąga kompromis. W ostatecznym rozrachunku 
zwycięża  chęć  „poszukiwania  blasku”.  Ciekawe,  czy  jedno  z  ostat‑
nich  zdań w  tomie:  „W  ulicach  i  alejach mojego miasta/  bezgłośnie 
i żarliwie pracuje ciemność” oznacza, że kompromis ten nie musi być 
stanem trwałym?8

Z zupełnie innym, zaskakującym, powrotem mamy do czynienia w poe‑
zji Juliana Kornhausera, który właśnie ową wyznaczoną przez Pawelca 

6 D.  Pawelec:  Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu.  Katowice  1998, 
s. 71–72.

7 Oczywiście  odnotować  trzeba,  że w przypadku  tego  akurat  tomu bezpo‑
średnio  chodzi  o powrót do Krakowa. Motywy  śląskie dotyczą  jedynie  kilku 
wierszy Zagajewskiego.

8 M. Olszewski: Powrót, Zagajewski Adam. Recenzja tomu zamieszczona w in‑
ternetowym  wydaniu  „Gazety  Wyborczej”:  http://wyborcza.pl/1,75517,1713161.
html [dostęp: 19.01.2015].
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datą  graniczną,  traumatycznym  czasem  wyjazdów  z  Polski,  rozstań 
z domem, ze znanym środowiskiem, opatruje wiersz Powrót:

powrót do życia
na ranny kontynent który śpi
w zaspach przeszukanego śniegu

[…]

powrót do życia?
raczej przemyt do rany

obmacany poniżony
wracasz z innej rzeczywistości
bez potrzebnych dokumentów

brakuje taśm
nieprzejrzystej błony
która pokryłaby pamięć
puls nieustającej wojny

muskularny porządek
sypie się jak kłosy
a europejska rodzina narodów
macha kolorowymi chusteczkami

[…]

kiedy profesjonaliści
z podziwu godną pedanterią
obchodzą święto ciosów

ziemia rozkołysana na falach
wielkich słów
zdąża do portu przeznaczenia

a ty wciśnięty w skafander niewiedzy
stoisz przed własnym domem
z błyszczącymi oczami

Wigilia 1981, gdzieś w Polsce9

9 J. Kornhauser: Powrót. W: Idem: Wiersze zebrane. Poznań 2016, s. 418–419.
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kowe10,  po  finalne  dookreślenie  „ty”,  które  przecież  tożsame  jest  z  pod‑
miotem mówiącym, ma  za  zadanie  przeformułować  ekspresję  przeżycia 
indywidualnego,  wewnętrznego  w  uniwersalne  doświadczenie  pokole‑
niowe, wpisanie go w pamięć historyczną. W warstwie leksykalnej wiersza 
powrót wyraźnie łączy się z somatycznie odczuwanym bólem „święta cio‑
sów”, naruszeniem prywatności (bohater powraca „obmacany poniżony”) 
i chęcią izolacji od poznanej prawdy, oddzielony ochronnym skafandrem 
niewiedzy  (przy  czym  owa  niewiedza  pozwala  przetrwać,  ale  także  jest 
biegunem  przeciwnym  wobec  „profesjonalistów”  otwarcie  znoszących 
ciosy). Dominujące w utworze napięcie pomiędzy  traumatyczną  realnoś‑
cią „muskularnego porządku” a bezpieczeństwem schronienia przywodzi 
na myśl  rozważania  Jacquesa Lacana z wykładu Tuché i automaton. „Ska‑
fander niewiedzy” jest bowiem efemeryczny, staje się jedynie krótkotrwałą 
ucieczką przed otaczającą człowieka z wiersza rzeczywistością, nie można 
bowiem w nieskończoność uciekać przed natarczywością świata i  języka, 
zwłaszcza,  kiedy  opisuje  on  jedynie  traumatyczne  przeżycia.  Powrót  do 
domu jest więc tym chwilowym momentem zawieszenia, które, owszem, 
zawsze będzie doświadczeniem nietrwałym, ale przynosić może ukojenie11. 
Znaczenie  tego wiersza  jest oczywiście głębsze, niż pozwala przedstawić 
jakiekolwiek nawiązanie do filozofii czy historii  idei. Wiersz  łączyć prze‑
cież należy z biografią Kornhausera, czasem jego internowania, z którego 
został zwolniony właśnie 24 grudnia 1981 roku12. Powrót do domu jest więc 
także, choć jeszcze nie kompletnym i całkowitym, odzyskaniem wolności13.

10 O  tej  strategii pisarskiej, wyraźnej  zwłaszcza w pierwszych  tomach poe‑
tyckich  Kornhausera,  pisała  Bożena  Tokarz.  Nie  do  końca  jednak  zgadzam 
się  ze  stwierdzeniem,  iż ma  to  prowadzić  do  odczłowieczenia  poezji,  zresztą 
badaczka sama szybko odżegnuje się od tego stwierdzenia, pogłębiając analizę 
zjawiska. Zob. B. Tokarz: Poetyka Nowej Fali. Katowice 1990, s. 83–84.

11 Zob. J. Lacan: Tuché i automaton. Przeł. K. Kłosiński. W: Teorie literatury XX 
wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M.P. Markowski. Kraków 2006, s. 30–41.

12 Zob.  Biuletyn  Informacji  Publicznej  IPN:  http://katalog.bip.ipn.gov.pl/sho‑
wDetails.do?idx=K&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=331
51&osobaId=74194& [dostęp: 31.03.2017].

13 Niniejszy utwór generuje także inne interpretacyjne ścieżki, warto przyj‑
rzeć się bowiem choćby funkcjonowaniu w przestrzeni tekstu metafory szkoły. 
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Mariusz Kalandyk, analizując świat przedstawiany w wierszu Korn‑
hausera Złoty most,  zwraca uwagę na  strategię  lirycznego opisu z per‑
spektywy podróżnika, turysty:

Wyprawa  może  mieć  jednak  ciągle  charakter  zdarzenia  nieeska‑
pistycznego.  […]  Poeta  przestaje  być medium  podróżnym,  spacero‑
wiczem  (flâneurem),  staje  się  natomiast medium własnego  doświad‑
czenia  egzystencjalnego.  Własnego  losu.  Podróż  odbywa  się  po  to, 
by spotkać siebie. Odnaleźć siebie poprzez odszukanie miejsca  istot‑
nego,  lokalnego  miejsca  startu,  odrębnych  kolorów  dzieciństwa. 
Dawniej.  Kiedyś.  Pamiętajmy  bowiem,  że  „w  przestrzeni  czas  czy‑
tamy” –  łączymy przestrzenne z  temporalnym,  tworzymy, powtórzę 
z Foucaultem, heterotopie i heterochronie14.

Warto odczytywać więc omawiany powyżej wiersz w kontekście innego 
utworu, otwierającego tom Kamyk i cień, w którym opublikowany został 
Powrót. Mianowicie  chodzi  o  zapis  całkowicie  odmiennego,  sentymen‑
talnego powrotu do domu dzieciństwa, jakiego zapis stanowi tekst Śląsk:

Pokrzywy i olchy,
woń mleczów i ciasta,
płonie dzieciństwo, rośnie smolna kulka,
nie kończąca się szosa,
śmigające rowery, słoje pełne
grylażowych cukierków, w białych workach mąka,
kaj żeś wloz, pierunie…15

Konwencja wspomnienia/snu  staje  się  dopełnieniem  poprzednio  cyto‑
wanego  wiersza,  tłumaczy  wzruszenie  i  poczucie  bezpieczeństwa 
łączące  się  z  powrotem  do  przestrzeni  oswojonej,  znanej,  skojarzonej 
z  beztroską.  Niemalże  rzeczywisty,  żywy  obraz,  do  którego  powraca 

O tym aspekcie wiersza Kornhausera pisze Kamila Czaja w przygotowywanej 
do publikacji rozprawie doktorskiej.

14 M. Kalandyk: Świat przedstawiony Juliana Kornhausera. W: Rzeczy do nazwa-
nia. Wokół Kornhausera. Red. A. Gleń, J. Kornhauser, Poznań 2016, s. 259.

15 J. Kornhauser: Śląsk. W: Idem: Wiersze…, s. 415.
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chów, smaków, dźwięków, staje się jednak powtórzeniem różnicującym. 
Także  w  wierszu  Śląsk  napotykamy  na  moment,  w  którym  pozorne 
wytchnienie  nicuje  obraz  rzeczywistości  – w  finalnych wersach  pozo‑
staje bowiem jedynie obraz mogiły rodziców.

Lekki powrót/zawrót

Odnieśmy  się  jednak  do  zupełnie  ziemskich  i  codziennych  poety‑
ckich powrotów. W poszczególnych  tekstach omówionych w poprzed‑
nich szkicach, pożegnania z przestrzenią stanowiły raczej odmianę sal‑
wowania się ucieczką – przed miastem, stagnacją, własnym wnętrzem, 
pustką czy nudą. Powód odejścia kształtuje więc wyraźnie i nieodwra‑
calnie mentalną  strukturę  powrotu.  Sam  leksem  sugeruje  już  bowiem 
rodzaj  doświadczenia  jakie  nim  rządzi,  skoro  po ‑wracamy,  to  ozna‑
cza  to,  że  w  podmiocie  zaszły  zmiany,  które  wpływać  będą  na  jego 
ponowne  postrzeganie  danego miejsca. Należy  zaznaczyć,  iż  kryje  się 
w nim także gwałtowność owych zmian, swoisty przewrót czy wywro‑
towość.  Natura  powrotu  zależna  jest  jednak  od  bardzo wielu  czynni‑
ków  (powodu  odejścia, miejsca,  do  którego  się  powraca,  czasu,  który 
upłynął), przede wszystkim zaś zachowuje niezmiennie  indywidualny, 
prywatny charakter.

Zapaliłem ‑
papierosa. Mokry dym. Nad ranem ‑ rosa
        w parku kościuszki.
Lekki zawrót głowy. Po nocy ‑ resztki spermy. W głowie ‑
misterny plan dnia. Dzwoni telefon ‑
        komórkowy.–
Nika ‑ żebym już wracał. Dzieci do szkoły. ‑ ‑
Dogaszenie. Powrót.16

16 P.  Barański:  Powroty.  W:  Idem:  Smętni biesiadnicy,  Bydgoszcz  1999,  s.  31 
(Wiersz z cyklu tutaj jest jak było…).
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O dialogu Erosa  i  Thanatosa  rozgrywającym  się w poezji  Barańskiego 
pisała już Magdalena Boczkowska:

W poezji  Barańskiego  również  owe dwa  instynkty  przenikają  się, 
tocząc  ciągłą  walkę  we  wnętrzu  bohatera  lirycznego.  Miłość  bez 
widma  śmierci  zdaje  się  nie  być  pełną  miłością. A  najlepszą  formą 
śmierci wydaje się być właśnie ta z miłości17.

W  powyższym  wierszu  powrót  jest  następstwem  krótkiej  ucieczki. 
Pozorne uwolnienie,  którego  złudzenie przynosi  la petite morte  i  deka‑
dencki mokry dym papierosa,  rozwiewa  się  natychmiast w  zetknięciu 
z  rzeczywistością.  Choć  przedstawiony  w  wierszu  obraz  zdawać  się 
może  nieoryginalny,  rozżalenie  mężczyzny  tęskniącego  za  wolnością, 
nieusatysfakcjonowanego  „prozą”  życia,  to  wprowadzenie  do  niego 
erotyzmu pozwala na uruchomienie odmiennej perspektywy. Ucieczka 
bohatera  jest  spojrzeniem  w  siebie,  jak  pisze  Georges  Bataille:  „Ero‑
tyzm jest jednym z aspektów wewnętrznego życia człowieka”18. Według 
francuskiego myśliciela  jest  także  aktem pochwały  zarówno  życia,  jak 
i  śmierci,  przy  czym  w  przypadku  zacytowanego  powyżej  wiersza 
mamy do czynienia  jedynie ze śladami obu tych sfer19. Wszystko zdaje 
się bowiem połowiczne – po życiu zostaje tylko plan i dźwięk telefonu, 
śmierć zaś przejawia się jako lekki zawrót głowy wywołany pierwszym 
zapalonym  o  poranku  papierosem,  erotyzm  zaś  sprowadzony  zostaje 
do  fizjologii. Wszystkie  skrajne  obrazy  i  emocje  zostały  „dogaszone”, 
powrót  stanowi  ponowne  wtłoczenie  w  ramy  społecznych  pozorów, 
jest  także  powrotem  do  relacji  z  Innym.  Trudno  jednak  orzec,  który 
z dwóch przedstawionych  lakonicznie  światów  jest  światem pozorów. 
Tę granicę Barański wyraźnie  zaciera, może próbując  ironicznie wska‑
zać,  iż  zarówno  życie,  jak  i  śmierć,  ucieczka  i  powrót,  uczestnictwo 
i  nieobecność  opierają  się  na  tych  samych  zasadach  iluzji,  jaką  udaje 
nam się  stworzyć wokół wybranej przez nas drogi. Nietrudno zauwa‑

17 M. Boczkowska: Codzienność, wyobraźnia, metafizyka…, s. 36.
18 G. Bataille: Erotyzm. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 2015, s. 31.
19 Zob. S. Strózik: Errata do Erotyzmu (Georges Bataille: ‛Erotyzm’). „artPapier” 

2016, nr 4.
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Rafała Wojaczka  czy Andrzeja  Bursy  na  poszczególne  wiersze  sosno‑
wieckiego poety. Jednak w powyższym utworze bohater liryczny zdaje 
się być znacznie mniej radykalny w dokonywanych wyborach. Ucieczka 
nie  jest  zdarzeniem  spektakularnym,  erotyzm  przyjmuje  kształt  dość 
banalny,  powrót  nie  wywołuje  buntu,  bohater  nie  przejawia  żadnych 
oznak  konfliktu.  Chwilowa wyrwa w  codziennym  rytmie  jest  niczym 
więcej,  jak  tylko  przystankiem.  Marian  Kisiel  unaocznił  „zmysł  kro‑
nikarski”  Barańskiego,  określając  go  mianem  „obserwatora  rzeczywi‑
stości”.  Owszem,  Barański  jest  jej  obserwatorem  a  nie  komentatorem, 
a  jego  bohater  zdaje  się  zachowywać  dość  stateczną  postawę  wobec 
otoczenia, bowiem: „Nie  jest  to  jednak poeta szyderczo nastawiony do 
świata  codziennego.  To  jest  jego  świat.  Innego  nie  zna”21.  Pewien  nie‑
pokój wywołuje  jednak  owo  dogaszenie.  Rozszyfrowany  jako metafo‑
ryczna  referencja  wobec  wcześniejszej,  rozgrywającej  się  poza  sceną 
wiersza,  „pożogi”, nabiera  swoiście dramatycznego wydźwięku. Emo‑
cjonalna  obojętność  i  uspokojenie  nie  są  jednoznaczne  z  ukojeniem, 
nie  świadczą  także  o  łatwo  podjętej  decyzji.  Stateczny  obraz  poetycki 
zakłócony został jednym słowem, wskazówką, że otrzymujemy jedynie 
fragment, wycinek,  ślad.  Tak przedstawiony powrót  staje  się  rezygna‑
cją, a skoro ruch ów odbywa się „z siebie” do  tego, co „na zewnątrz”, 
powrót jest rezygnacją z siebie.

Miejsca stężałe

Z zupełnie  innym rodzajem powrotu,  trudnym i wymagającym spo‑
rego  nakładu  emocjonalnej  energii,  boryka  się  bohater  wiersza  Pawła 
Lekszyckiego:

o tym, że kiedyś tu byłem, przypomina mi ktoś
kto mnie pamięta, a kogo kiedyś
obdarzyłem uśmiechem i kwiatkiem.

20 M. Boczkowska: Codzienność, wyobraźnia, metafizyka…, s. 29–33.
21 M. Kisiel: Zmysł kronikarski. Nad wierszami Pawła Barańskiego. „Kurier Lite‑

racki” 1999, nr 1, s. 8.
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kto później mnie zabrał do kina, na spacer a potem
wprosiłem się do niej na kawę22.

Pozornie  nieznacząca  sytuacja  („ktoś”,  „kiedyś”)  nabiera  w  kolejnych 
wersach znacznie mniej niewinnego kształtu. Przede wszystkim  jest  to 
bowiem relacja damsko ‑męska, a słowa podmiotu sugerują jednostron‑
ność emocjonalną. Bohater wiersza jest tym, który obdarzył, wprosił się 
i  zapomniał,  to  kobieta  pamięta  i  przypomina,  jest  stroną  obdarowy‑
waną, co sytuuje  ją poniekąd w pewnej relacji zależności. Sam bohater 
zdaje się nonszalancko odseparowany zarówno od kobiety, z którą spę‑
dził popołudnie, jak i od miejsca.

ma do mnie pretensje, że gdy dzwoniła
nie było mnie w domu lub pozorowałem
kobiecy głos automatycznej sekretarki.
mówi, że w mieście 
panuje nuda i nawet diabeł
o nim zapomniał, więc chyba nic się
tu nie zmieniło?

(P. Lekszycki, powroty, TiT, s. 11)

Wzrastające  z  każdym  wersem  emocjonalne  napięcie  (od  obojętności 
do  pretensji),  które  stanowi  konstrukcyjny  szkielet  omawianego wier‑
sza,  pozwala  czytelnikowi  na  bliższe  poznanie  nie  tylko  powracają‑
cego w dawno nieodwiedzane miejsce bohatera, jak i samej przestrzeni. 
Odejście okazuje się bowiem być zaplanowaną ucieczką, od nierokują‑
cego związku, nudy miejsca, samego siebie, dojrzałości, odpowiedzial‑
ności. Nie  jest to  jednak jedyna tego typu deklaracja wpisana w poezję 
Lekszyckiego. W wierszu powroty pobrzmiewa wyraźnie utwór martwe 
punkty, opublikowany w tym samym tomie Ten i tamten:

[…] ale to miejsce,
choć ma kilka zalet, zaczyna już tężeć
jak skorupy na ranie.

22 P. Lekszycki: powroty. W: Idem: Ten i Tamten. Bydgoszcz 2000, s. 11.
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to po co próbujesz rzekę zatrzymać palcami
i zmienić jej bieg pierwszą lepszą gałązką?
wszak bociany też opuszczają swoje kominy
i wcale nie musisz się decydować
na dożywocie w tym martwym punkcie.
przecież wiesz dobrze, że wszystkie drogi
dokądś prowadzą …23

Eksplorowanie przestrzeni, wyraźnie pozytywnie waloryzowane, zajmuje 
więc w poezji dąbrowskiego twórcy  istotne miejsce. Niejako wpisuje on 
w swoje słowa postulat niezgody na stagnację i regularność (która porów‑
nana zostaje w metaforycznym obrazie do gojącej  się  rany,  co powinno 
konotować pozytywne znaczenie), przy czym warto dodać, iż „powraca‑
nie” tego poetyckiego wątku w kolejnych tomach przynosi jeszcze jeden, 
niewyrażony explicite semantyczny ładunek. Każdy z punktów z czasem 
staje się martwy, wyeksploatowany poznawczo  i  społecznie. Omawiany 
poetycki obraz zdaje się więc celebrować zmienność, dynamikę metamor‑
fozy, ciągłe bycie w drodze, bez względu na to, że owa zmiana przyno‑
sić może nowe, otwarte rany. W ową potrzebę ucieczki wkrada się więc 
paradoks  chęci  usilnego  poszukiwania  wrażeń,  ucieczki,  odchodzenia, 
nieco egoistycznego i narcystycznego porzucania miejsca i osób.
Wracając  jednak  do  wiersza  powroty,  w  którym  owa  tendencja  jest 

kontynuowana,  warto  zwrócić  uwagę,  iż,  poza  niekoniecznie  przy‑
jemną,  ale  dość  powszechną  i  prawdopodobną  sytuacją  spotkania 
porzuconej kobiety i mężczyzny, który  już zapomniał, co leży u źródeł 
pretensji, ciekawie kształtuje się w słowach podmiotu obraz przestrzeni. 
W mieście, które przywodzi na myśl raczej kategorię everytown niż kon‑
kretnego miejsca geograficznego, czas stoi w miejscu. Interesujący efekt 
wywołuje zastosowana w wierszu przerzutnia. Przez moment udaje się 
bowiem  zainteresować  odbiorcę:  „i  nawet  diabeł…”,  ukazać  mroczną 
stronę opisywanego miejsca, w którym pozornie panuje nuda, ale może 
czaić się też coś więcej. Kolejny wers: „o nim zapomniał”, szybko jednak 
rozwiewa nadzieję na odkrycie tajemnicy, gdyż nawet diabeł zapomniał 

23 Idem: martwe punkty. W: Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994–
2003). Oprac. D. Pawelec. Katowice 2004, s. 69.
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o mieście, w którym nic się nie zmienia. Postawione w ostatnim zacyto‑
wanym wersie pytanie „więc chyba nic się / tu nie zmieniło?”, wymusza 
poniekąd na czytelniku poszukiwanie odpowiedzi:

to samo ślepe
oko podwórka, szczerbate ławki,
kilka kalekich, zalotnych godzin
próbuje przykuć mnie tutaj na powrót.

(P. Lekszycki, powroty, TiT, s. 11)

Miejsce  pozostało  takim,  jakie  wyłania  się  ze  wspomnień  człowieka 
z wiersza, ale zarówno on,  jaki  i  jego percepcja uległy znaczącej zmia‑
nie. Sensualny charakter opisu, postrzeganie obrazu miasta przez pry‑
zmat  ciała  zlepia miejsce  i  przebywające w  nim  osoby w  jeden  kaleki 
twór. Niechęć przestaje dotyczyć już tylko konkretnej jednostki, zaczyna 
obejmować  miasto,  wspomnienia,  które  się  w  nim  wiążą,  atmosferę 
„pokoju chorego” (do którego ów jest „przykuty”), którą przepełniony 
jest każdy zakątek. W słowach podmiotu mamy do czynienia z ewiden‑
tną hiperbolą postapokaliptycznego przedstawienia infernalnego ponie‑
kąd  terytorium. Wypaczona,  zraniona, kaleka przestrzeń braku, nawet 
pomimo pozorów uroku, które mogą zostać wywołane przez sentyment 
czy poczucie winy,  jawi  się  jako więzienie, miejsce przymusu, wciąga‑
jący wir, z którego należy się ewakuować. Owo zapętlenie czy wciąganie 
przez wir oddaje poeta także poprzez całkowite zaburzenie linearności. 
Nie jesteśmy bowiem w stanie wskazać w poetyckim świecie linii łączą‑
cej  punkty A  i  B, wszystko  bowiem w  przestrzeni  tego  tekstu wiruje: 
pomiędzy czasem przeszłym („obdarzyłem”, „wprosiłem się”) a  teraź‑
niejszym („ma pretensje”, „mówi”, „panuje”), nie wiemy jak chronolo‑
gicznie ułożyć przywoływane w słowach podmiotu zdarzenia i dialogi. 
Warto zwrócić uwagę, że owe przejścia pomiędzy jedną a drugą formą 
gramatyczną wpisują się w bardzo wyraźny wzór. W czasie przeszłym 
wypowiada się podmiot, mówiąc zarówno o sobie i miejscu, czas teraź‑
niejszy  pojawia  się  w  momencie,  kiedy  przytaczane  są  słowa  drugiej 
strony,  także kiedy mówi o otoczeniu. Wyraźnie pokazuje  to nie  tylko 
komunikacyjne  zaburzenie  w  relacji  dwojga  ludzi,  ale  także  powód 
owej bariery. Wynika on najzwyczajniej z odmiennego stosunku „part‑
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się zrelacjonowana scena. Jedno z nich bowiem już dawno przeszło do 
kolejnego etapu  i zamknęło ów rozdział, drugie cały czas w nim trwa, 
co  unaoczniają  nie  tylko  emocje,  ale  także  forma  językowa  poszcze‑
gólnych  partii  tekstu.  Relacja  z  Innym współgra w wierszu  z metodą 
przedstawienia,  z owym czasowo ‑przestrzennym wirowaniem. Dodat‑
kowo metafora  „oko podwórka” przywołuje  na myśl  obraz  leja, wiru, 
czy właśnie piekielnych kręgów Boskiej komedii, choć to tylko, z pozoru 
niewinne, podwórze wewnątrz kamienicy. Zamknięta, odizolowana od 
świata  przestrzeń,  na  kanwie  której można  zbudować wrażenie  swoj‑
skości i bezpieczeństwa, nie usypia czujności „bohatera powracającego”:

więc mówię tylko, że nie ma mowy i przypominam,
że film był smutny, spacer za długi,
a kawa gorzka.

(P. Lekszycki, powroty, TiT, s. 11)

Boleśnie  pospolity  obraz  otoczenia  (miejsca  i  ludzi)  w  słowach  pod‑
miotu  zasługuje  na  równie  błahą  wymówkę.  Jednak  kryje  się  w  niej 
daleko bardziej skomplikowana gra słowna, która nie ma na celu jedynie 
zakończenia  nieprzyjemnych  i  niezręcznych  „wypominków”.  Nagro‑
madzenie  negatywnych  określeń  sprowadza  się  do  przedstawienia 
czytelnikowi prawdziwego powodu odejścia – wspomnienia związane 
zarówno  z miejscem,  jak  i  osobą,  „która  przypomina”,  są  albo  pozba‑
wione wyrazu  i zwyczajnie prowadzą do znudzenia  lub  jawią się  jako 
nieprzerwany,  niepotrzebnie  przedłużany  smutek  i  gorycz  doświad‑
czeń. Zwrot „nie ma mowy” nie tylko ma wyrwać bohatera z zagrażają‑
cego mu letargu stagnacji, ale także zawiera w sobie swoisty komentarz 
metapoetycki. W miejscu pozbawionym charakteru, nudnym, wybrako‑
wanym,  zapomnianym nawet przez diabła,  największym zagrożeniem 
może okazać się brak mowy, deficyt słów i treści. Niemożność powrotu 
unaocznia w omawianym wierszu nie tylko zmianę, jaka zaszła w boha‑
terze,  ale  także wyrok,  który  na  nim  ciąży. W  jego wypadku  bowiem 
jedynym  sposobem  istnienia  jest  ciągłe  odchodzenie,  poszukiwanie, 
odkrywanie nowych terenów, przy czym, skoro w każdym mieście nic 
się nie zmienia, to on musi stanowić niewyczerpane źródło metamorfoz.
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Powrót (w) Innego

Destrukcyjnym,  naznaczonym  poniekąd  porażką,  jawi  się  powrót 
w słowach podmiotu wiersza Krzysztofa Siwczyka:

Wplątany w inne ciało, pościel i obietnice.
Poranne nieużytki i szybkie pożegnanie. Życie

do użytku wewnętrznego, w przedziale dla palących.
Urny, do których strzepuję popiół z kartki,

z numerem telefonu kogoś,
kto go z kimś pomylił.

Nawet, jeżeli wszystko się zgadza.
Właśnie dlatego.

Powrót. Nic się nie zgadza.
Z dala od siebie, jest u siebie24.

Tekst  oparty  na  figurze  negacji  jest  kolejnym  niezwykle  wyraźnym 
poetyckim  zapisem  zmagań  iście  Bloomowskich, wynikających  z  lęku 
przed wpływem25.  Słowa  podmiotu  przynoszą  niemal  podręcznikową 
reprezentację paradoksu polegającego na zatracaniu  tożsamości w rea‑
lizacji  pozornie  własnych  założeń.  Unaoczniają  złudną  łatwość  zado‑
mowienia  się we wzorcach, wplątaniu w  inne  ciało  (nie  tylko w  rela‑
cji  erotycznej),  które  skutkuje  absurdalnym  „byciem  u  siebie,  z  dala 
od siebie”. W przypadku tego ostatniego zwrotu należy  jednak zacho‑
wać  interpretacyjną  ostrożność.  Słów  podmiotu  nie  można  rozumieć 
jako  gestu  ostatecznego  wyrzeczenia  się  owego  osadzenia  w  Innym. 
Przytoczona  powyżej  pointa  zdradza  bowiem  poczucie  bezpieczeń‑
stwa  „bycia  u  siebie”  i  potencjalną  możliwość  ucieczki  przed  sobą. 
We fragmencie:

24 K. Siwczyk: Powrót. W: Idem: List otwarty. 1995–2005. Wrocław 2006, s. 116.
25 Zob. H.  Bloom:  Lęk przed wpływem. Teoria poezji.  Przeł.  A.  Bielik ‑Robson. 

Kraków 2002.
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Właśnie dlatego.

Powrót. Nic się nie zgadza.
Z dala od siebie, jest u siebie.

Leksem „powrót” sugeruje swoiste zapętlenie. Powrót następuje z miej‑
sca,  w  którym  pozornie  wszystko  się  zgadza,  odwracając  porządek, 
przywodzi  na  myśl  figurę  Uroborosa,  permanentną  ucieczkę  (przed 
sobą  i  przed  Innym),  będącą  jednocześnie  pogonią  (za  własną  tożsa‑
mością i odrębnością oraz za relacją z drugim człowiekiem, swojskością, 
zadomowieniem). W niniejszym wierszu  tożsamość  jawi  się  jako  twór 
palimpsestowo nadpisywany, kolejne warstwy nachodzą na siebie, mie‑
szając się, zmieniając wzajemnie swój kształt. Poetyckie przedstawienie 
świata organizuje dodatkowo metafora podróży, oddalenia, dystansu26.
Oczywiście powrót  ten nie  jest  jednowymiarowy, poza  lękiem przed 

„urnami”  poprzedników,  do  których  strzepuje  się  popiół  z  kartek 
własnej  twórczości,  wiersz  ten  przynosi  zapis  zanegowania  samoroz‑
woju  i  postępu,  który  stanowić  powinien  następstwo odejścia.  Powrót 
do  przestrzeni  swojej  niegdysiejszej  przynależności  uwypuklić  może 
jedynie zagubienie, utratę miejsca dawnego  i docelowego, zawieszenie 
w „nigdzie” i „nigdy”.
Jeszcze  innym,  ważnym  aspektem  powrotu  jest  swoiste  zniewole‑

nie, jakie stało się udziałem człowieka w wierszu Siwczyka. Unaocznia 
je wyrażona w  inicjalnej  strofie figura plątaniny, podkreślona na kilku 
poziomach.  To  metaforyczne  uwikłanie  w  relacje  z  Innym,  ale  także 
dosłowne, fizyczne splątanie ciał, zaplątanie w pościeli. Ucieczka i owo 
szybkie  pożegnanie,  jest  także  powrotem  do  stanu  stłumienia  energii 
libidalnej,  kontynuacją  życia  podporządkowanego  pewnym  regułom. 
Przy czym reguły te bywają jasne, dopóki nie koodyfikują relacji z dru‑
gim człowiekiem czy z samym sobą – klarowne zasady zdają się doty‑
czyć jedynie przestrzeni „w przedziale dla palących”. W tych miejscach, 
w których chodzi o koegzystencję jednostek, językiem poetyckim rządzi 
niedookreślenie:  „kogoś”,  „z  kimś”,  a  życie  ogranicza  się  jedynie  „do 

26 Ten zabieg powróci później w  tomie Zdania z treścią, o  czym pisze Anna 
Kałuża. Zob. A. Kałuża: Bumerang…, s. 226.
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wnętrza  jednostki”. Z  jednej  strony,  tak  skonstruowany świat poetycki 
sugeruje pozory wolności, brak dookreślonych zasad mógłby łączyć się 
z niewyczerpanym potencjałem możliwych rozwiązań. Siwczyk jednak 
w sposób charakterystyczny dla swojej twórczości wykorzystuje w tym 
tekście strategię demaskacji. Brak jasno określonego celu prowadzi jedy‑
nie  do  stagnacji  i  zapętlenia,  o  jakim  pisze w  jednym  z wierszy Mar‑
cin  Świetlicki:  „Namolna  refreniczność:  /  śniadania,  obiady,  kolacje,  // 
upiorny mazur, kujawiak, polonez,  / namolne upadanie,  leżenie, wsta‑
wanie…”27.  Owa  powtarzalność,  cykliczność,  zapętlenie  w  przeszło‑
ści przybiera ów negatywny wydźwięk w poezji wielu przedstawicieli 
roczników  siedemdziesiątych,  niejednokrotnie  uchwycony  właśnie  za 
pomocą metafor muzycznych, jak w utworze Marty Podgórnik Sonet VI: 
„Tu ziemia, ars decorum tandetnych powtórzeń / Tu słońce, art amandi 
kampowych niespełnień / Tu koncert, koniec z końcem nie daje się dłu‑
żej / Wiązać w równie radosne co przed rokiem pętle”28.
Wybrane powyżej wiersze dotyczyły bezpośrednio przestrzeni miej‑

skiej  albo  publicznej  (lub  takie  umiejscowienie  implikowane  było 
w  warstwie  leksykalnej  wiersza).  Związane  jest  to  przede  wszystkim 
z  pochodzeniem  autorów  tekstów,  ale  także  ze  zjawiskiem,  o  którym 
pisała Elżbieta Rybicka:

Uprzywilejowanym  obszarem  badań  nad  związkiem  przestrzeni 
i pamięci wydaje się obecnie miasto, funkcjonujące zresztą jako inter‑
dyscyplinarny  zwornik.  Badania  nad  miejską  przestrzenią  pamięci 
poruszają się bowiem często w obrębie tego samego słownika pojęcio‑
wego, operując wspólnymi kategoriami: palimpsestu, śladu, pustki29.

Powrót nierozerwalnie łączy się bowiem nie tylko z upływem czasu, chę‑
cią ucieczki, ale także z pamięcią miejsca, tradycjami i narracjami z nim 
związanymi,  które  niejednokrotnie  przekłamują  rzeczywistość. Ważne 
są także strategie opisu wykorzystywane przez poetów, estetyka obrazu 

27 M. Świetlicki: Namolna refreniczność. W: Idem: Muzyka środka. Kraków 2006, 
s. 37.

28 M. Podgórnik: Sonet VI. W: Eadem: Zawsze. Wrocław 2015, s. 17.
29 E. Rybicka: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i prakty-

kach literackich. Kraków 2014, s. 309.
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powrotu, przywracanego też w owym opisie, wydobywanego z intym‑
ności,  przekazywanego  odbiorcy.  Przede wszystkim  zaznaczyć  należy, 
że  powroty  w  analizowanych  powyżej  wierszach  okazują  się  przed‑
sięwzięciem  niefortunnym,  ponieważ  za  każdym  razem  odbywają  sie 
w samotności, bez przewodnika, towarzysza, emocjonalnej więzi, która 
zdominowałaby niemożność ponownego zakorzenienia30.
Jak już wspominałam, specyfika powrotu we wszystkich omówionych 

powyżej tekstach polega na korelacji czasu i przestrzeni i ich wspólnym 
oddziaływaniu na jednostkę. Negatywność tej kategorii zasadza się nie 
tyle w ewentualnej porażce i przymusowym zajęciu pozycji wyjściowej, 
ile w konieczności  ponownego oswojenia  „pozornie  znanego”  (miejsc, 
osób). Jednocześnie słowa poszczególnych utworów nie ukrywają przed 
odbiorcą braku możliwości zignorowania upływu czasu  i zmiany,  jaka 
zaszła w samej jednostce od momentu wyjścia, po poznaniu odrębnego 
świata  czy  spotkaniu  z  Innym.  Jak  pisze  Czesław  Miłosz  w  wierszu 
Powrót:

Jakoś przebrnąłem, dużo we mnie wdzięczności,  bo nie  byłem pod‑
dany próbom

ponad  moje  siły,  a  jednak  dalej  myślę,  że  dusza  ludzka  należy  do
anty ‑świata.

Który  jest  prawdziwy,  tak  jak  ten  tutaj  jest  prawdziwy,  i  straszny, 
i śmieszny,
i bezsensowny.

Trudziłem  się  i wybierałem  jego  przeciwieństwo:  naturę  doskonałą, 
wyniesioną
ponad chaos i przemijanie, ogród niezmienny po drugiej stronie czasu31.

30 O  warunkach  udanego  powrotu,  w  kontekście  sakralności,  pisze  John 
A.  McClure.  Owym  warunkiem  powrotu  jest  zawsze  obecność  duchowego 
przewodnika.  Takiego  przewodnika  zresztą  wymaga  już  powrót  bohatera 
Boskiej komedii.  Zob.  J.A. McClure:  Półwiary. Literatura postsekularna w czasach 
Pynchona i Morrison. Przeł. T. Umerle. Kraków 2016, s. 203.

31 Cz. Miłosz: Powrót. W: Idem: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 1030.
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Kluczowy dla przytoczonych powyżej wierszy powrót jest wkraczaniem 
właśnie w obręb owej drugiej strony czasu, „życia do użytku wewnętrz‑
nego”. Ponowne zasiedlanie opuszczonego miejsca owocuje poczuciem 
rozproszenia  tożsamości,  straty,  jest  owym  Siwczykowym  „byciem 
u siebie, z dala od siebie”, czy spojrzeniem w „oko podwórka” z wier‑
sza Lekszyckiego – z innej perspektywy, zniekształcającej i pomniejsza‑
jącej, jakby przez odwróconą lunetę. W wierszu Miłosza powrót zwień‑
czający życiową podróż pozornie przynosi ukojenie, ale  także owocuje 
podsumowaniem, wedle którego bohater mijał się ze swoim celem. Jak 
pisze w kontekście poezji Miłosza Ryszard Nycz: „Następuje triumfalny 
powrót stłumionego. Dosięga nas długa ręka przeszłości, która okazuje 
się realnie  i aktywnie obecna w teraźniejszości  (skoro wywołuje realne 
skutki),  która  determinuje,  a  nierzadko  i  stygmatyzuje  nasze  obecne 
i  przyszłe  działania”32.  Powrót  jest  więc  ukojeniem  słodko ‑gorzkim, 
zawsze  kwestionującym  sens  wyjścia,  który  wszystko  zapoczątkował, 
zamykając jednostkę w paradoksalnej pułapce.

32 R. Nycz: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 
2012, s. 271.



Błyski próżni 
Ruchome granice w poezji Marty Podgórnik

Choć we wszystkich omawianych w niniejszej monografii wierszach 
miejsca  są  tak  naprawdę przyczynkiem do  specyficznej  ekspresji  pod‑
miotu,  to  utwory  Marty  Podgórnik  zdają  się  być  materiałem  w  spo‑
sób  najdosadniejszy  unaoczniającym wyjątkową  korelację  „ja”  z miej‑
scem.  Wniosek  ten  może  wydać  się  kontrowersyjny,  bowiem  poezja 
gliwickiej  poetki  rzadko  odnosi  się  do  konkretnych  przestrzeni,  nie 
otoczenie,  a  wnętrze  „ja”  stanowi  klucz  do  odczytywania  semantycz‑
nego  ładunku  poszczególnych  wersów. W  poezji  śląskiej  pisarki,  nie‑
zaprzeczalnie, panuje pewien rodzaj dyktatu ciała, to od jego kondycji, 
możliwości, niedostatków, przede wszystkim zaś bliskości lub nieobec‑
ności  ciała  Innego,  zależy  sposób  ekspresji  podmiotu,  konstytuowanie 
się  jego  tożsamości.  Nie  chodzi  o  jakiś  rodzaj  uzależnienia,  niesamo‑
dzielności  czy  zachwianej  samowystarczalności.  Bohaterowie  wierszy 
autorki Paradiso  to  raczej  jednostki  silne,  samostanowiące o sobie,  tyle, 
że postrzegające świat raczej z perspektywy somatycznej i zawsze jakoś 
sytuujące się w relacji do otoczenia. Poprzez otoczenie należy zaś rozu‑
mieć właśnie Innego, istoty żywe, przyrodę zdecydowanie bardziej niż 
konkretne miejsce. Przestrzeń nie jest więc tematem pierwszego szeregu, 
niewiele pojawia się leksemów związanych z konkretnym obszarem1, co 
nie  oznacza,  że  ich  frekwencja  i  sposób  funkcjonowania  nie  zasługują 
na dogłębną analizę. Podgórnik bowiem zdaje  się w swoich wierszach 

1 Niewiele  też  znajduje  się  w  tych  utworach  nawiązań  do  regionu  Śląska, 
poza pojedynczymi napomknieniami, takimi jak w wierszach Brynów latem czy 
Opole  (w którym elementem śląskiego kolorytu  lokalnego staje  się kwartalnik 
„Opcje”).
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stapiać w nierozerwalną całość „ja”  i wszystko to, co otacza  jednostkę, 
nie  ustanawia  żadnej,  umownej  nawet,  granicy  pomiędzy  wnętrzem 
a zewnętrzem. Pogłębia niejako gest Stanisława Barańczaka, dla którego 
późniejszych wierszy  jedyną przestrzenią prywatną było to, co znajdo‑
wało  się w granicy  skóry  –  owo pogłębienie polega na dodaniu kolej‑
nego członu do specyficznej unii  intymności, prywatności  i cielesności. 
„Dzika i wspaniała” Marta Podgórnik, jak określa ją Piotr Śliwiński2, nie 
zawaha  się  przed  dołączeniem  do  owej  triady  także  sfery  publicznej: 
„Tkwimy i tak w spisie treści Almanachu. W okolicy ostatecznej / redak‑
cji i pełnej korekty, […] Plan Wydawniczy na wiek i następne. Piszecie? 
No to piszemy. / To piszemy jak leci, bez zbędnych min i bez łez, Kole‑
dzy po Fachu!”3. Publiczna część życia zawsze dotyka w tych wierszach 
także ciała, odbija się na wnętrzu jednostki, rozgrywa się w owych gra‑
nicach  skóry.  Przy  czym,  tak  jak  zauważa  już  Richard  Rorty,  zespole‑
nie prywatności i życia społecznego jednostki nie rozładowuje napięcia 
towarzyszącego owemu dualizmowi ludzkiego trwania4.

U siebie/W sobie

„Ja”  odkrywa  się w  tej  poezji  zawsze w  całości,  bez  lęku,  fałszywej 
skromności czy pozorów obowiązujących w życiowej grze:

Trzem jednościom, gdyby wpadły, urządziliby Czarny dzień
w Black Rock. Ona bierze środki nasenne i pije podrobiony koniak,
doczytując historię życia Frances Farmer.

Kiedyś mawiała: Odejdź, jeśli masz odwagę. Nie żeby nie miał.
Dziś, znajdując wysoko ponad tym, w ogrodach chmur,
setki rozwiązań, więzną w ślepej zatoczce,

2 P. Śliwiński: Horror poeticus. Szkice, notatki. Wrocław 2012, s. 154.
3 M.  Podgórnik: Twarde Okładki, Miękki Podołek.  W:  Eadem:  Pięć opakowań 

1993–2008. Wrocław 2008, s. 174. Jeżeli nie zostanie odnotowane inaczej, wszyst‑
kie wiersze Marty Podgórnik cytowane będą z tego wydania.

4 R.  Rorty: Przygodność, ironia i solidarność.  Przeł. W.J.  Popowski. Warszawa 
2009, s. 14.
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w jak najlepsze. Ona pije podrobiony koniak i bierze środki nasenne,
on cyzeluje lichy sonet, żywcem zrzynając z Petrarki. 

Wzrok między nimi grzęźnie i dostaje kręćka, jakby opływał
coraz słabszą żabką pomarańczową bojkę.

(Dom na Peryhelium, s. 175)

Po  podstawowej  lekcji  współczesności,  czy  choćby  lekturze  Gastona 
Bachelarda i Brunona Schulza, czytelnik wie już, że archetypowe wyob‑
rażenie  domu  jako  bezpiecznej  przystani,  miejsca  schronienia,  azylu 
nie  jest  uprawomocnione. Czym  jednak  ów dom  się  stał? Na  to  pyta‑
nie  brakuje  jednoznacznej  odpowiedzi,  pozostają  jedynie  subiektywne 
obrazy. W  zacytowanym wierszu  podmiot  operuje  nie  tylko  opozycją 
centrum  i  peryferii,  unaocznioną  choćby w  tytule wiersza.  Na  pierw‑
szym planie bowiem uwyraźniona  jest  sztuczność miejsca określanego 
mianem domu, a  także sztuczność relacji. Podgórnik nie sili się  jednak 
na subtelność wyrażania, wybiera kiczowatą wręcz kulturę popularną, 
pozornie odważne, zaczepne zdanie: „Odejdź, jeśli masz odwagę”, pod‑
rabiany sonet, odurzenie, nigdy nierozpakowany dobytek, cudze życie. 
Wszystko  podsumowuje  figura  zapętlenia  –  jednak  nie  jest  to  górno‑
lotne  nawiązanie  do  mitycznego  Uroborosa,  a  somatyczna  metafora 
„opływania okrągłej bojki coraz słabszą żabką”. Nie można nie zgodzić 
się, iż w słowach poetki czai się ironia, czy wręcz parodia, wymierzona 
we  współczesną  kulturę  popularną,  pozornie  pogodzoną  z  obcością, 
permanentnością  stanu przejściowego  czy  brakiem osiedlenia. W war‑
stwie  leksykalnej  odzwierciedlony  został  pewien  impas.  Nie  sposób 
doszukać się w niej apoteozy reprezentowanego modelu życia, a raczej 
braku  owego  schematu,  ale  przecież  nie  jest  to  także  wyraz  tęsknoty 
za formami dawnego porządku: zgodność przedstawionych w utworze 
jednostek dotyczy bowiem jedynie odrzucenia „zasady trzech jedności”. 
To  unaocznienie  oszustwa,  wskazanie  braku,  próba  demaskacji  domu 
jako  idei.  Opozycja  kiedyś  i  dziś  w  kompilacji  z  nierozpakowanymi 
wciąż pudłami pozbawia nas bowiem złudzeń,  iż  to dopiero początek 
nowej drogi; to stała przejściowość, niemożność umeblowania własnego 
świata,  bezwolnego,  bezproduktywnego  krążenia  po  orbicie  dawnych 
wyobrażeń domu.
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Przede wszystkim  jednak w obrazach pojawiających  się w  tej poezji 
uderza brak przynależności. Bezosobowość i próżnia wnętrza, która tak 
naprawdę odzwierciedlać ma pustkę zupełnie innego rodzaju.

zmęczona bardziej niż pijana umysł mam zajęty
zepsutym nalewakiem i kanalizacją
co w odróżnieniu od nalewaka zepsuta na amen
i na moje nieszczęście w moim własnym domu.
chociaż kto by własnym domem nazywał mieszkanie
tak ciasne i niewygodne jak moje? cóż,
jak twierdzi larkin, widocznie więcej mi się nie należy.

(gościniec, s. 140)

Zestawienie zwyczajności, codziennych wyzwań pospolitych na tyle, że 
nieprawdopodobne wydaje  się  poświęcenie  im wiersza,  z  ironicznym 
przytykiem wobec poezji Larkina, ogólnie rzecz ujmując patriarchalnej 
i metafizycznej, staje się rodzajem oczywistej deklaracji opisu rzeczywi‑
stości. Przy czym dodać należy, że jest to opis poprzedzony doświadcze‑
niem, wyłaniający  się  z  ciała obiektu piszącego,  subiektywny  i dążący 
do ujęcia wszystkich aspektów świata otaczającego bohatera lirycznego. 
Oczywiście, zarówno treść owej deklaratywności,  jak  i  sama rzeczywi‑
stość,  czy  jej wybrany wycinek,  zmieniają  się wraz  z  każdym  tomem, 
właściwie pojedynczym wierszem. Jak pisze Tomasz Mizerkiewicz:

Wystarczy przywołać naczelny wśród nich  [metafor dookreślających 
język współczesnej literatury – uzupełnienie M.P. ‑G.] termin „unowo‑
cześnienie”,  czyli  „modernizacja”,  by  zdać  sobie  sprawę,  że  skłania 
ono  do  spojrzenia  na  dynamikę  literatury  jako  na  proces  nieustan‑
nego  poprawiania  jej  mechanizmu  i  udoskonalania  jej  wytworów. 
Z kolei ze słownika ponowoczesności najdogodniej wykorzystać  ter‑
min  „gra”  na  określenie  zasad  przemiany  literackiej.  Gra  definiuje 
bowiem literaturę  jako przestrzeń zmiennych reguł, ustalanych arbi‑
tralnie, doraźnie,  lokalnie, czyli w zależności – od potrzeb autokrea‑
cyjnych ponowoczesnego podmiotu5.

5 T. Mizerkiewicz: Wnuki Darwina. Życie literackie po roku 1989 oczami młodych 
(pisarzy). „FA ‑art. Kwartalnik Artystyczny” 2007, nr 4 (70).
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nego obrazu domu,  stwierdzić należy wręcz,  że  trudno mówić  o  tym, 
byśmy mieli w tym przypadku w ogóle do czynienia z tym pojęciem. To 
raczej majaczące w tle wybrakowane, nieurządzone przestrzenie,  jeden 
z komponentów roztrzaskanego świata, niemalże na wzór sztuki kam‑
powej, próbującego udawać to, czym już dawno przestał być:

Apartament na Saskiej Kanwie, nakład w Śmiecie Krążki
Lecz ma niwa – naprawdę – w Offie;

[…]

Liczy się tylko obieg – krwi. My – nie odzieżowe masopisma,
Nawodne hierarchie, stroboskopy, działki kadr i kry: nie światy.

(Twarde Okładki, Miękki Podołek, s. 174)

Choć zupełnie inna będzie słownikowa forma tych wierszy, inny kryje 
się  w  nich  semantyczny  potencjał,  to  rozważania  podmiotu  utworów 
Dom na Peryhelium i gościniec przywodzą  na myśl  świat  poezji  Philipa 
Larkina, jak choćby ten wyłaniający się z utworu Poezja odejść:

Ale jeszcze dziś bym odszedł, o tak,

Stąpałbym dumnie po usianych
Orzechami drogach, kulił się w rogu kajuty,
Dobrocią zarośnięty,
Gdyby tylko nie był tak sztuczny
Ten świadomy krok wstecz, aby
Stworzyć obiekt: porcelanę,
Książki, sprzęty:
Życie odpychająco doskonałe6.

Przy  czym  mamy  tutaj  do  czynienia  z  pewnym  zaprzeczeniem  wizji 
domu  reprezentowanej  w  utworze  brytyjskiego  poety.  Dla  Podgórnik 
owo  zasiedzenie  poprzez  zasiedlenie  nosi  znamiona  fałszu,  rezygnacji 

6 P.  Larkin: Poezja odejść. W:  Idem: Zebrane.  Przeł.  J. Dehnel. Wrocław 2008, 
s. 33–34.
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z własnego życia, a wyjście z owego domu stać się może źródłem wol‑
ności,  rzadko  wywołuje  lęk.  Dom  pochłonięty  przez  pustkę  przestaje 
być w  słowach poetki miejscem własnym,  jego  obcości  nie  oswoją  zaś 
żadne przedmioty, a pojęcie doskonałości jest nie tyle względne, co nie‑
potrzebne, nie do doskonałości bowiem dąży bohaterka tych wierszy.

Meblowanie przestrzeni

Należy  podkreślić,  że w  poszczególnych  utworach  gliwickiej  poetki 
nie chodzi jednak o prostą analogię pustego domu odzwierciedlającego 
samotność  kobiety  z wierszy  Podgórnik.  Po  pierwsze,  owa  samotność 
nie jest oczywista, częściej chodzi bowiem nawet o odłączenie, o samo‑
 ‑istność, ukonstytuowanie własnej odrębności, o czym świadczą przede 
wszystkim  poszczególne  obrazy,  zmiana  perspektywy  z  obserwatorki 
w uczestniczkę wydarzeń, ale także częsty gramatyczny zabieg, zupeł‑
nie  pozbawiony  rytmu  i  schematu,  przechodzenia  od  wypowiedzi 
w trzeciej osobie do monologu pierwszoosobowego, od liczby pojedyn‑
czej do mnogiej:

to, co nazywają życiem literackim potem niepotrzebnie
przekładają na życie. przekładając, tłumaczą.
taki jakby recycling. i można mówić „zrób to” bez zażenowania

wzruszająca przeszłość; niosła wino w plastikowych
kubkach jeszcze nie z myślą o trójosobowym
łóżku, cała w trudach kultury, w pociągu, we łzach

dużo chodzimy, dużo jeździmy taryfą. Robimy to
w dobrych hotelach, w średnich hotelach, w mieszkaniach,
na podłodze, w myślach, z innymi ludźmi, przez telefon

cytuję z wyobraźni…7

Po drugie,  akcenty w  tej  poezji  rozłożone  są w  taki  sposób,  że  zdecy‑
dowanie większej wagi  niż położenie  bohaterki  lirycznej,  nabiera  spo‑

7 M.  Podgórnik: Widokówka w kopercie. W:  Eadem: Pięć opakowań 1993–2008. 
Wrocław 2008, s. 200.
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cyficznie  eksponowaną  w  słowach  podmiotu,  dostrzega  już  Anna 
Kałuża:

Stawką  w  autokreacyjnym  wysiłku  jest  tu  oczywiście  efekt  wia‑
rygodności  i  autentyczności,  który  niweluje  różnicę między prawdą 
przeżycia  i  zapisem  […].  Oprócz  wspomnianego  już  szybkiego, 
przemiennego  rytmu  retorycznych  figur  […]  największe  znacze‑
nie ma  to, w  jaki  sposób  zostanie nam zaprezentowana figura moc‑
nego  kobiecego  Ja.  […]  To  łatwo  rozpoznawalna  figura  kogoś,  kto 
szybko  racjonalizuje  swoje  klęski,  przypatruje  się  im  z  niekłamaną 
pasją  i  masochistycznie  rozciąga  je  w  czasie,  pozostając  jednocześ‑
nie w kontrze do dwóch wzorów kultury,  […]  czyli do patriarchatu 
i feminizmu8.

Sposób  ukształtowania  bohaterki  czy  odmianę  feminizmu  reprezento‑
wanego w  tej  poezji  opisali  już  jednak  dość  dokładnie  badacze  i  kry‑
tycy9. Warto  jednak  zwrócić uwagę na otoczenie, w które wkompono‑
wana zostaje tożsamość podmiotu wierszy autorki Długiego maja. Jest to 
nieco  zaskakujące,  ale wyłaniające  się  z  poszczególnych  tekstów  silne 
kobiece  „Ja”  nie  jest  uzależnione  od  poczucia  przynależności,  wbrew 
ironicznej deklaracji:

mając swoje ważniejsze będąc niezależna kocham
uzależnienia a takie wybory powinny być powszechne
bo skoro za mało czasu poświęcam światu skoro świat to ty

już zrobić tę karierę umeblować dom wydać dwie książki
[…]

8 A. Kałuża: Seks odczarowany: „Długi maj” Marty Podgórnik. W: Eadem: Bume-
rang…, s. 128–129.

9 Poza Anną Kałużą przytoczyć należy przede wszystkim: A. Wolny ‑Ham‑
kało:  Młodość poszła sobie w „pizdu”.  „Dwutygodnik”,  http://www.dwutygo‑
dnik.com/artykul/2072 ‑mlodosc ‑poszla ‑sobie ‑w ‑pizdu.html  [dostęp:  11.01.2017]; 
M. Kasprzak: To o Martę ta Marty ‑rologia. „Studium” 2001, nr 2–3; M. Glosowitz: 
Nowa wrażliwość. Poezja wobec dyktatu macierzyństwa. „Czas Kultury” 2014, nr 6, 
s. 36–43.
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i skoro moja doba ma tylko dwadzieścia cztery
godziny a moje mieszkanie trzydzieści cztery
metry a moja cierpliwość ta jedna jest bez miary

(wycieczka pod most, s. 85)

Gest  meblowania  domu  wyraźnie  nawiązuje  do  pewnego  ustalo‑
nego  porządku, wymagań  stawianych  jednostce  na  kolejnych  etapach 
jej  życiowego  rozwoju. To odwrócona  sentencja dotycząca zadań  i  roli 
mężczyzny  w  patriarchalnym  porządku  klasycznie  rozumianego  roz‑
woju  rodziny.  Mężczyzna  powinien  bowiem  wybudować  dom,  spło‑
dzić  syna,  posadzić  drzewo.  Kobiecie  pozostaje  ten  dom  umeblować, 
poświęcić czas jakiemuś „ty”, po czym ewentualnie wykorzystać pozo‑
stałe godziny na realizację własnej kariery. Wszystko powinno znaleźć 
w  owym  domu  swoje  określone  miejsce,  cała  doba  ma  zostać  odpo‑
wiednio  wykorzystana.  Schematyczność  działań  podkreśla  poetka 
przy pomocy jednostek miary, porządku planowania, gdyż, jak zauważa 
w  innym  wierszu  zamieszczonym  w  tomie  Paradiso,  „czas  nie  znosi 
próżni”10.
Z poszczególnych wierszy gliwickiej poetki wyłania się obraz specy‑

ficznej bezdomności. Dom pojawia się w nich sporadycznie, zwykle zaś 
ukazany  zostaje  jako  ciasne  mieszkanie,  miejsce  chwilowego  pobytu, 
znacznie  częściej  zaś mamy  do  czynienia  z  przestrzeniami  pozwalają‑
cymi  jedynie na pobyt  tymczasowy: „robimy  to  / w dobrych hotelach, 
w średnich hotelach, w mieszkaniach”11, „Gdzie się spotkamy? Na progu 
hotelu”12, lub z miejscami opuszczanymi, zachowanymi jedynie na foto‑
grafii: „ale była dzielna, poszła na wojnę, zdmuchnęła / dom z kartek”13, 
„ostatnie oznaki zamieszkań i opuszczeni, podświetlone smutnym świa‑ 
tłem,  nikną  jak  reszta  rolki”14.  Autorka  Zawsze  gra  jednak  z  czytelni‑
kiem, stwarzając pozory tęsknoty do ładu i harmonii, w tym także upo‑
rządkowanej przestrzeni zamieszkania:

10 M. Podgórnik: mały nostradamus. W: Eadem: Pięć opakowań…, s. 84.
11 Eadem: Widokówka w kopercie…, s. 200.
12 Eadem: Ganar La Batalla. W: Eadem: Pięć opakowań…, s. 223.
13 Eadem: emancypacja. W: Eadem: Pięć opakowań…, s. 107.
14 Eadem: Znicz, który płonie w tabernakulum mobile. W: Eadem: Pięć opakowań…, 

s. 195.
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regał biurko potem łóżko i dopiero kuchnia
wzrusza mnie ten porządek nastawania sprzętów
lampka lustro stolik do kawy i trochę zieleni

przyszło później ale nie przez nie dom ma sens
serce domu to druga szczoteczka w łazience
ręczniki zawartość lodówki plamy na pościeli
i zdjęcie w ramce oby stać się znów sentymentalnym

(ulica łużycka, s. 65)

Choć  oczywiście  konkluzja  „wzrusza  mnie”  budzi  już  podejrzenie 
współczesnego  czytelnika,  to  nie  pozwala  jeszcze  dokładnie  wskazać, 
czy  nawarstwiające  się  w  poetyckim  obrazie  elementy  wyposażenia 
są  parodystycznym  ujęciem  fingowanego  procesu  hermeneutycznego 
poznania. Można  jeszcze przypuszczać,  że  bohaterka  liryczna  faktycz‑
nie  zapragnęła  uzyskać  pewien  rodzaj  równowagi  za  pośrednictwem 
aktu  urządzenia  przestrzeni  –  w  początkowej  fazie  przez  zebranie 
odpowiednich  sprzętów  i  elementów  dekoracyjnych,  by  w momencie 
kulminacyjnym uzupełnić obraz o brakujący komponent: dzielenia owej 
przestrzeni  z  Innym.  Poetka  szybko  jednak  ów  schemat  przełamuje, 
napominając niejako odbiorcę, unaoczniając fantazmat skryty za owym 
budowaniem wokół siebie miejsca przynależności. W wierszu ulica łuży-
cka  źródłem owego przełomu w sposobie postrzegania  świata  staje  się 
metafora ekonomiczna:

nic z tego nie utracić zrobić nieco miejsca
w szafie i szafkach przecież dom czeka na przyjście
swojego wierzyciela z którym związał puls

(ulica łużycka, s. 65)

Ewolucję odzwierciedloną w synekdochicznym opisie domu, jako miej‑
sca  gromadzenia,  zastępuje  regres  wycofywania  się,  „przestrzennego 
kompromisu”,  podziału  mieszkania  pomiędzy  dwie  jednostki.  Boha‑
terka  liryczna  rugowana  jest  z  przestrzeni  urządzonego  przez  siebie 
domu,  niczym Antygona  ze  swojej  ojczyzny,  dokonuje  się  gest wyklu‑
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czenia  kobiety  z  miejsca15.  Choć  teoretycznie  nic  nie  zostaje  utracone, 
dom, wraz z nią, zaczyna funkcjonować metaforycznie jako dłużnik, zaś 
Inny ‑wierzyciel staje się tym, który ową przestrzeń stopniowo zagarnia. 
Wygenerowana  dla  Innego  przestrzeń  nie  jest  darem,  gdyż  ten  suge‑
rowałby  równouprawnienie,  staje  się  więc  długiem.  Odzwierciedlony 
w „układzie przestrzennym” związek dwojga  ludzi  jest relacją cielesną 
(związany puls)  i  ekonomiczną  (dłużnik – wierzyciel). Nie  istnieje  jed‑
nak  korelacja  współistnienia,  pozostaje  jedynie  współzależność.  Pod‑
kreśla  to  dodatkowo  niemożność  dialogu,  która  staje  się  w  wierszu 
odzwierciedleniem upadku komunikacji, o którym pisze Luce Irigaray16. 
„Równowaga”  z  inicjalnego  wersu  utworu  ulica łużycka  jawi  się  jako 
źródło rezygnacji z siebie, racjonalizacja wypierająca „ja”. Stąd tak częste 
w wierszach  Podgórnik  zastosowanie metonimii  i  synekdochy,  zabiegi 
te bowiem rozmywają sens, odzwierciedlają niemożność prostego poro‑
zumienia,  także  pomiędzy  nadawcą/autorką  a  czytelnikiem.  Poetka 
rozsadza  tym  samym  utopijny  model  domu.  Nie  jest  on  przestrzenią 
zrozumienia i bezpieczeństwa, a asymilacja z miejscem i innymi miesz‑
kańcami niejednokrotnie prowadzi do  anihilacji  podmiotu17,  jednocześ‑
nie uniemożliwiając postrzeganie poezji jako przestrzeni zadomowienia.
W  wierszach  Marty  Podgórnik  nie  chodzi  jedynie  o  reorganizację 

klasycznego  porządku  domu,  rodziny  czy  roli  poszczególnych  osób 
w relacjach społecznych. Zdecydowanie istotniejszy zdaje się być postu‑
lat  zmiany,  ciągłego  przemieszczenia  i  rozwoju,  jakiegoś  „zawsze” 
w opozycji do „nigdy”. Przeszłość zdaje się objawiać jedynie w „kawal‑
kadach błysków próżni fotografii”18, przyszłość zaś jest nieodgadniona, 

15 Zob. M. Whitford: Luce Irigaray. Philosophy in the Feminine.  London–New 
York 1991. O wątku tym, w kontekście feministycznej duchowości, pisze także 
Katarzyna Szopa. K. Szopa: Uświęcanie świata. Luce Irigaray i feministyczna teolo-
gia. „FA ‑art. Kwartalnik Literacki” 2014, nr 3, s. 31.

16 O  owej  diagnozie  Irigaray  pisze Krystyna Kłosińska.  Zob. K. Kłosińska: 
Feministyczna krytyka literacka. Katowice 2010, s. 440–443.

17 O takim rodzaju relacji z innym, swoistej dystopii, pisze z kolei Kłosińska 
w kontekście rozważań Hélène Cixous. K. Kłosińska: Utopia. W: Eadem: Minia-
tury. Czytanie i pisanie „kobiece”. Katowice 2006, s. 13.

18 M. Podgórnik: Znicz, który płonie w tabernakulum mobile. W: Eadem: Pięć opa-
kowań…, s. 195.
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na  /  to,  co  nastąpi,  że  szybko?  Jeszcze  papieroski,  Chmurko  przewi‑
dująca!  /  Świadoma mijania  zachodu,  błędna,  na  zawsze  niedomknię‑
tych / torbach”19. Poezja ta zdaje się być jednak przepełniona, zwłaszcza 
w ostatnich utworach, pewnym stanem pogodzenia (jednostki ze sobą, 
swoją rolą, skazaniem na ciągłe poszukiwania), choć ujęte jest to w sło‑
wach podmiotu  jako proces, którego efekt końcowy nie  jest przewidy‑
walny: „jestem czym jestem! I tak do znudzenia”20.

19 Eadem: Przypowieść w Ściankach. W: Eadem: Pięć opakowań…, s. 149.
20 Ibidem.



Zakończenie

Zgromadzone  w  niniejszej  książce  szkice  interpretacyjne  stanowią 
jedynie  reprezentację  kluczowych  problemów  i  kategorii  rozwijanych 
w poezji Śląska i Zagłębia powstającej po 1989 roku. Ukazują one jednak 
przede wszystkim, jak daleko wybrani poeci odeszli od problemu regio‑
nalizmu czy kompleksu bycia „nie w centrum”.
Nie zmienia to jednak faktu, że zwrot przestrzenny, jaki obserwujemy 

w literaturze i sztuce końca XX i początków XXI wieku znajduje w niej 
wyraźnie  i  specyficznie  dookreślone  miejsce.  W  przypadku  twórczo‑
ści powstającej w tak dynamicznie zmieniającym się postindustrialnym 
otoczeniu,  swoiste  poczucie  braku miejsca  i  niemożności  zadomowie‑
nia wydaje się zintensyfikowane. Zauważalne  jest  to zarówno w tema‑
tyce i światoobrazie omawianych tekstów, ale także w tkance językowej. 
Poszukiwanie nowej formy wyrazu i opisu, nie tylko przestrzeni egzy‑
stencji  czy  duchowości,  ale  także  relacji  z  Innym,  stanowi  najwyraź‑
niejszy dowód zmagań tych twórców z ewoluującą rzeczywistością. Za 
owym Innym ukrywają się w tym przypadku  także  literaccy poprzed‑
nicy. Nie  sposób nie  usłyszeć w  tej  poezji  pogłosu  tekstów Zbigniewa 
Herberta, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, Mirona Białoszew‑
skiego czy Stanisława Barańczaka. Owo lekturowe zakorzenienie, znów, 
uwidacznia  się  zarówno  w  puli  problemowej,  jak  i  dźwięczy  w  war‑
stwie językowej.
Wyraźną cechą tej poezji jest radzenie sobie z postindustrialną i post‑

peerelowską rzeczywistością i mentalnością. Kluczowym wydaje się dla 
omówionych  powyżej  poetów  proces  zamieszkiwania  i  poszukiwania 
swojego miejsca, w którym można by odczytywać charakterystyczny rys 
poezji danego regionu, gdyby nie był zjawiskiem globalnym, dotykają‑
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cym tekstów kultury w oglądzie wykraczającym obecnie poza wszelkie 
terytoria. Omówione wiersze  są bardzo wyraźnym odzwierciedleniem 
wciąż  żywego  problemu  poszukiwania  upłynnionej  tożsamości  czło‑
wieka  ponowoczesnego,  z  niejednokrotnym  zadanym w  tle  przewrot‑
nym pytaniem, czy jest taka potrzeba. Czyli rysem zdecydowanie domi‑
nującym w polskiej poezji ostatnich lat.
Przeprowadzone  w  szkicach,  o  charakterze  krytyczno ‑interpretacyj‑ 

nym, analizy i omówienia ukazują przede wszystkim niemożność typo‑
logii. Przynajmniej w przypadku twórczości wybranych do powyższego 
zestawienia poetów początkowe,  juwenilne osadzenie w danej poetyce, 
uległo  znacznym  przeobrażeniom.  „Dzikość”  i  pewne  nieokrzesanie, 
czyli  określenia pojawiające  się w opisach  tej  twórczości w  latach dzie‑
więćdziesiątych,  zniwelowała  dojrzałość  tekstów  i  samych  twórców. 
Zresztą warto zwrócić uwagę, jak niewielu z tych autorów, których teksty 
zamieszczone  są w  przytaczanych  już  antologiach,  pozostało  poetycko 
aktywnymi  (m.in.  Siwczyk,  Baczewski,  Brzoska,  Sarna,  Marta  Podgór‑
nik, reprezentujący znacznie wcześniejszą formację pokoleniową Andrzej 
Szuba). Zdaje się, że w poezji śląskiej udałoby się wyodrębnić z badaw‑
czą  pewnością  poetów  religijnych,  czy  wokół  tradycyjnie  pojmowanej, 
zinstytucjonalizowanej  teologii  oscylujących  (Jerzy  Szymik,  Tadeusz 
Kijonka,  Stanisław Krawczyk),  ale  są  to  także  twórcy,  którzy  reprezen‑
tują wcześniejsze formacje, z różnych powodów już niepublikujący. Zara‑
zem w wybranych  poetyckich  reprezentacjach  odnajdziemy  ślady  tych 
cech, które w młodej wówczas poezji śląskiej i zagłębiowskiej wskazywał 
Paweł Majerski, przedstawiając je, jako «strategię „nowej ekspresji”»:

Przede  wszystkim  więc  –  strukturyzacja narracyjna.  […]  Z  tym 
wiąże się bezpośrednio drugi krąg – żywioł potoczności i gra frazeo-
logiczna. Dominacja języka mówionego (nierzadko środowiskowego) 
oznacza zwrot ku metaforyce „codziennego użytku”.  […] Trzeci ele‑
ment,  to  odwrót od abstrakcji.  Dzięki  konkretowi  zapisywanego 
doznania  rzeczywistości  sygnalizowana „narracyjność” zostaje  silnie 
upodmiotowiona,  […].  Stąd  wreszcie,  po  czwarte,  postawa  egocen‑
tryczna i – czasami ironiczny – dystans […]1.

1 P. Majerski: Wstęp. W: W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia. 
Oprac. P. Majerski. Katowice 2000, s. 10–11.
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Trudno  dookreślić,  czy  coś  tę  poezję  wyróżnia.  Nie  było  to  celem 
niniejszej monografii. Stanowi ona bowiem próbę zbliżenia do poszcze‑
gólnych  wierszy  i  twórców,  wytyczenia  miejsc  wspólnych,  odżegna‑
nia  od  stereotypowego postrzegania  twórczości poetyckiej  tego  akurat 
regionu Polski. Przede wszystkim zaś, uwaga skupiona została na poje‑
dynczym zdarzeniu tekstowym; na tym, co przynosi w tej poezji nowe 
i oryginalne propozycje formalne czy problemowe; na tekście, który sta‑
nowiłby kontrę dla poetyckiej diagnozy Tadeusza Sławka:

Tłum był wielki.
Gdzie dawniej zaledwie garstka ludzi, dzisiaj tysiące.
Gdzie dawniej jeden pieniążek, dzisiaj worek.
Gdzie dawniej dwa domy, dzisiaj sto ulic.
Wszędzie jednolitość wyparła rozmaitość2.

2 T. Sławek: Historia tłumu z Efezu. W: Idem: Staw. Kraków 1982, s. 33.





Nota bibliograficzna

Niektóre  z  zamieszczonych  w  niniejszej  książce  szkiców  były  już 
publikowane. W obecnej wersji zostały rozszerzone i przeformułowane. 
Podaję miejsca pierwodruków oraz ówczesne tytuły:

•  Wiersz z bruku. Żywioł przestrzeni w wierszach Wilhelma Szew-
czyka. W: Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka. Red. M. Kisiel, K. Nie‑
sporek. Katowice 2016, s. 110–127.

•  Chrystus nie powróci. Figura Chrystusa w wierszach Krzysztofa 
Siwczyka. W: Mesjańskie imaginaria Europy [i okolic]. Studia komparaty-
styczne. Red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek. Częstochowa 2015, 
s. 189–203.

Część  rozważań  zawartych w  rozdziale  poświęconym poezji Marka 
K.E. Baczewskiego znalazło się, w okrojonej wersji, w artykułach:
•  Metafizyczny pracownik. Postsekularyzm w kulturze ponowoczes-

nej – kultura ponowoczesna w postsekularyzmie. W: Człowiek wobec 
wyzwań współczesnego świata.  Red.  M.  Białonoga ‑Gosik,  T.  Łach, 
E. Bal, K. Zaborowski. Lublin 2013, s. 35–45.

•  (Bez)sens mówienia/(bez)sens milczenia. Analiza wybranych wier-
szy Marka Baczewskiego. W: Milczenie: antropologia – hermeneutyka. 
Red. A. Regiewicz, A. Żywiołek. Częstochowa 2014, s. 295–307.
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Magdalena Piotrowska‑Grot

Downwards 
On the Contemporary Poetry of Silesia and the Dąbrowa Basin

Summary

The following publication constitutes the aftermath of a research project con‑
cerned with contemporary poetry of Silesia and the Dąbrowa Basin. The author 
does  not,  however,  focus  on  a  synthetic  approach,  attempting  to  assign  par‑
ticular poets to distinct schools and poetic groups, since that groundwork has 
already been laid by previous research on the topic, resulting in interesting and 
exhaustive – at  least  for  the moment – conclusions. The following monograph 
constitutes  rather  an  analytical  and  interpretative  study  which  concentrates 
upon  the deep  semantic  strata of  the discussed works,  showcasing  important 
changes which  the poetry of  the  region  is undergoing,  as well  as  its diverse, 
eclectic and dynamic character.
The essays concern selected poems by writers coming  from the  territory of 

Silesia  and  the  Dąbrowa  Basin.  The  analysis  and  interpretation  oscillate  pri‑
marily  around  the different ways  in which  space  is  imagined  and  created  in 
the worlds  created  by  the  selected  authors  – Maciej Melecki, Krzysztof  Siwc‑
zyk, Grzegorz Olszański, Marta  Podgórnik, Marek  Baczewski,  Paweł  Lekszy‑
cki, Paweł Sarna, Paweł Barański. Nonetheless, it should be emphasised that it 
is a distinctively and broadly understood space, which encompasses both real 
places as well as non‑places (Marc Aúge), both utopian and heterotopic visions 
whose examples can be  found  in  the selected poems. While speaking of non‑
places, it is important to remember about the eschatological dimension, which 
appears commonly in the discussed poetry, while remaining anti‑metaphysical 
in character as  the poets of  the region showcase  in  their poetry  the progress‑
ing implosion of myths and images of archetypal places. In this way, the read‑
ers of their poetry can seamlessly transition from the imagery of space to exis‑
tential  issues  (approached  from  the  anthropological/anthropocentric,  but  also 
post‑humanist perspective).
The imagination of the discussed poets, while functioning in distinctly vary‑

ing ways, seems to remain informed by the postindustrial space of their quotid‑
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ian experience and allows us to easily grasp the points of convergence, which 
constitute  the poetic  imagination of  the selected poets.  It  should be, however, 
noted that the space, which constitutes the departure point for the subsequent 
analyses, functions in the poetic world not only as the backdrop but also as the 
co‑participant of everything that transpires. The world around the people who 
appear  in  the poems  is molded by  their  influence, but  in  turn,  the people are 
also molded by  their  environment.  This  coexistence  of man  and  space  in  the 
analysed poems, in turn, allows for interesting and surprising readings.
Speaking  of  the  peculiarity  of  space  functioning  in  the  poems,  it  is  neces‑

sary to note that the subject of the particular analyses includes also the space of 
the text itself – its form, genological references, the particular texture of places 
(a  term  coined by Elżbieta Rybicka)  created by  a given  text  of  culture, which 
significantly influences literary works.
The  following  monograph  contains  research  findings  which,  even  though 

they lie within the scope of the author’s PhD dissertation, constitute an attempt 
at bridging the gap between the previous research project, expanding upon its 
findings, and at the same time aim to lay the groundwork for a new academic 
study.



Магдалена Пётровска‑Грот

Вглубь
Эссе о современной поэзии 

Силезии и Домбровского угольного бассейна

Резюме

Настоящая  книга  является  результатом  исследований  на  тему  совре‑
менной поэзии Силезии и Домбровского  угольного  бассейна. Она рассма‑
тривается,  однако,  не  в  обобщающем  аспекте,  с  упорядочиванием  фами‑
лий  поэтов  по  отдельным  направлениям  и  поэтическим  группам.  Такие 
задачи  уже  были  выполнены,  принося  интересные  и  исчерпывающие  на 
данный  момент  решения.  Именно  поэтому  подготовленная  публикация 
носит аналитическо‑интерпретационный характер. Автор сосредоточивает 
внимание на  глубоких  семантических  слоях некоторых  текстов,  показывая  
дифференцированность, эклектичность, динамику в поэзии этого региона 
и существенные изменения, происходящие в ней.
В  эссе  исследуются  избранные  стихотворения  поэтов  Силезии  и  Дом‑

бровского угольного бассейна. Анализ и интерпретация касаются главным 
образом  разных  способов  представления  и функционирования  простран‑
ства в поэтическом мире,    созданном такими авторами как Мацей Мелец‑
кий,  Кшиштоф  Сивчик,  Гжегож  Ольшанский,  Марта  Подгурник,  Марек 
Бачевский,  Павел  Лекшицкий,  Павел  Сарна,  Павел  Бараньский.  Это  про‑
странство понимается  в широком  значении и  охватывает  соотнесения  как 
с существующими местами, так и с ничейным пространством (Марк Оже), 
утопическими  видениями или  гетеротопией,  примеры  чего можно  найти 
в  отдельных  стихотворениях.  Говоря  о  ничейном  пространстве,  следует 
упомянуть  также  об  эсхатологической  перспективе,  которая  появляется 
в  этой  поэзии  очень  часто.  В  частности,  она  приобретает  яркий  антиме‑
тафизический  характер,  поскольку  поэты Силезии и Домбровского  уголь‑
ного бассейна в своих постиндустриальных образах показывают наблюдае‑
мую имполозию мифов и архетипов мест. Пространственная проблематика 
далее ведет нас, как читателей этой поэзии, к экзистенциональным вопро‑
сам  (антропологическим  /  антропоцентрическим,  но  нередко  и  постгума‑
нистическим).
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Воображение  этих  поэтов,  хотя,  конечно,  проявляющееся  по‑разному, 
в  значительной  степени  вдохновляется постиндустриальностью их повсед‑
невного функционирования. Это без труда позволяет уловить точки сопри‑
косновения,  формирующие  поэтическое  воображение  избранных  поэтов. 
Однако пространство как предмет анализа отдельных произведений суще‑
ствует  в поэтическом мире не  только как фон, но  также как  „соучастник” 
событий. Следовательно, область, окружающая человека из стихотворения, 
может  быть  результатом  его  креативности.  Кроме  того,  благодаря  этому 
окружению  она  им  в  какой‑то  степени  сформирована.  Это  сосуществова‑
ние,  корреляционная  зависимость  человека  и  пространства  в  анализиро‑
ванных  произведениях  приносит  в  процессе  интерпретации  интересные, 
иногда даже неожиданные эффекты.
Предметом  изучения  становится  не  только  пространство,  функциони‑

рующее  в  этой  поэзии  специфическим  образом,  но  также  пространство 
и  структура  отдельных    текстов,  жанровые  соотнесения,  особая  текстура 
мест  (термин,  используемый  и  доработанный  Эльжбетой  Рыбицкой),  соз‑
даваемая текстами культуры и существенным образом формирующая худо‑
жественные произведения.
Настоящая  книга  содержит  результаты  исследований,  проводимых  на 

основе  кандидатской  диссертации.  Продолжая  и  расширяя  ее  аспекты, 
монография  прежде  всего  очерчивает  рамки  нового  исследовательского 
проекта.
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