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Spacer po lesie trwa, wciąż na nowo zaskakując 
wędrowców. 

W tej nieskończonej gęstwinie każdy, kto interesuje 
się sztuką, znajdzie swoją własną ścieżkę. Jest tu miej-
sce dla prozy, poezji, dramatu, analiz teoretycznych 
i historycznoliterackich, dla fotografii i dla innych 
form twórczości, wywiadów z ciekawymi ludźmi 
kultury i nauki.

„Las Rzeczy” powstał z potrzeby słowa, z pragnie-
nia nadania kształtu myśli i wzmocnienia głosu mło-
dych ludzi. Świadoma mowa tworzy, tak potrzebną, 
przestrzeń rozumienia drugiego człowieka. Ale mowa 
ma też inną moc. Ze słowa wyrasta twórczość, która 
każdemu człowiekowi daje szansę na zaistnienie jako 
niepowtarzalna indywidualność. Lecz uprawiając 
sztukę słowa staramy się przekraczać ograniczenia 
własnego „ja”. Nie piszemy wyłącznie o naszym śro-
dowisku – obserwacją i wyobraźnią penetrujemy 
także obce nam kręgi. Chcemy lepiej zrozumieć 
otaczający nas świat i weryfikujemy nasze myślenie 
– rozmawiając w gronie przyjaciół o swojej twórczo-
ści. Uczymy się mówić językami różnych dyscyplin 
sztuki i próbujemy rozmaitych estetyk. Bogacimy się 
możliwością oglądu rzeczywistości wieloma parami 
oczu. Nie tylko dzielimy się, ale przede wszystkim 
wciąż szukamy. 

Na naszą skrzynkę mailową studenci naszej Uczelni 
i inni autorzy wysyłają swoje opowiadania, wiersze, 

recenzje, eseje i analizy, ujawniając się jedynie poprzez 
swoje słowo. Każde jest uważnie czytane.  

Wciąż zadajemy sobie pytania o  swoje miejsce 
w świecie. O rolę studiów wyższych, o rolę huma-
nistyki i  wartość sztuki, o  jej istotę i  jej odbiór, 
o to, czy i jak tworzyć. Trwa dyskusja nad kondycją 
polskiej i światowej literatury w XXI wieku. Nowy 
numer czasopisma jest kolejnym etapem w rozmo-
wie, którą rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu i kon-
tynuowaliśmy w minionym roku akademickim. Do 
pracy mobilizuje zatem nie tylko chęć tworzenia, 
ale i własna tradycja oraz polskie i chrześcijańskie 
dziedzictwo.

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów, 
niezależnie od studiowanego kierunku. „Las Rzeczy” 
jest częścią naszego Uniwersytetu, jeśli chcieliby-
ście przyłączyć się do tworzenia naszego pisma, 
zapraszamy!  

Czekamy na Was na spotkaniach Koła Literackiego 
na Wydziale Nauk Humanistycznych (ul. Dewajtis 5) 
i w przestrzeni wirtualnej.

Informacje o  terminach spotkań i  inne mate-
riały znajdziecie na stronie lasrzeczy.cba.pl Wszel-
kie sugestie, komentarze, przemyślenia i  pytania 
możecie przesyłać także na nasz adres mailowy: 
literackie@gmail.com.

Życzymy przyjemnej lektury i liczymy na Was!

Spacer
po lesie rzeczy

W imieniu redakcji,
Łukasz Kucharczyk
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Marcin Włodarczyk

Gołębie
Stanąć na palcach 
By przez otwór w dachu 
Patrzeć na gołębie 

One z niebem sklejone 
Ja z ziemią 

Niecierpliwość serca przeżywać: 
Dłonie chwyciły suche deski dachu 
Jak przez peryskop ... 

Nie będąc sobą tak trudno... 
A wszędzie obcość 
Nie ma wytchnienia ani litości 

Widząc stare domy i piękne latarnie 
To nie jest ból głowy 
Lecz doświadczenie ... 

... odnajdywania

Judasz
On jest mało realny, kiedy się uśmiecha
Ubrany w żałobę po minionych chwilach
Jego palce tak czułe, jak niewidomego

Ktoś krzyknął a oni przytaknęli!
On usłyszał i upadł ze strachu na ziemię!

Żyjący w mieście księżyców
W krainie niewidzialnych luster
Ktoś zlicza każdy krok jego

On ma sznur na szyi
Maluje wzrokiem alabastrowe niebo
Płyną chmury, które kochał
Czas gęstnieje

- On nabiera go w dłonie

Czas staje się ostrzem
Trzymanym przy skroni
Świat nie ma już celu
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Rok
Ten rok minął w jeden dzień.
Odmierzany ruchami żaluzji w moim pokoju.

Zamknięty w szafie kot był pochłonięty
spisywaniem mojej hagiografii.
(Ach, ta jego skłonność do przesady.)

Usiadłszy na krześle trwałem w niebycie
jedynie ruchem dłoni naśladując zmieniające się pory roku.

I śniłem:

{
Jest taka pora dnia i takie miejsce na moim osiedlu
Że nie uwierzysz ...
Nadmierna szczerość przeradza się tam w szaloną
i krępującą słuchacza wylewność.

Wieczorami wyrasta tam drzewo
(liście jego - srebrzyste i pachnące)
A siedzący na nim poeta zadaje pytania.

Magia tego miejsca sprawia, że nie możesz go opuścić
(to jest urzeczenie - bezruch, w jaki Cię wprawia odczucie Piękna)
I jeszcze leniwe promienie słońca.
}

Przebudzony:

Czasem trudno znieść tę powszechną próbę estymacji moich uczuć.

Na szczęście wszystko jest muzyką.
Bóg gra na gitarze z Superstrunami.

fot. Anna Łaska
5 
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Get to
opowiem ci baśń 

Kwiat Oparty o Ścianę Baraku 
To Nieruchomy Punkt 
W Przestrzeni Dziania-się 
Wiatr Cichy - Jak Nigdy Dotąd 
Areał Pełen Ludzi-osób 
i 
Ludzi-drzew 
+ 
On Widział Przez Chwilę 
ŻOŁNIERZA 
A On Teraz 

- Pochylony Człowiek - 
Podnosi Z Chodnika 
Swoje Zakrwawione 
    – Oczy 

opowiem ci baśń

Nienazwane Królest wo
I. (wędrówka)

Tym jest moje przeżywanie
Te trawy wysokie jak domy, jak drzewa i jak światy
Wśród nich przebudzony o nieznanej dnia porze
Lecz z lotu ptaka patrząc nie zdołasz dostrzec tej wysokości i tej traw potęgi
W grząskiej ziemi toną moje stopy – moje kroki tak ciche – tylko Bóg je słyszy
A słońce zatapia się za traw horyzontem – przepełnia mnie zapach leniwego światła
Moje drżące dłonie chwytają trzciny łapczywie – próbuję Piękno na boki rozsunąć, 
                                 torując drogę
Tym jest moja nadzieja
Usłyszawszy szum (pełen błękitu) myślałem, że to ptaki
Lecz to leciały stada owadów – na pogrzeb swego króla
Dźwięk się z obrazem zlewa – żywioły szumu
I słyszę ten głos: „Jesteś na granicy światów.”
Światło przybiera barwy nienazwane – próbując je opisać odczuwam niemoc

Wieczorem.
Toną trawy w mrokach gubiąc swą potęgę niewysłowioną

Wiersz 
Poszarzał wschód słońca od myśli złych bogów. 
Z moim przyjacielem... 
... po bagiennych błotach długą łodzią płyniemy. 
Ja czuję silny wiatr od zachodniej strony. 
Ja widzę silny wiatr od zachodniej strony. 
Uginają się cienkie drzewa. 
Oblepiony przestrzenią szumu spokojnego punktu 

w świecie szukam. 
I nadszedł wieczór! 
Zmęczone od wioseł ręce gdzieś w mrokach szukają 

ukojenia. 
Niczego już nie słyszę ... 
Połóżmy się na trawie by poczuć ten zapach niezwykły 

– migotania myśli. 
Otulam dłonie wieczorną rosą. 
Obudźmy się rano – oszołomieni bogactwem słońca 

z moich lat dziecinnych.
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Zmierzam w kierunku bagien – upadam na kolana słysząc odgłosy wodnego ptactwa
Przygasa moja lampa naftowa, wiatr miota włosami.
A księżyc staje się twarzą – pięknego smutku
Położyć się tak wśród traw i pod opieką gwiazd zasnąć w zachwycie
Wśród bytów nienazwanych – na granicy światów

A z lotu ptaka nie widzisz ogromu
Traw nie widzisz tylko oceany pełne fal do istnienia siłą wiatru powołanych.

II. (zanurzenie)

Muzyka czarodziejskiego fletu czyni myśli zmartwychwstałymi
Moja dusza staje się zamkniętym w bursztynie owadem
I obserwuję ten betonowy mur – częściowo pokruszony, napylony mchem
Powyginana stalowa blacha kaleczy trawę, rdzewiejąc leży pod murem
Opalizująca rdza: żółta, ruda, żółta, czerwona, pomarańczowa
Opalizująca rdza: przykra, powolna, sumiennie-zawzięta, nienaruszona
Jednak muzyka nie przeniknie przez gołoborza lęku
Migotanie dźwięku płaczu
Śmiech słyszany zza pleców
Rodzi się pragnienie nienazwane wzmagane poprzez niemożność wypowiedzenia
Uszy pełne szumu

Podnieś ręce i niech wytryśnie ku niebu fontanna Twojego płaczu!
Wznieś oczy i niech zapłacze ku niebu muzyka Twojej rozpaczy!

Za murem widziałem grupę młodych ludzi a jeden z nich uderzał patykiem w metalową
                                   beczkę
Mój Przyjacielu…
Tej nocy przyszli do mnie aktorzy z teatru lalek
Ich twarze blade, pełne kojącej ciszy a usta całkiem nieme, jakby zamrożone
Światło księżyca obmywało mój pokój – odkrywało go dla mnie na nowo
Przybyli pełni skrywanego zgorszenia
Przybyli pod pozorem miłości
Mój Przyjacielu… Wybacz, że Cię nie ugościłem, ale opadłem z sił
Tak wiele się działo w drodze do Królestwa, że brak mi słów
Moimi emocjami ubrałem okienne szyby, ściany udekorowałem srebrnymi lustrami
Niebo pociemniało od tych wielkich chmar owadów
Tak głęboko poruszyła mnie ich pieśń
A Piękno świata przesyca mój umysł i domieszkuje serce
Umiera ta wielka chęć poznania, co nakazuje piąć się dziecku na szczyt drzewa wbrew
                                  sile strachu
Niezmierzone są fale tego oceanu ulic, po którym dryfuję co dzień niczym drewniana kłoda
Nasłuchuj głosu… przyłóż ucho do szyny tramwajowej i czuwaj w skupieniu .

7 
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Sylwia Przygoda

***
kartka

rażąco biała i czysta

pełna treści
i ukrytych światów

które wydobywam
tuszem

kreśląc kontury map
słowami

powołując do życia
byty (nie)materialne
odciskające w umyśle
trwały ślad zachwytu

kartka

teraz –
– pobrudzona myślą

8  L AS RZECZY
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***
widziałam dzisiaj Człowieka
cały swój dobytek
mieścił na zardzewiałym wózku
własnych wspomnień

brud na ubraniu
był wyrazem jego bycia
medalami za przeżycie kolejnego dnia
sięgał do śmietnika
nieorganicznych odpadów ludzkości
aby wyłowić uśmiech – 

- najdroższy śmieć
w skupie złomu człowieczeństwa
przechowywany z troską

na śmietniku 
postępu

Mimesis .  Świat zewnętrzny.
rysuje mnie świat

monologiem prawd absolutnych
sznurujących mi serce

przekłamane przez procesy myślowe
konwencje rzeczywistości

strach przed prawdą

rysuje mnie świat na pokaz
który uczy jak przetrwać

w świecie masek

karnawału kłamstw

Mimesis .  Świat wewnętrzny.
rysuje siebie emocjami
monologiem mimiki twarzy
zdradzającej więcej niż słowa

przekłamane przez procesy myślowe
konwencje rzeczywistości
strach przed prawdą

rysuje siebie emocjami na pokaz
które dadzą przetrwać 
w świecie masek

karnawału kłamstw

9 
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Anna Chudeusz

W   t ym gęst ym p owietrzu,  p opło chu,  p ośpiechu p ór roku z atarł am 
szczegóły budynków, ulic, ludzi. Zapomniałam prawie już, jak smakowały porzeczki podkradane 

wzdłuż drogi do domu. Było łatwiej dotykać tej wyboistej drogi, płynąć nią razem, z porzeczkami w koszyczku 
dłoni.

Niektóre były tak kwaśne, że z  zaskoczeniem krzywiliśmy twarze, wypluwając drobniutkie pestki. Pył 
unosił się pod stopami, każdym stąpnięciem budziliśmy do tańca ziarenka nieubitego piasku.

W jakiś sposób wszyscy jesteśmy winni. Każde z nas dodało do tego swoją część żalu i niedopowiedzenia. 
A tacy byliśmy naiwni. Słodcy w oczekiwaniu. Jak wata cukrowa lepko i natrętnie przywierająca do dłoni. 
Co za dzieci. Ze swoim buntem, krzykiem, naiwnością. Wszystko jest teraz takie durne!

Czekaliśmy na każdy kolejny dzień, nie wierząc, że istnieje przyszłość. A  był to przecież kolejny dzień 
zbliżający nas do nieuniknionej dorosłości. 

A jednak to byliśmy my. Jeszcze tak niedawno, prawie wczoraj. A jednak z tej głupoty wyrośliśmy. Jeste-
śmy już inni. 

 Kiedy wysiadła z samochodu, ciągle drżały jej ręce. Odeszła kawałek i zapaliła papierosa. Dym powoli unosił się 
znad końcówki, leniwie uciekając ku niebu. Szukała tego miejsca tak długo. Kilka lat temu było tu wzgórze, drzewo. 
To było na pewno gdzieś tutaj. Tamtego dnia, kiedy spotykali się przy wzgórzu, wiatr wiał tak silnie, że połamał 
jej parasolkę. Teraz przyjrzała się ich dawnemu obozowisku, zauważając jedynie wykarczowany las i wyrównany 
teren wzgórza. To miejsce zmieniło się nie do poznania.

– Ubierz inne buty, w tych się nie wytańczysz.
– Mamo, my nie tańczymy.
– To co wy robicie? Co za dziwne pokolenie.
Dziwne pokolenie? By mama spróbowała potańczyć do tej muzyki. Łup, łup, łup. Wwierca się w mózg bra-

kiem melodii i mechaniczną prostotą dźwięków. Rozmawialiśmy, piliśmy. Taniec, owszem zdarzał się, ale nie 
na trzeźwo. I nigdy z wielką radością. Na pewno nie w moim wypadku.. 

Może trzeba było tych kilku lat, żebym zrozumiała, że jesteśmy pokoleniem. Dziwnym pokoleniem. Ale 
jednak łączą nas data urodzenia i okoliczności dorastania. Oczywiście, My byliśmy tylko jednym z nurtów. 
A jednak po tak krótkim czasie, widzę już, że wszyscy, których znałam, są ze mną połączeni jakąś niewidzialną 

NIEPOKÓJNIEPOKÓJNIEPOKÓJ
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nicią zależności. Nie znaliśmy się dobrze. Ot, kilka osób, w porywach dziesięć, spotykających się, żeby się 
rozluźnić. 

Miałam, a i owszem, dwie przyjaciółki, kilka osób z tego grona darzyłam jakimś uczuciem przyzwyczajenia 
i ciepła.

To były czasy świetności, kiedy kac nie był kacem, a tylko rezultatem niewinnego „odpoczynku” co dwa tygo-
dnie. Zdarzało się wtedy „zakochać”. Ale co to było za uczucie? Gadanie godzinę przez telefon. Co powiedział, 
czego nie powiedział, jak spojrzał. Słodka niewinności.

I wszędzie wokół bliscy ludzie. Tacy, na których wystarczyło mi patrzeć, żeby czuć się szczęśliwą. 
 
Zmrużyła oczy. Wilgotne powietrze sprawiało wrażenie, jakby wszystko wokół było mleczne. Stanęła i objęła 

jeszcze raz wzrokiem to pustkowie. Nie było tu ich szeptów, śmiechów, zapachów. Nie było niczego, co pomogłoby 
odbudować jej tamte chwile.

 Teraz nie upijam się często. Noszę francuski manicure i kończę pracę magisterską o czymś, co mnie zupełnie 
nie interesuje. Jestem zaręczona. Ile we mnie rozsądku… Jaka ja stateczna. Mój Boże. 

Kiedy wstaję rano żałuję, że nie tańczyliśmy. Żałuję, że nie wirowaliśmy razem, choćby do tych naszych 
dziwnych piosenek.

W zeszłym tygodniu spotkałam Martę. Jak zwykle zgarbiona, o zamglonych, jasnych oczach. Spojrzała na 
mnie zaskoczona. Że my? Że kiedyś? A prawda, przyjaźniłyśmy się! 

Tak, tak. Wieki temu znałyśmy swoje marzenia. Jakie z nas staruszki, prawda? Ona rzuciła biologię. Przeniosła 
się na jakiś nowoczesny kierunek, słabo znany, ale z przyszłością, czy coś w tym stylu. 

A ten, a Karol, Gośka, Michał. A tamten, co zawsze po pijaku krzyczał po angielsku? 
A Ona? Co z Nią? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Chyba obydwie miałyśmy ochotę to powiedzieć. Ona, która 

wkupiła się w nasze łaski i rozbiła nas od środka. 
Całą naszą kolorową, pijacką maskaradę. Ale co zrobiła? Co my zrobiliśmy? I jak do cholery miał na imię 

ten od angielskiego?!

Położyła na stoliku kluczyki. Kilka godzin jazdy w tę i z powrotem. Czuła się wykończona.
Nie powiedziała mu, że jedzie do rodzinnego miasta. 
Jacek spojrzał na nią znad gazety. Wszystko ok? Tak, jak zwykle. Uśmiechnął się, jakby myślał: „całe szczęście, 

mam tu coś arcyintersującego i niekoniecznie mam ochotę, żebyś to przerywała”. Co za gbur. Z koślawym nosem. 
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Zjadłaby go najchętniej do ostatniej kosteczki. Ale potem… co by jej zostało? Zawsze była łakoma bliskości.

Dobrze pamiętam jego imię. Jeszcze długo po tym troszkę bolało. Każdą literką.
Pobolewało właściwie. Ale teraz mierzwię włosy temu, co usnął wczoraj po oglądaniu jakiegoś durnego 

meczu. Temu, co chce mi coś przysięgać. Przed państwem, Bóg swoje wie. Ale podstawową komórkę 
społeczną założymy. 

Na nieszczęście tego świata. Bo jakie dzieci mogą z nas się porodzić? Równie naiwne, powolne. Córki 
pewnie od razu pijane i z francuskim manicure. A synowie z okularkami i z namiętnym poczuciem 
bezradności.

Moja mama nie cierpi Maćka. Trochę mnie to złości, bo chyba tak naprawdę to go kocham. Ale czy 
powinnam mieć w tej kwestii wątpliwości?

Głupota moja zbiera swe żniwa od paru lat na tyle skutecznie, że zaniechałam już dalszych poszukiwań. 
Chyba nikogo innego nie dam już rady pokochać. Został tylko Maciek.

Bo to i przystojne, i rozmyślne, i miłe. I kocham go, no. Tylko chyba gdzieś zgubiłam serce.

Tryumf trwał zbyt krótko. Kiedyś wydawało jej się, że ktoś zamknął ją w klatce i że nie ma wyboru. Potem, 
gdy nie mogła sobie już wmawiać, że brakuje jej samodzielności, najdotkliwiej odczuła to, że mimo niewielu 
poważnych zmian musi zacząć powoli zacząć żyć na własny rachunek. Swoimi emocjami, porażkami. Czuła 
się jak nieopierzony ptak zrzucony z dachu, żeby nauczył się latać. Ale na to było za wcześnie, a żeby się ze 
wszystkim oswoić – za późno.

A jednak wtedy odkryła coś ważnego. Przy niektórych ludziach zapominała kwilić. 
Słuchali, wpatrywali się w jej wargi łakomie. Tylko jedna dziewczyna nie chciała słuchać. Patrzyła na 

nią z wyrzutem znad własnoręcznie i bardzo krzywo obciętej grzywki. Nie czuła się winna. Nawet kiedy 
tamta pierwszy raz nakryła ich w pokoju rodziców Michała. Zaczynało jej wtedy zależeć, żeby mieć kogoś 
przy sobie. Tu było dobrze. Wiedziała, że mają ją za intruza. Jednak ci ludzie, mimo że znała ich krótko, 
stali się dla niej ważni.

A Jacek powoli potrzebny, żeby zapomnieć o codzienności. 
   
Marta wpadła na pomysł, żeby się spotkać. Jak przed laty. Może i to niegłupie. Tylko że ja w piątki teraz 

pracuję, no i nie mamy kontaktu z tamtymi. Ale ona stwierdziła, że już wszystko pozałatwiała. Termin 
niby ustalony, tylko potwierdzić i kupić alkohol. Będzie tak jak kiedyś w domu Michała, bo przed świętami 
wszyscy zjedziemy się do naszego rodzinnego miasta.

Czuję się dziwnie. Niedostatecznie jeszcze upewniłam się, że to nie boli. Że moje dawne błędy oprócz 
jakiejś dawki doświadczenia życiowego nie pozostawiły blizn.

Jakbym porzuciła dawną siebie. Jakbym zaczęła od nowa, a mój smutny żywot kobiety interesu, przyszłej 
żony i matki był nie przykrywką dla dawnej, szalejącej nastolatki, upijającej się często, a potem gadającej 
po angielsku z jakimś dziwnym osobnikiem.

Może po cichu liczę, że się już rozstali. Ale za bardzo do siebie pasowali. Dwójka pozerów. Markowe 
ciuchy i drogie papierosy. A nam wystarczyły takie, po których dało się oddychać. Obydwoje odstawali, 
różnili się. Ale akcent przy nim podreperowałam. Przydaje się w pracy. 

Padał śnieg. Zdjęła rękawiczkę i wzięła garstkę ze sporej warstwy wprost do ust.
Zima w ustach, na twarzy, we włosach. Na ciemnych włosach Jacka zimę widać wyraźnie. Ma całe czer-

wone uszy. Powinien zacząć nosić czapkę, pomyślała. To pierwszy postój w drodze do ich rodzinnego miasta. 
Wyszli z samochodu, żeby trochę rozprostować kości. Nie obyło się bez papieroska. Dlaczego on zawsze jest 
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taki milczący? Spojrzała na włosy przyprószone śniegiem. Jacek oparty o maskę patrzył na przejeżdżające 
samochody. Nigdy chyba nie wydawał jej się tak zamyślony.

Czy on chce tam wracać? Czy warto? Przecież nic złego im nie zrobiliśmy. Więc skąd tamte akcje, skąd te 
spojrzenia, ich pełne wyrzutu słowa. Zawsze była obca, nawet tam. Nawet pomimo tego, że z Jackiem jest 
tak długo, zawsze musi się czuć obco.

Pokłóciłam się z Maćkiem. Bo chce ze mną jechać. Nie potrafię mu wytłumaczyć, dlaczego - mimo że 
się boję - chcę jechać sama. 

Życie to najprawdopodobniej gra mniej przewidywalna niż totolotek.
Przeglądałam ostatnio nasze wspólne zdjęcia. Przypomniałam sobie ostatnie spotkanie, kiedy już Karol 

zaczynał świrować o jakichś wyjazdach do Anglii zamiast studiów, a Oni byli razem.
Marta chyba przyniosła wtedy jakiś alkohol i upiliśmy się wszyscy. 
Gdzieś obok walała się połamana parasolka, siedzieliśmy na foliach i śpiewaliśmy z pełną świadomością 

ironii „…nie płacz, kiedy odjadę”. 
Patrzyłam wtedy na nich wszystkich i naprawdę zachciało mi się płakać. Już wtedy wiedziałam, że jestem 

głupia, że moje pisanie scenariuszy życiowych jest mniej udane niż życie godowe pająków.
Bo nic się nie sprawdziło. Karol nie był z Martą, Gosia zaplanowała ślub ze starszym od siebie o 8 lat 

facetem i nieprzerwanie miała bardzo satysfakcjonujące pożycie seksualne, o którym wszyscy musieli 
wiedzieć, chociaż ja przewidywałam, że zerwie z nim i pojedzie na studia. A Oni patrzyli na nas, nie 
trzymając się nawet za ręce, z minami osób, które się nie znają. 

Byłyśmy już pokłócone po tym, jak powiedziała mi wszystko wprost. Najgorsze jest to, że miała świętą 
rację. Nigdy nie myślałam, że jest taką dobrą obserwatorką.

A obserwowała nas wszystkich. Powiedziała mi więcej o naszej pijackiej trupie, niż byłam w stanie się 
dowiedzieć przez 3 lata znajomości.

Chyba powinnam jej być wdzięczna. Choć wytknęła mi wiele błędów, ja je nieustannie powtarzam.
Ile z tego wyśniłam? Czy sen może tak skutecznie zatrzeć obraz pewnych wydarzeń?
Czasem wydaje mi się, że cały świat ukształtowałam sobie jakąś kulawą myślą. Widziałam wszystko 

takim, jakim chciałam widzieć. Byliśmy sobie pozornie bliscy, a  mnie ktoś pozornie ukradł serce. 
A przecież nie miał pojęcia o moim uczuciu, więc nie miałam prawa do żadnych pretensji. Wszyscy 
rzuciliśmy się na Nią, jakby była winna wszystkich naszych konfliktów i  niedopowiedzeń. Ale to 
wszystko była iluzja, zaplątaliśmy się kurczowo, każdy w swoją własną percepcje świata i nie potrafi-
liśmy zaakceptować, że rzeczywistość jest inna.

Jakiś tępy ból ogarnia całą moją klatkę piersiową. Siedzę w nocnym pociągu już dobrą godzinę. Przedział 
pusty, poczucie komfortu miejsca dla palących. Wyciągam więc papierosa i próbuję ukryć przed samą 
sobą, jak bardzo mnie jeszcze obchodzi nasza przeszłość.

Nie potrafiła sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek po tej rozłące czuła się spokojna. Niepokój tamtych 
udzielił jej się skutecznie. Przecież wiedziała, że oni już nie pamiętają. Wiedziała, że to nie ma znaczenia. 
Powiedziała Tamtej, że Jacek nigdy nie wybierał. To ona go wybrała. Gdyby Tamta spod nierównej grzywki 
poza dzikimi spojrzeniami potrafiła jeszcze wysyłać jakieś feromony, na pewno byłaby teraz szczęśliwsza. 
A może i tak jest.

Leżę na sofie Michała, koc spadł, moje nogi zwisają bezradnie, brakuje jakichś 30 centymetrów do 
komfortowego posłania. Kiedy Michał zauważył, że się obudziłam, z całym impetem rzucił się na prze-
ciwległą kanapę. 

– Cholera, Marta w drodze, Jacek nie odpisuje na smsy, ale podobno dawno wyjechali. Karol ma odprawę 
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na lotnisku. A Gośka nie przyjedzie, bo nie chce dzieci zostawiać.
– Nie myślałam, że będę pierwsza.
– Dobrze wyszło. Widzisz, jak łysieję? Wdałem się w ojca. 
Uśmiechnęłam się.

– A ty? To już w ogóle przeskok mojej wizji o tobie. Byłem pewny, że przyjedziesz w nieśmiertelnym za dużym 
swetrze, a tu, kurde, garsonka! Co ty teraz robisz?

– Pracuję w dużej firmie, kończę magisterkę.
– Cholera, padam do stópek. Wypijemy coś?
Nie zdążyłam odpowiedzieć. Wyciągnął wódkę, jakiś sok i lód. Po trzecim drinku przysnęłam, a on, chyba 

z nerwów, wypalił resztkę moich papierosów siedząc po turecku koło sofy.

Już po piętnastej. Przyjechałam wczoraj w nocy, teraz nie potrafię sobie znaleźć miejsca.
Śnieg nie leży na zamarzniętej ziemi. Jest naga, nie do końca dojrzała do swojej nagości.
Z czułością prawie patrzę na skórę świata, różnokolorową, nie zawsze urodzajną.
Śnieg nie pada na moje włosy, choć spodziewałam się tego.
Nie nadaję się do przepowiadania pogody.
Nie czuję czasu. Wpijam się w tę chwilę, chłonę spokój niewzruszonego powietrza. 
Chce mi się chodzić w kółko, wydeptywać ślady. Idealny okrąg. Nic wokół mnie nigdy nie było przecież idealne. 

A jednak wydepczę ten piekielny okrąg, będzie perfekcyjny.
Potem położę się na środku i zapomnę.
Ale nie mogę zapomnieć, kim teraz jestem. Pobrudziłabym się. Całą nową siebie splamiłabym grudkami ziemi 

i wilgotnej, burej trawy.
Czekamy już kilka godzin. Nikt na razie nie przyjechał. 

Jechali już tak długo. Czuła się tak zmęczona, że prawie usypiała. Jeszcze tylko godzina drogi. Ale nagle gwał-
towne szarpnięcie wyrwało ją ze snu. Poczuła ból karku i spojrzała przez ułamek sekundy przez przednią szybę, 
a zagłuszana przez pisk opon urwana myśl przemknęła jej przez głowę. Nie chciała tego widzieć, Jacek manewrował 
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jeszcze kierownicą, ale robił to jakoś bezwolnie, nie było już nadziei, że wyminą stojący na awaryjnych światłach 
bus. Samochód obrócił się z impetem o kilkaset stopni i przewrócił nieporadnie na bok.

Teraz ból ogarnął każdy skrawek jej ciała. Ręce Jacka zwisały bezradnie wzdłuż nienaturalnie przekręconego 
tułowia. Straciła przytomność.

 Kiedy wypakowywałam wszystko, co nowo przybyli przywieźli jako prowiant mający akompaniować naszym 
rozmowom, zaczęłam się zastanawiać, czy nasze spotkanie nie jest głupotą. Po co wywlekać stare brudy?

Usiedliśmy przy stole, 3 krzesła stały wolne.
I wtedy telefon. Z nerwów i oczekiwania bolał mnie już brzuch. Kiedy jechaliśmy do szpitala, nie wytrzymałam 

i zwymiotowałam w podaną szybko przez Martę foliówkę.

Może wejść jedna osoba z rodziny. Michał podaje się szybko za jej brata i dowiaduje się, w jakim są stanie. Po 
chwili jednak wraca, płacze.

Niedługo potem przyjeżdżają jego rodzice. Nigdy wcześniej ich nie widzieliśmy. Matka przygarbiona, skulona 
w sobie, przypomina mi ziarenko przy potężnym, wąsatym i pełnym powagi mężczyźnie. Jedyną oznaką tego, 
jak bardzo się denerwuje, są trzęsące się dłonie.

Patrzę na to wszystko ogłuszona, nie wierzę w nic. W zapach szpitala, odgłos szeleszczących ochraniaczy na 
butach, w tę dwójkę ludzi, którzy właśnie dowiadują się, że ich jedyne dziecko nie żyje. Ona umarła dwie godziny 
po operacji.

Nie mam siły płakać.

Spytał, jak ma na imię. Trochę późno, pomyślała, jednak po chwili odpowiedziała. Ładnie. Pogłaskał ją po wło-
sach. W pokoju obok słychać było ciche pulsowanie rozmów reszty. Tamta z nierówną grzywką wbiegła i wybiegła 
z pokoju z taką miną, jakby miała się rozpłakać. Otuliła się szczelnie kocem. Jacek był bardzo zdenerwowany, 
jednak w pewnym momencie powiedział:

Wiesz, nie lubią cię tutaj. Ale mnie mają za dziwaka. Może powinniśmy się trzymać razem? Przytuliła się do niego.
Szkoda, że nie potrafiła mu powiedzieć, dlaczego tak bardzo się boi .

15 
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Tace,  sed memento! 
Zabłysły światła wielkich miast 
Gdzie czuły kąt spoczywa 
Gdzie ludzkich postaci tulą się odmęty 
Razem na wieki... na wieczny czas 

Spoglądam hen z wyjących gór 
Tam ja, tam... sam, gdzie zbolały głos 
Krzyczy, lecz żaden z was 
Nigdy nie usłyszy... 

Drży, niesiony będąc przez nocny wiatr 
Mroczny jak ja – sam 

Aleje ziemskie, choć pozytywny blask 
Z domów waszych rodzinnych 
Błysnął – historie tworzy różne. 
Bo choć płomień tak piękny jest 
To na grobowym jednak 
lśni marmurze... .

fo
t. 
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Martyna Jadczak

Ap okalipsa
Zawiodły myśli wzniosłe 
I upadł czyn wspaniały 
W bezlitosnym świecie złudnych marzeń. 
Przyjaźń w proch zmieniona, 
Miłość z łzawym okiem... 
Jednym, gdyż drugie skradło jej kłamstwo. 

Lud z ogrodu zerwał róże piękne, 
A u stóp mych kładąc same ciernie, 
Krzyczał: „Chwała Ci!” 
Tworzył ścieżkę, przez którą sam... zbolały krocząc 
Gładziłem ich twarze, zdobione tak pięknie. 
Płakałem... 
że tyle dla mnie robią.

Miasto życia
Wśród alei cudów, dziwnego zapomnienia
bezkresu ludzkich działań, miłości otępienia
wśród łez gorących z duszy, słów godnych narodzenia
gwiazd spadających łukiem i mórz pełnych zwątpienia
wśród purpurowej śmierci i wśród snów kolorowych
błądząc w pośpiechu ciągłym, w...
alei nieprzytomnych.
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P ożądają jej  kronikarze dumający nad biegiem dziejów.  Modlą się  d o niej 
egzegeci pochyleni nad starymi księgami. Mnisi, zamknięci w swoich celach, wypatrują jej z okien 

jasnoszarych klasztorów, a prawnicy i sędziowie czekają, aż przemówi do nich z kodeksowych ustępów. Nie 
dostaną jej, nie tu i nie teraz, tutaj jest dla nich niedostępna. Obejmuje ją i przyciągam do siebie – jest moja. 
Prawda należy do mnie.

Światło pada na stary kasztan wyrosły obok bloku, wpada do sali matematycznej, skąd zostaje wypędzone przez 
ciszę i zaduch. Z ciemności wyłania się dworzec kolejowy. Popękane, ulane z betonu boisko zaczyna wypełniać 
się kształtem. W jednej chwili wszystko rozpada się i zlewa w bezkształtną masę, światło topnieje i wypełnia 
wyrwę w ziemi. Pamięć zatrzymuje się nad brzegiem Dunaju i zaczyna przemawiać.  

Noc rozkielisza się nad miastem, strzępi kontury budynków, nakrywa płachtą cienie i rozszarpuje ścieżki 
widzialnego. Dunaj zaczyna wyglądać jak ogromna, czarna, lodowata rana przecinająca przez środek pierś 
Budapesztu. Jest jesień i od wody bije chłód, a lodowaty wiatr kaleczy twarz i ręce. Zacumowane przy brzegu 
łodzie i statki drżą z zimna i strachu przed kościstobiałym Parlamentem. Jest jesień i jest noc, a Aba i Fajsza 
wychodzą na żer. Kim są? Są złodziejami, są paserami, są złymi duchami. Skąd są? Ewa zrodziła się z żebra Adama, 
u Kundery Agnes zrodziła się z gestu starszej kobiety, Aba i Fajsza powstali ze wspomnienia dwóch chłopców 
szarpiących się na szkolnym dziedzińcu, jednak na potrzeby i wygodę opowieści możemy przyjąć, że pochodzą 
z węgierskiej wioski, której nazwy sami zapomnieli. 

Idą ciemnymi uliczkami, przechodzą opustoszałym parkiem, mijają legowiska bezdomnych. Nie zależy im na 
niczym, ich włosy połyskują brylantyną, palą skręcane papierosy, krok mają pewny. Docierają do ulicy upstrzonej 
sklepowymi witrynami, wybijają pierwszą z brzegu – to sklep z odzieżą. Zbierają z ziemi porozrzucane spodnie, 
sukienki i koszulki, ładują do toreb i uciekają, nim na dźwięk alarmu przybędzie policja. Gdy radiowóz dojeżdża 
na miejsce, jest za późno, Aba i Fajsza już dawno wniknęli w wszechogarniający mrok. 

Dzielą się łupami i rozchodzą do domów. Fajsza dopala papierosa, dym przyjemnie drażni krtań i płynie żyłami. 
Chłopak przechodzi przez bramę starej kamienicy, a myśl skupia się wokół Delinke. Wokół płomieni jej włosów, 
wokół piersi zarysowujących bluzkę, wokół jej bladej cery. Delinke – myśli i liczy, że za chwilę słowo przerodzi 
się w ciało. Myli się. Spogląda na odrapane brudnoszare ściany, na pozaklejane tekturą okno, wreszcie wzrok 

Łukasz Kucharczyk

PRAWDA
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pada na sparciałe łóżko – jest puste. Wzrusza ramionami – pewnie szlaja się jeszcze po mieście. Patrzy przez 
okno i przeczuwa, że dziś nie skończył się jeszcze czas żeglugi pod banderą nocy.

U Aby wciąż pali się światło – dostrzega, idąc z flaszką wódki w dłoni. Butelka mieni się i wesoło skrzy, skąpana 
w lśnieniu latarni. Zaraz ją otworzą, a przezroczysta ciecz zmiesza się z tytoniowym dymem i wypełni serce. Tuż 
przed drzwiami dobiega go mieszanina dwóch głosów – męskiego i kobiecego. Pierwszy – to Aba. Drugi – to 
niemożliwe. Schodzi ostrożnie po schodach i zaszywa się w mroku ulicy.

Noc jest bratem śmierci. Skapuje na świat i pożera wszystko, co tylko jest wystarczająco jasne. Fajsza przycupnął 
koło śmietnika i czeka, cały Budapeszt zamarł w oczekiwaniu wraz z nim. Zeschnięte liście zaprzestały nocnego 
lotu, sklepowe witryny pogasły, jakby nie chciały rozpraszać człowieka wpatrzonego w okno na czwartym pię-
trze. Wiatr zaprzestał szalonej gonitwy pomiędzy starymi budynkami, a dalekie ryki klaksonów nagle umilkły. 
Tylko dwa szczury zdają sobie nic nie robić z czatowania młodego Węgra. Piszczą, wiją się, podgryzają, w końcu 
splatają w morderczym uścisku. Wszystko trwa chwilę. Zwycięzca odchodzi, zostawia zwłoki rywala na pastwę 
kruków i wron, bezszelestnie znika w rynsztoku.

W końcu światło w oknie gaśnie. Słychać delikatne kroki stóp. Fajsza nie pokazuje się, pozwala jej iść dalej, 
w błogiej nieświadomości. Ulica na powrót ożywa, jakby napędzana jego gniewem. Liście rozpoczynają szaleńczy 
taniec z wiatrem, sklepowe witryny roziskrzają się milionem barw, niebo rozdziera jazgot samochodów. Wyjmuje 
zza pazuchy krótki nóż. Pociąga porządnie z butelki, rozbiją ją o asfalt i rusza przed siebie. 

Nie trwa to długo. Szamotanina. Pięść napotyka szczękę, ręce trafiają na szyję, nóż rozrywa tętnicę. Niebieskie 
oczy wpatrują się w piwne oczy. Wpatrują się, jak rozbłyskują po raz ostatni i gasną na wieczność. Cisza. Nie 
trwało to długo, zaskoczenie zastyga powoli na twarzy Aby. Fajsza wyciera nóż o postrzępiony obrus i wychodzi. 

Od tamtej pory słuch o Fajszy zaginął. Na potrzeby opowieści i dla podkreślenia ironii losu należy dodać, że 
Aba, jak i Delinke byli niewinni. Aba był doskonałym fałszerzem, kobieta poprosiła go o pomoc w sfingowaniu 
wiz do Stanów, dla niej i dla Fajszy. Wracała do domu uszczęśliwiona, pełna nadziei, że za Oceanem zacznie 
z ukochanym nowe, lepsze życie. Płaczesz, bracie? Spokojnie, nie płacz. To tylko wymysł, fikcja – jakich wiele. 
Aba, Fajsza i Delinke nigdy nie istnieli. Pamięć cichnie, rozpływa się w świetle, aż w końcu gaśnie.
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S iedział a sama przy stoliku w  błyskach i   okrzykach sali ,  w  szmerze 
sukni i stukocie pantofli, pogrążając się w kłębowisku wątpliwości. W zasadzie nie była do końca osa-

motniona. Towarzyszyła jej stara przyjaciółka, kompanka młodości, ukojenie trosk, czyli butelka wina. A wła-
ściwie pół butelki wina, czekającego na nieuniknione. Nawet jeśli się wstawi, a potem imię Monika zatańczy na 
językach wszystkich gości, będzie wierna przyjaźni. Nie dbała o plotki, a jeśli przyniesie to zapomnienie, może 
wypić nawet dwie butelki. Napijmy się wina! 

Ale była i druga strona osamotnienia, ciemniejsza. Gdyż Monika gnieździła się pomiędzy pragnieniem ucieczki 
a żądzą rozdrapania do krwi starej rany, która pękała. Sączyła się z niej ropa, a sfatygowane szwy napinały się 
coraz bardziej. Wystarczyłoby się odkręcić i spojrzeć ten jeden raz, a tych kilka sekund przeistoczy się w jedną 
lub dwie krople, których brak do ostatecznego…

No właśnie, do czego, pani Moniko? Wstań i powiedz wszystkim, co za chwilę się wydarzy. Drodzy koledzy 
i koleżanki! Wszyscy dobrze mnie znacie. Obecnie jesteśmy już dorośli, ale czy człowiek tak bardzo zmienia 
się po szkole? Nie bardzo. Pamiętacie, jak przez długie tygodnie spędzałam każdą przerwę w kącie stołówki. 
Pamiętacie marsowe oblicze i wielorybie łzy. A Gosia pamięta tę matematykę w toalecie. Zaś teraz każdy jest pod 
wrażeniem. Przyznam, że ja też, i gdy za chwilę spojrzę w wiadomym wam kierunku… 

Tak, tak, wygarnę temu draniowi grzeszki, jeden po drugim, aż znów podkuli ogon i więcej razy nie wróci. 
W ogóle, co to za pomysł organizować takie maskarady. Dla nas, nadymanych imitacji dawnych wspomnień. Ja 
stąd wychodzę, bo chyba pomyliłam bale. 

Na zaproszeniu, o na tym tu, jest napisane bal klasowy, a nie bal przebierańców. Doprawdy, aż człowiek chciałby 
zniknąć. Może jest inny powód? Bełkotanie. Zresztą, a co mi tam, i tak najwidoczniej jestem pijana.

Monika odkręciła się. Uderzyło ją brzmienie zapomnianych lat, bitującego keyboardu, trąbki, nisko dudniącego 
basu i wręcz damskiego głosu wokalisty. Jej wzrok na moment zagubił się w papce kolorowych kreacji, nastroszonych 
fryzur, fruwającego brokatu skrzącego się w zapętlonym żółto-czerwono-zielonym świetle. Przez tę krótką chwilę 
pomyślała, że nastał czas magii, więc zmruży oczy, wyszepcze zaklęcie i pozbędzie się kilku lat. Na nowo będzie miała 
trzynaście lat i na nowo ułoży swe życie. Nie popełni kilku błędów, nie powie kilku słów za dużo w niewłaściwych 

Piotr Zacheja

CZARKA

19 
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miejscach, zacznie dbać o linię, gdy tylko urodzi pierwsze dziecko. Choć to śmieszne, lecz naprawdę łudziła się 
przez jeden wdech, że gdy otworzy oczy, ujrzy dzieci. To głupie marzenia, Monia, skończ z nimi. 

Wróciła do poszukiwań. Prześlizgnęła się wzrokiem po twarzach tak obcych po latach, lecz przed tą ostatnią się 
zatrzymała. Zaczerpnęła powietrza. Przymknęła powieki, aby wyszeptać życzenie, a potem spojrzała mu w oczy 
po raz pierwszy od dziewiętnastu lat. Może wypatrzył ją, samotnie stojącą przy stoliku i błądzącą wzrokiem po 
gościach, a może tylko tchnął nim odruch, że w tej chwili powinien się odwrócić. Z sumy ułamków dałoby radę 
ułożyć sekundę oraz wspomnienie o spojrzeniu. 

Zapamiętaj! Spojrzenie numer 12, piąty maja 2012 roku. 
Nagle pojawiły się przed nią inne oczy. Brązowe. 

– Czy mogę już zabrać ten talerzyk? – zapytał kelner.
– Ten, mój? 
– Tak, ten pani. Zaraz przyniosę czysty. 
– Oczywiście, tak. Na razie nie będę jadła. 
Znalazła się w paszczy wieloryba. Jakkolwiek zmieniła się przez lata, nadal wiedziała o sobie mniej niż sądziła. 

Przesadziła i zapragnęła się wydostać. Nie warto czekać na przyjście Pinokia, który z krnąbrnego kłamcy wyrósł 
na przyzwoitego chłopaczka. W tej bajce Gepetto sam znajdzie wyjście, dopłynie do brzegu i powróci do rodziny. 
A Pinokio niech sobie szuka, koniec bajki i trąba. To nie historia dla dzieci i bomba. 

Minęło pół minuty, zanim podniosła się z krzesła. Miejsce po jej talerzyku już dawno opustoszało i przyszła 
pora, aby i ona zniknęła. Wyraźnie czuła, jak zmęczenie powoli przepycha się do niej poprzez tłum, a kiedy ją 
dopadnie, nie znajdzie siły na odparcie nawet najsłabszego ataku. Jej czarka w końcu się rozleje. Jednak zaraz 
zniknę całkowicie, pomyślała.

Ruszyła jak naelektryzowana w stronę wyjścia na taras. Wydawało się jej, że słyszy pomruki rozmów o sobie, że 
obserwują, lustrują wzrokiem i szepczą, szepczą. Lecz chłodne powietrze zasysało ją, kojąc zmysły. W wyobraźni 
była smugą dymu, uciekającą z wielorybiej paszczy. Sunącą ku fiszbinowym firanom. Przedzierała się przez 
wnętrzności, mijając szkielety, którym nigdy nie uda się uciec. Już nie rozmawiały o niej, lecz o sukcesach w pracy, 
nowych samochodach, dzieciach, studiujących na uniwersytetach, niedawnych wczasach w Chorwacji i biletach 
na Euro. Ostatnia przeszkoda. 

Widzicie, Moniki tutaj nie ma. Kompletnie. 
Fale, zapach soli i ryb, zarys brzegu majaczący na skraju granatowego oceanu. I paszcza tuż za nią. 
Płytki pod jej stopami ciemniały w miarę, jak oddalała się od jęzora światła, w którego blasku grupa palaczy 

pracowała nad rakiem płuc. Zatrzymała się dopiero na końcu tarasu. Stała sama przy balustradzie w ciemności 
i chłodzie nocy. 

***

W końcu, jak mogła go znać, skoro większą część życia spędzili osobno. Pewnie uważała, że jest w tym więcej 
jego winy niż było rzeczywiście, ale na razie nie zamierzał wyprowadzać jej z błędu. Jokera lepiej trzymać 
w talii do chwili, gdy będzie pewny, że nie istnieje żaden inny sposób na wydeptanie ścieżki do Monisiowego 
serca. Może spóźnił się o kilka lat. Mąż i dwójka dzieci mogą być poważnym balastem, jednak jeśli ustawi 
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LR1-KSIĘGA.indb   20 29.01.2014   12:02



fakty w odpowiednim świetle… W tej chwili Monika wstała od stołu i wmieszała się w tłum. Łukasz wzruszył 
ramionami. 

– Nie wiem, naprawdę – odpowiedział na pytanie, którego nawet nie słyszał. 
Stojący przed nim Tomasz, który od wieków gadał tylko o komputerach i programowaniu, zaśmiał się. 

– Nie no, jasne. Co ty możesz wiedzieć o technologii AJAX, jeśli zajmujesz się…
– Nieruchomościami – dokończył Łukasz, nie spoglądając wcale na rozmówcę. 
Nie mów, że nie wiesz, iż jestem łabędziem. Przede mną się nie schowasz. Podążał za jej kokiem, przemiesz-

czającym się zygzakiem przez las wymysłów przeróżnych fryzjerów. 
– W Stanach to chyba popularna fucha? 
– Teraz już mniej, dlatego wróciłem do Polski. 
– Ach! To samo powiedzia…
– Przepraszam – przerwał koledze. – Muszę wyjść, straszna tu duchota. – Złapał się za kołnierz, wywalając język. 
– Jasne, mówiłem Beacie, że lepsze będzie Platinium, bo tu się wszyscy podusimy, ale ona swoje. Zresztą znasz ją. 
– Znam, znam. 
Sprzedał koledze jeden ze swych najlepszych uśmiechów, ten z klepnięciem w ramie i mrugnięciem okiem, po 

czym w ostatniej chwili dostrzegł kok znikający za firaną. Minął kilka twarzy, których rozpoznanie nie było aż 
tak oczywiste. Zawsze posyłał inny uśmiech. Przez lata pracy w zawodzie handlowca wyćwiczył tę umiejętność 
na tyle dobrze, że płynnie szafował emocjami, które wyrażał ciałem. 

Gdy przechodził obok sceny, przystanął. Trochę mimowolnie do niej podszedł, zwabiony znaną melodią. 
Osaczyły go słowa, których nie słyszał od wieków: 

And we’re changing our ways, taking different roads.
Then love, love will tear us apart again.1

Chociaż wykonanie nijak nie naśladowało dokonania Joy Division, a głos wokalisty kaleczył tekst, który 
w ustach Iana Curtisa brzmiał tak subtelnie, to i tak piosenka działa jak wehikuł czasu. Bez dwóch zdań, klasowe 
trio ściągnęło wszechstronny zespół. Słyszał już trochę disco, był także dance i rock’n’roll, odgrzebali również 
The Beatles, a nawet The Clash. Był pod wrażeniem rozmachu, z jakim Beata, Tomasz i Gośka zorganizowali 
klasowe spotkanie po latach. Zjawili się chyba wszyscy z ich rocznika poza paroma osobami z „A” i „C”. Od nich 
brakowało jedynie Romka, który według plotek rozpił się i stoczył na dno. Jakby kiedykolwiek rokował dobrze. 
Jednomyślnie zapadła decyzja, żeby pominąć Romusia i nie informować go o niczym. 

Gdy lider zespołu ostatni raz zaśpiewał linijkę refrenu, po czym zapowiedział, że zespół wróci po chwili odpo-
czynku, Łukasz ulotnił się z muzeum własnej pamięci. Pozdrowił kustosza i obiecał, iż wpadnie w najbliższym 
czasie. Wychodząc, uścisnął dłoń posiwiałemu ochroniarzowi i otrząsnął się. 

Nie zapominaj, po co tu jesteś. Jeden krok tu, dwa przed siebie, uśmiech, skinięcie, teraz prosto i jesteś. Kok 
ścigał po firmamencie gwiazdy i towarzyszyła mu właścicielka. Łukasz się zatrzymał w mgiełce palaczy. Myślał, 
że przedtem podjął decyzję, jednak teraz się zawahał. Sam próbował zrozumieć dlaczego. Wkrótce klasowy bal 
dobiegnie końca i szansa nawiązania kontaktu, zdobycia numeru, umówienia się, czegokolwiek umrze śmiercią 
tragiczną, zadeptana przez strumień wychodzących gości. Jeżeli pragnął ugrać cokolwiek, teraz nastała pora 
wystawienia najlepszej sztuki. 

Do diabła ze skrupułami! 
I ruszył żwawo .

1 I udamy się w swoje strony, obierając różne drogi. Następnie miłość, miłość znów rozedrze nas na pół. 
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Ś wiatło.  Światło depcze i  pełza po moich powiekach, 
by powiedzieć mi, że czas je otworzyć. Żeby uświadomić mnie w zawiesze-

niu pomiędzy jedną porą a drugą, w której tkwię. Wstaję prędko, żeby snów nie 
zapamiętać, żeby je utopić, zadusić w świetle poranka bez skrupułów. Poranne 
zdumienie, że powieki same się otwierają, poruszone przez światło.

Dzieciństwo pamiętam jak przez mgłę. Na własne życzenie tak je pamiętam, 
czyli wcale. Jak to przyjemnie zapomnieć, porzucić parszywą melancholię. Poko-
chałem szczerze kobietę, zapragnąłem jej i stała się moja. Nie chciałem mieć syna 
i nie dała mi go. Pragnąłem życia w ciszy i spokoju, ciszy przerywanej poszarpa-
nymi preludiami Debussy’ego – i tak płonę w tej ciszy. Na własne życzenie. Żona 
moja jest piękną kobietą. Na początku wydawała mi się prosta, nieskomplikowana, 
gdy widziałem ją przy parzeniu kawy czy nakładaniu rajstop. Czasem oczy jej 
nabierały zaskakującego blasku, twarz wydawała się spokojna, a pod skórą wrzało 
od emocji, strachu, woli, pragnień. Zdecydowałem o tym, że będzie moja, gdy 
ujrzałem ostrze jej zamyślonego spojrzenia ubrane w grzeczną spódnicę do kolan 
i za dużą koszulę z żabotem. Trochę była z niej kokietka, a trochę nieśmiałe dziew-
czę, w oczach pełnia przestraszonego błękitu i niczym niewypełniona pustka. 
W jej włosach chciałem spędzać letnie poranki i wieczory. Nie chciała mnie od 
razu, traktowała chłodno raczej, lecz dałem jej do zrozumienia, że przelotna zna-
jomość mnie nie interesuje, że biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, za 
nią i za mnie, za nas. 

Spoglądam w okno, żeby sny ostatnie zdusić. Ona jeszcze śpi. Uśpiona jak motyl 
w ostatnim dniu i nocy swojego życia. Poruszyła się lekko, bo wyczuła, że ja 
już nie śpię i wyciągnęła ku mnie dłoń. Dłoń małą jak u dziecka. Położyłem się 
jeszcze na chwilę przy niej, bo lubiła to. Lubiła całować moją szyję o poranku. 
Nie były to pocałunki zwyczajne, przypominały skubnięcia czy szczypanie war-
gami. Odczuwałem to jak łaskotki, które rozśmieszały mnie w pierwszej chwili, 
w drugiej zaś zapędzały mnie w ciemną otchłań gorąca i rozkosznych dreszczy, 
przeszywających moje ciało. 

Dzień był inny niż wszystkie. Inny dlatego, że żona moja nie wstała wraz ze mną. 
Już gdy wyciągnęła ku mnie dłoń, przyszło mi na myśl, że jest gorętsza niż zwykle, 
że bledsza, że słabsza. Nie zrozumiałem tego w pierwszej chwili, bo pochłonięty 
byłem czym innym. Czułem, że może ona chce coś przede mną ukryć, lecz wyszło 
na jaw, gdy nie chciała wstać z łóżka. Spytałem, czy źle się czuje, lecz nie odpowie-
działa. Miewała lepsze dni i gorsze, zawsze jednak gotowa była wstać i pełnić swe 
obowiązki wobec mnie, tak jak ja spełniałem je wobec niej. Sam zaparzyłem sobie 
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kawę i podałem śniadanie, obiecałem wrócić wcześniej i zaopiekować się nią. Źle się czuje, jest chora, nic takiego 
w końcu. Zanim wyszedłem, nakręciłem zegar w sypialni. Zawsze ona to robiła, bo lubiła, jak czas mierzyły 
jej dźwięki. Postanowiłem, że wracając kupię jej czerwone tulipany, bo maj był porą tulipanów. Gdy wróciłem 
zmęczony, ustawiłem je w szklanym wazonie koło łóżka. Przyprowadziłem ze sobą przyjaciela, żeby żonę zbadał, 
czy nic jej nie jest, żeby się uspokoiła. Zostawiłem ich samych. Mierziło mnie nie to, że jest chora, ile że wydaje 
się niezadowolona, że ją zostawiłem, w strachu, że nie wrócę. Widziałem w jej oczach szczypiącą pretensję o to, 
że jestem czasem nią znudzony, że nuda trawi mnie nieraz całego. Ona by zawsze chciała iskry, płomienia co noc.

Ucieszyłem się, że nic jej nie jest, że jest tylko zmęczona, że może potrzebny jej odpoczynek. 
– Wyjechać może powinna, na wieś, odetchnąć świeżym powietrzem, a nie w czterech ścianach. Piękne kobiety 

są jak kwiaty bez powietrza, sam wiesz. 
Wziąłem jego słowa do serca i przypomniałem sobie, że jest Topolina, że można wyjechać albo wysłać ją na 

dni parę samą, żeby wypoczęła. 
– Nie zostawiałbym jej, będąc na twoim miejscu. Piękne kobiety jak kwiaty, bez ogrodnika, sam wiesz. 
Musiałem więc jej towarzyszyć. 

***

Zabrałem ją do Topoliny. Niechętnie. Nie lubiłem wyjeżdżać, nie lubiłem zmian. A żona moja się zmieniła. 
Bardziej niż zawsze milcząca, zasłuchana w ciszę. Bałem się, czy aby to nie moja wina. Chociaż nie mogło być 
w tym mojej winy. Byłem jej wierny przecież, kobiety są z natury wierne i wierności oczekują. Nie splamiłbym 
się zdradą, choć nie powiem, myślałem, patrzyłem, ale nie zdradziłem. Niemożliwe, żeby mogła tak o mnie 
pomyśleć, na pewno nie to było powodem jej nagłego osłabienia. 

Dzień był ciepły, ale wiatr nadawał mu chłód nieprzyjemny. Gdy dotarliśmy do Topoliny, od razu lepiej się 
poczuła. Ja także odczułem dziwną przyjemność. Tu przecież wszystko się zaczyna i wszystko się kończy. Koli-
stość łąki otoczonej małymi świerkami i wysokimi dębami. Gdzie ulewy stworzyły brunatno-zielone bagna, 
w których ptaki uwiły swe gniazda. Gdzie gałęzie są pokraczne, a mimo to delikatne. Gdzie ból wydaje się 
rozkoszą. Natura zatacza krąg. I tu nikomu nie przeszkadza chłodny grunt i wysokie trawy ostre jak brzytwa. 
Ptaki skrzeczą, użalają się i nic nie wydaje się bardziej oczywiste. Warto było tu przyjechać, żeby zobaczyć jej 
uśmiech, że jesteśmy tu razem i będziemy razem wypoczywać, żeby ona wyzdrowiała. Mieliśmy dom nieduży, 
niedaleko, zagracony i przytulny, i wiedziałem, że ona czuje się w nim dobrze, że wstaje rano, by obudził mnie 
zapach świeżej kawy, że robi naleśniki z powidłami śliwkowymi i zamiata ganek z opadłych liści. 

A jednak nie stało się tak, jak przewidywałem. Dziś próbuję zgadnąć, co zrobiłem źle, że nie obudził mnie 
zapach świeżej kawy, że nie ujrzałem jej jak dawniej, pełnej ciepła i sił. Położyliśmy się wcześniej, bo wiatr spro-
wadził senność, wiatr szeleścił wśród drzew. Było ciepło i nie musiałem palić w kominku. Wyglądała na słabą, 
ale szczęśliwszą. Nakręciłem zegar jeszcze przed snem, bo łatwiej z nim zasypiać. Leżeliśmy trochę. Przytulałem 
ją ciepło, bo kochałem ją naprawdę. Spytała mnie, czy ją kiedyś zdradziłem. Późno wracam, jestem zamyślony. 
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Natychmiast zaprzeczyłem, zgodnie z prawdą zresztą. Jak wspominałem, myślałem, patrzyłem, ale żeby splamić 
się zdradą… Ucieszyła się chyba, wyznała mi, że jestem dla niej najważniejszy i przypomniała, że obiecałem 
wziąć odpowiedzialność za słowa, za nią i za siebie, za nas. Potwierdziłem wszystko w gorącym wyznaniu miłości 
i wyraziłem w przestrzeń pokorne życzenie, by wyzdrowiała, bo jej niemoc mnie niepokoi. Zasnęliśmy, a gdy się 
obudziłem, nie było jej. Zastanawiałem się, gdzie też ją wiatr poniósł. Może poszła zaczerpnąć powietrza przed 
śniadaniem. Pobiegłem bagnistą ścieżką na skróty ku sadzawce. To był zamglony poranek, ziemia nie wystygła 
jeszcze od wczorajszego upału. Przedzierałem się przez chaszcze spokojny. Wszystko przestało mnie dziwić, 
gdy przypomniałem sobie, że zeszłe lato było bardzo deszczowe i utarte szlaki pokryły bagna. Wszedłem po 
zboczu na żwirową drogę, a potem w dół ku sadzawce. Jako dziecko kąpałem się tam, wtedy tafla była bardziej 
przezroczysta. Te i inne myśli zaprzątały mi głowę i żona moja także, gdzie się mogła podziewać, myślałem. 
Sadzawka otoczona była drzewami - gęsto od chwastów i  krzaków. Jako dziecko myślałem, że w jeziorze mieszka 
piękna syrena. Całe dzieciństwo marzyłem, bym to ja właśnie ją zobaczył. Przychodziłem często, lecz nigdy jej 
nie ujrzałem, a potem przyszła dorosłość i zapomniałem. Na własne życzenie zapomniałem, a teraz mi się przy-
pomniało. Słyszałem tylko skrzeczenie żab i świerszczy, gdzieś w dole na brzegu. Przechadzałem się tu i tam, 
szukając jej, lecz nie znalazłem.

Wtedy ją ujrzałem, nie ją, a tę inną, tę z mojego dzieciństwa. Stała po biodra w jeziorze, naga, brudna od mułu, 
z włosami okalającymi kształtne piersi. Wydawała się moczyć po prostu dla odświeżenia, dla zdrowia. Stałem 
ze wzrokiem wbitym w ziemię. Powinienem był odejść, szukać żony, lecz strach mnie sparaliżował. Wyciągnęła 
ku mnie rękę, a stopy ciągnęły mnie w stronę jeziora. Różne myśli nachodziły mnie, nie chciałem przecież iść, 
lecz ani się spostrzegłem, kiedy stałem już tak blisko brzegu, że woda łechtała moje stopy. Nie wiem także, kiedy 
butów się pozbyłem. Nic nie wiem. Zapach jeziora omamił mnie, brnąłem coraz głębiej i głębiej. Czułem zapach 
mułu i jej ciała. I słyszałem, jak modrzew kołysze się gdzieś obok od wiatru, co ostrzem ranił moje czoło. Stałem 
już na wprost niej, lecz ręki do niej nie wyciągnąłem. Lecz przypomniałem sobie nagle, że przecież zapomniałem. 
Syreny nie istnieją. I przypomniałem sobie, że zapomniałem o żonie i przejął mnie strach, jak spojrzeć jej w oczy. 
Pokryta mułem piękność i ja w zimnej, rannej wodzie jeziora. Cofnąłem się, nim za późno być mogło, bo nasze 
biodra już się stykały. Myślałem, że żona moja cieplejszą ma dłoń niż ponętna topielica. I wyszedłem z wody, 
a serce waliło mi w piersi jak dzwon, jak zegar, który codziennie nakręcałem dla żony, co odmierzał czas. I stało 
się wszystko tak szybko, jakbym usłyszał tylko trzy uderzenia zegara. Nie wróciłem do domu, chodziłem wkoło. 
Nie zamierzałem wracać nad jezioro, przechadzałem się po lesie i łące i byłem zrozpaczony, że uczyniłem coś nie 
na własne życzenie, że co innego mną kierowało. Zapragnąłem przytulić moją Blankę, moją ukochaną i płakać 
przed nią i błagać o wybaczenie, że słabość prawie ze mną wygrała. Lecz czułem się dumny, że nie zdradziłem. 
Że myśleć, patrzeć, być o krok, to i owszem, ale splamić się zdradą - nigdy. Wróciłem do domu po godzinie. Była 
tam piękna i czysta, czytała książkę na ganku. Musiała się kąpać, bo koniuszki jej włosów były mokre. Usiadłem 
obok niej. Przestraszyłem się, że wciąż czuję zapach mułu nierządnicy, co chciała mnie zwieść. Zapomniałem 
o tym szybko na własne życzenie, bo powiedziała mi, że czuje się lepiej. 

– Martwiłem się, szukałem ciebie.
– Poszłam na spacer rano. 
– A ja w ślad za tobą, ale nie znalazłem cię i…
Byłem zdenerwowany. Głos miałem roztrzęsiony i wyczuła to, lecz była dziwnie spokojna. I ja postanowiłem 

być spokojniejszy, bo uczułem jej ciepłą dłoń na ramieniu. Zapach mułu nie znikał, ale poczułem szczęście. 
Pocałowała mnie czule, a moją twarz rozświetlił uśmiech. Bałem się, że to będzie koniec, że ona na pewno wie, 
ale wydawała się bardziej mnie pewna niż kiedykolwiek. W gorączce mówiłem jej, jaki jestem słaby, lecz że ona 
jest jedyna, że myślałem i patrzyłem i byłem już o krok, ale splamić się zdradą, nigdy. Czuła się lepiej, tylko jej 
skóra była zaczerwieniona od jakiegoś uczulenia. Wyjęła zza bluzki miękką igłę modrzewia, który podrażniał 
jej skórę. Wpaść musiał w trakcie tej wichury. Opowiedziałem jej, że chłopcem będąc śniłem o rusałce, która 
mieszkała w jeziorze, lecz zapomniałem już. Na własne życzenie zapomniałem .
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***
Pragnienia lubią być
nieosiągalne 

szczególnie te ciche 
głupie nadzieje

o lepszym jutrze
które nie nadejdzie

o zamknięciu w chwili
w smaku jej szczęścia

które mogłoby trwać wiecznie

– a nie trwa

Sylwia Przygoda

fot. Death to Stock
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z Krasińskim w tle

Magdalena Przepiórkiewicz 

ELIZY ORZESZKOWEJ
Autoportret

A u toportret,  w odniesieniu d o malarst wa,  to nic innego,  jak wykOnany 
przez artystę portret własny. Czym więc jest autoportret literacki? Najprościej mówiąc, jest to autobiogra-

fia, utwór, który autor pisze w celu przybliżenia swojej osoby, swoich losów czytelnikom. Czasami jednak utwór 
nie zamierzony jako autobiografia, ale rzucający światło na szerszy obszar zjawisk, kreśli rysy oblicza autora 
wyraźniej niż praca biograficzna. Takim snopem światła rzuconym w głąb czasu, ale i w głąb własnej duszy wydaje 
się odczyt Elizy Orzeszkowej o Zygmuncie Krasińskim. Będzie o nim jeszcze mowa, lecz najpierw spójrzmy na: 

Elizy Orzeszkowej portret oficjalny
Autorka Nad Niemnem posługiwała się wieloma formami literackimi, począwszy od nowelistyki, eseistyki, 

poprzez powieść, reportaż, prozę poetycką, po epistolografię, zarówno w formie prywatnej, jak i listu otwartego. 
Stosowała również melanż artykułu naukowego, reportażu i eseistyki. W końcowych latach życia powstał jej 
intymny dziennik. Podjęła również próbę napisania dramatu, którego nigdy nie ukończyła. 

W tej bogatej twórczości trudno jest uchwycić jasny i wyrazisty autoportret Orzeszkowej, która – pomimo 
że obszernie i skrupulatnie przelewała na papier swoje myśli, refleksje i spostrzeżenia dotyczące wielu dziedzin 
życia – nigdy nie mówiła wprost o tym, co czuje. Jej warsztat pisarski cechowała ostrożność w dobieraniu słów 
o sobie. Pisała dużo, lecz nie ujawniała swoich sekretów. Dokonywała skrupulatnej selekcji faktów ze swego 
życia, gruntownie analizowała to, o czym mogła napisać, a co powinna przemilczeć. Pod koniec życia starała się 
wykreować pewien obraz samej siebie. Chciała być postrzegana jako dojrzała, trzeźwo myśląca pisarka, starała 
się tuszować smutne, melancholijne nastroje, które z biegiem lat coraz częściej ją nawiedzały. W związku z tym 
rysy autoportretu Orzeszkowej są w jej twórczości ukryte, zawoalowane, trzeba się ich skrupulatnie doszuki-
wać. Materiał badawczy w próbie autoportretu Orzeszkowej stanowią jej listy oraz teksty należące do literatury 
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intymnej. Szczególnych informacji dostarczają artykuły autobiograficzne pisane w latach 1891-1905, mające 
formę listów otwartych. Autobiografizmu można się również doszukiwać w prywatnych listach Orzeszkowej, 
pisywanych do przyjaciół. Najobszerniejsze źródło stanowi intymny dziennik Dnie pisany w latach 1898-1904. 
Listy i dziennik w nieco większym stopniu odsłaniają intymne oblicze pisarki. Wiedząc, że pisze do zaufanych 
przyjaciół, pozwalała sobie na większą swobodę w wypowiedziach i zwierzeniach. 

Orzeszkowa pisała o sobie wiele, paradoksalnie - starając się ograniczyć do minimum uzewnętrznianie 
siebie. Grażyna Borkowska sytuuje Orzeszkową w gronie pisarzy skrytych, którzy nie pragną sławy otrzymanej 
w zamian za psychiczny ekshibicjonizm, publiczne zwierzanie się z osobistych przeżyć1. Mimo to pewne zarysy 
autoportretu przeniknęły do jej twórczości literackiej. Kreowane przez nią bohaterki przejawiają podobne cechy 
osobowości, charakteru, usposobienia, jak ich twórczyni. 

Wyraźniej nakreślone rysy autobiograficzne odnajdujemy w otwartych listach pisarki. Orzeszkowa, przy-
stępując do pisania swojej listownej autobiografii, zadawała sobie pytania o czynniki, które zadecydowały o jej 
postawie i karierze. Za bardzo istotne uznała indywidualne specyficzne uzdolnienia oraz wpływ wydarzeń 
z młodości na całe przyszłe życie, za nie mniej ważne – środowisko, czyli czynnik socjologiczny kształtujący jej 
osobowość jako artysty. Pierwszy list, pisany do Leopolda Meyeta, nosi nazwę Pamiętnik i powstał w roku 1891. 
Drugiej części wspomnień, pomimo licznych zapewnień, autorka nigdy nie napisała. Wizerunek kreowany przez 
Orzeszkową w Pamiętniku cechują pewne niedopowiedzenia. Orzeszkowa wypiera się tych elementów psychiki, 
które mogłyby uczynić ją w oczach czytelnika osobą kruchą, niestabilną, skłonną do oddawania się nastrojom. 
Skrywane uczucia czasem jednak dają o sobie znać. Orzeszkowa chwilami zdaje się tracić kontrolę, w pasji pisania 

1  Por. G. Borkowska, Modelowanie biografii, w tejże: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 162.
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daje się porwać swoim wspomnieniom. Podąża za myślami, które z każdym kolejnym słowem coraz bardziej 
odsłaniają usilnie skrywane melancholiczne oblicze pisarki.

Kolejną autobiograficzną formą w dorobku twórczym Orzeszkowej są Zwierzenia. Powstały w 1891 roku, zostały 
wydrukowane w numerze specjalnym „Kraju”, z okazji dwudziestopięciolecia twórczości pisarki. Mają one iście 
melancholijny nastrój. We wstępie autorka snuje refleksje nad istotą zwierzeń. Zwierzenia w dużej mierze sku-
piają się na zawodowej sferze życia Orzeszkowej, traktują o potrzebie tworzenia, choćby dla samej siebie, a także 
o pierwszych kryzysach twórczych. 

Warto spojrzeć w jeszcze inny list: znów otwarty, napisany w 1896 roku, za namową Antoniego Wodzińskiego, 
noszący tytuł: Autobiografia w listach. Już na samym początku autorka przyznaje się, że pisanie o sobie samej 
nastręcza jej wiele trudności: „Nic nie jest tak trudnym jak kreślić portret własny”2. Autobiografie, według 
Orzeszkowej, w przeważającej mierze zawierają dużo „toalety” i „tatuażu”, autorzy zazwyczaj koloryzują swój 
życiorys bądź dodają mu dramatyzmu. Podobnie jak w Zwierzeniach, autorka nie wierzy w to, by uzewnętrznia-
nie osobistych myśli miało jakiś sens, uważa zwierzenia za formę nieatrakcyjną, a nawet nudną dla czytelnika.

Pisarka ponownie powraca do czasów dzieciństwa, tym razem łatwo przyznaje, że już w dzieciństwie prze-
jawiała melancholijne usposobienie. Bezbrzeżny smutek i nieokreślona tęsknota nawiedzały ją już jako małą 
dziewczynkę. Wydarzenia z kolejnych lat z pewnością również przyczyniły się do coraz częstszego powtarzania 
się owych stanów i coraz głębszego ich przeżywania. Uczucia nieokreślonego smutku dopadały przyszłą pisarkę 
w wielu nieoczekiwanych momentach, często ich katalizatorem były z pozoru błahe, nic nie znaczące wydarzenia, 
jak na przykład odgłos monotonnej gry na fortepianie czy poruszające się na wietrze gałęzie starego drzewa: 

„patrzę, słucham i zaczyna mi się robić smutno, coraz smutniej, nie wiem i nie zapytuję siebie – dlaczego? Dla 
niczego zupełnie, dlatego tylko, że topole kołyszą się pod chmurami z wolna, rytmicznie”3. 

Autorka w listach do Wodzińskiego starała się opisać początek swojej pisarskiej ścieżki. Powróciła we wspo-
mnieniach do młodych lat, do czasu kształtowania się jej pisarskiego talentu oraz wyboru literackiej drogi. 
Orzeszkowa nie obawiała się wspominać o pierwszych nieudanych próbach pisarskich, wręcz przeciwnie, uważała 
je za bardzo ważny element w kształtowaniu osobowości oraz w wyborze kierunku dla późniejszej twórczości. 
Autobiografia w listach ukazuje autoportret Orzeszkowej – autorki. Osobiste przeżycia, radości, smutki schodzą 
na dalszy plan. Pisarka chce się pokazać jako osoba posiadająca nie tylko talent, ale również pełną świadomość 
pisarską. Stara się udowodnić, że jej twórczość nigdy nie była dziełem przypadku. Każdy utwór zrodził się z głę-
bokich refleksji i długich przemyśleń.

Ostatnim otwartym listem Orzeszkowej są, kierowane do Aurelego Drogoszewskiego, Wspomnienia. Autorka 
na wstępie snuje refleksję nad istotą wspomnień. Porównuje je do przechadzki po cmentarzu. Snucie wspomnień 
jest czymś smutnym, przykrym, napawającym żalem za bezpowrotnie utraconymi chwilami. Pomimo to Orzesz-
kowa zdecydowała się nakreślić wspomnienia, bo jak sama przyznaje, ma naturę skłonną do rozmyślań: „Jestem 
ogromnie skłonną do wspominania i mam w tym ku pomocy pamięć bardzo dobrą i dokładną. Zmusza mnie to 
często do chodzenia po cmentarzach, co wesołości życia nieszczególne oddaje usługi”4.

Z listów wyłania się portret własny osoby o niewątpliwych zdolnościach twórczych, oczytanej, ciekawej 
świata i  ludzi. Autorka chciała, by tak ją widziano, w oczach czytelnika miała być poważną utalentowaną 
pisarką, pewną swych umiejętności. Listy po części odzwierciedlają te zamierzenia, jednak Orzeszkowa 
często w potoku myśli wyznaje więcej, niż pierwotnie zamierzyła. Wyłania się z nich również autoportret 
osoby samotnej, doświadczonej przez życie, skłonnej do popadania w stany depresji i melancholii. Te dwa 
oblicza autoportretu tworzą pewną całość, uwydatniając przy tym jeszcze jedną cechę pisarki. Orzeszkowa 
za wszelką cenę chciała ukryć przed światem rozterki swojego życia osobistego. Wspomnienia ograniczyła do 

2  E. Orzeszkowa, Autobiografia w listach, w: tejże: O sobie, Warszawa 1974, s. 95.
3  Tamże, s. 98.
4  E. Orzeszkowa, Wspomnienia, w: tejże: O sobie, Warszawa 1974, s. 52.

LR1-KSIĘGA.indb   28 29.01.2014   12:02



29 

czasów dzieciństwa, bo czuła, że o sobie z tego okresu może powiedzieć o wiele więcej niż o sobie z czasów 
młodości, które przyniosły jej nieudane małżeństwo i wiele osobistych rozczarowań, co pragnęła ukryć przed 
czytelnikiem. Nie pozostaje jednak bez echa fakt, że czasy te miały ogromny wpływ na całe późniejsze życie 
pisarki, w dużej mierze kształtując jej osobowość.

Autobiografizm w listach Orzeszkowej przyjmuje formę opowieści o życiu podporządkowaną idei własnej 
osobowości. Pisarka wytycza sobie pewien wzorzec własnego „ja”, zasadę, według której konstruuje własny 
wizerunek, tworząc tym samym autointerpretację swoich losów.

Na szczególnie melancholijny charakter listów pisarki zwraca uwagę w swoim studium Aneta Mazur. 
Badaczka skłania się ku przypisaniu Orzeszkowej temperamentu melancholicznego, który dawał się domino-
wać w jej biografii. Nie jest to jednak melancholia w znaczeniu Hipokratesa, czyli długotrwały lęk i smutek, 
ani definiowana przez Kępińskiego jako stan depresyjny, wyzwalający nie tylko smutek, ale też lęk i agresję. 
Melancholia Orzeszkowej miała charakter smutnego zamyślenia, przygnębienia, metafizycznej tęsknoty. 
Takie rozumienie pojęcia wydaje się według Mazur bliższe ujęciom platońskim i  poetycko-filozoficznym. 
Jak zauważa badaczka, Orzeszkowa w swoich autoportretach posługuje się głównie leksyką smutku, jednak 
pojawia się w nich również termin melancholia, rozumiany przez samą autorkę, zgodnie z potocznym uzusem, 
za synonim smutku5.

5  A. Mazur, Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Opole 2010, s. 18-19.
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Dziennik – portret pisany w ukryciu
Inną stronę życia pisarki odsłania nie przezna-

czony do druku, pisany tylko dla siebie, a  może 
nawet – do siebie – dziennik intymny. Jego ręko-
pis został odkryty przez Edmunda Jankowskiego 
dopiero w  1957 roku. Dnie, bo taki nosi tytuł, sku-
piają się przede wszystkim na życiu wewnętrznym. 
Treść dziennika stanowią szczątki myśli i  faktów, 
są to pośpiesznie sporządzane zapiski dnia, przez 
które przewija się szereg nazwisk gości, przyjaciół, 
wydawców. Czasem autorka 
zapisuje kilka urwanych 
zdań, a  czasem jedno słowo, 
jakże wtedy wymowne. Zapi-
ski nigdy zapewne nie miały 
ujrzeć światła dziennego, stąd 
ich zaszyfrowany i  skrótowy 
charakter. Czytane dziś Dnie 
stają się świadectwem ogrom-
nej samotności pisarki wśród 
ludzi, są pewnego rodzaju 
zapisem twórczej pustki, 
egzystencjalnego kryzysu 
i  chłodnej oceny własnego 
dorobku. Stanowiły one praw-
dopodobnie pewien element 
samooczyszczania umysłu 
pisarki z  natrętnych myśli 
i wspomnień. Autorka bardzo 
często sięgała po określenia 
z kręgu melancholii, takie jak 

„smutek”, „samotność”, „ciem-
ność”, „zimno”, „odrętwienie”, 

„smutna godzina”. Osobiste 
wyznania zawarte w  dzien-
niku z  jednej strony mają charakter wyrzekań na 
własny los, z drugiej natomiast zdają się jakby przy-
bierać formę celebracji nieszczęścia. Są też wyra-
zem cichej nadziei na zmianę, na zrzucenie owego 
płaszcza melancholii, który okrył pisarkę w pewnym 
momencie jej życia.

Dziennik jest bardzo osobliwym elementem składo-
wym autoportretu Elizy Orzeszkowej. Można z niego 
wyczytać to wszystko, o  czym pisarka nie chciała 
mówić publicznie, o czym świadczy jej własne określe-
nie: „książka moich najosobistszych, najsekretniejszych 

notatek”6. Dziennik w  wielu momentach przyjmuje 
formę raptularza, czyli zapisków dotyczących dnia 
codziennego, spraw domowych, finansowych lub też zło-
tych myśli czy aforyzmów. Zapiski te mają nieobrobioną, 
wręcz amorficzną formę. Gdy opuści się momenty doty-
czące codziennych spotkań, wymiany listów, czy też tego, 
czym pisarka zajmowała się danego dnia, pozostaną ele-
menty, które zazwyczaj dopisywane były niemal już na 
końcu każdej z tych fragmentarycznych wypowiedzi. 

Te pojedyncze zdania, a czasem 
nawet słowa układają się w jeden 
spójny obraz – są odzwierciedle-
niem ówczesnego stanu ducha 
pisarki. Iwona Wiśniewska zapi-
ski Orzeszkowej nazywa odpry-
skami dnia, który przeżyło się 
w rzeczywistości, rzucanymi na 
papier obok daty. W Dniach brak 
jest rozbudowanych, naszpiko-
wanych przydawkami okresów, 
tak charakterystycznych dla 
stylu pisarki. Dziennik tworzą 
krótkie eliptyczne zapiski, zda-
nia-hasła, często zrozumiałe 
tylko w  kontekście listów czy 
też literackiej twórczości7.

Dnie to również autoportret 
Orzeszkowej jako pisarza. Praca 
twórcza zajmuje w nim ważne 
miejsce. Dzięki temu można się 
dowiedzieć, ile czasu autorka 
poświęcała na dany utwór, 
gdzie tworzyła: przy biurku czy 
w ogrodzie, oraz jakie emocje jej 

wtedy towarzyszyły. Orzeszkowa w Dniach ukazuje się 
jako dojrzała pisarka, często przejawiająca zacięcie arty-
styczne, zapisująca coś niemal każdego dnia. Dziennik 

6  E. Orzeszkowa, Listy zebrane t. VIII, Do literatów i ludzi nauki: 
Ludwika Jenikego, Jana Baudouina de Courtenay, Piotra Chmie-
lowskiego, Adama Wiślickiego, Stanisława Krzemińskiego, Lucjana 
Rydla, Antoniego Wodzińskiego, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkie-
wicza i innych, red. E. Jankowski, Wrocław 1976, s. 286. 
7  E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001, 
s. 14.
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pozwala również zaobserwować kryzysy twórcze jego autorki, kiedy przytłaczająca samotność, pomimo zapału, 
nie pozwalała jej nic napisać.

Badacze sądzą, iż późna twórczość Elizy Orzeszkowej obfituje w znamiona autobiograficzne. Zarówno krótkie 
formy, takie jak opowiadania i nowele, jak i powieści noszą ślady autobiografizmu. Jedną z nowel zawierającą 
znamiona autoportretu pisarki jest Porcelanka, którą można uznać za Orzeszkowej portret własny - nakreślony 
z rozmysłem. Jej bohaterka przeżywa podobne dylematy, jakie w tym samym czasie były udziałem Orzeszkowej (ich 
echa można odnaleźć w Dniach). Opowiadanie w rozbudowany sposób przedstawia uczucia i wewnętrzne przeżycia 
bohaterki, mogące być uczuciami i przeżyciami samej autorki. Ale wśród epickich dokonań autorki Chama szczególną 
uwagę, ze względu na elementy autobiografizmu, zwraca utwór Ad Astra. Jest to powieść epistolarna napisana przez 
Elizę Orzeszkową i Tadeusza Garbowskiego, tworzącego pod pseudonimem Juliusz Romski. Orzeszkowa, kreśląc 
sylwetkę Seweryny Zdrojowskiej, przemycała pewne elementy charakterystyczne dla jej ówczesnego światopoglądu, 
jak również własne, osobiste uczucia. Powieść jest przede wszystkim świadectwem ewolucji światopoglądowej 
pisarki połączonym z echem jej osobistych przeżyć. Listy Seweryny Zdrojowskiej stały się w pewnym momencie 
projekcją ukrytych pragnień pisarki. Jak pisał Edmund Jankowski w swoim studium poświęconym jej twórczości, 
Orzeszkowa postanowiła nie tylko napisać wspólnie z Garbowskim książkę, ale i odegrać określoną rolę w jego 
życiu, podobną do tej, jaką bohaterka Ad Astra, Seweryna, spełnia wobec Rodowskiego8. Orzeszkowa naznaczyła 
swoją bohaterkę piętnem własnej osobowości, natomiast Garbowski przedstawił swojego bohatera jako projekcję 
własnego światopoglądu i uczuć. 

Orzeszkowa przedstawiła w  kreacji postaci Seweryny maksymalistyczną koncepcję etyczno-antropolo-
giczną, przejętą od swoich wielkich duchowych mistrzów: Zygmunta Krasińskiego i Ernesta Renana. Doty-
czyła ona pracy na rzecz przyszłego królestwa Bożego, stanowiącego kres wielkiego panspirytualistycznego 
uniwersum, jakim jest wszechświat, którą należy wykonywać służąc transcendentalnemu ideałowi dobra, co 
często wiąże się z koniecznością cierpienia, jako nieodzownego składnika ludzkiej egzystencji9.

Autoportret pisarki wyłaniający się z  powieści uwydatnia mające miejsce pod koniec jej życia przewar-
tościowanie poglądów. Ad Astra reprezentuje zupełnie inny styl wypowiedzi niż wszystkie inne powieści 
Orzeszkowej. Wynika to z faktu, że w niektórych partiach tekstu przemawia sama pisarka, dobitnie mani-
festując swój światopogląd. Autorka pod koniec życia przestaje się interesować przyziemnymi sprawami, 
głębokiej przemianie ulegają jej poglądy gloryfikujące pracę u  podstaw i  postęp cywilizacyjny. Będąc już 
niemal u  schyłku życia, pisarka zwraca się ku wymiarowi metafizycznemu. Pojawiające się coraz częściej 
myśli na temat nieuchronnie zbliżającego się kresu kierują jej refleksje w stronę Boga i  świata wieczności. 
Przemianom tym patronuje Zygmunt Krasiński. 

Portret z Krasińskim w tle
Postać ta miała duży wpływ na życie i  twórczość Orzeszkowej w ich końcowej fazie. Widoczny u progu 

dwudziestego wieku zwrot w stronę romantyzmu, powrót do korzeni, następuje za sprawą fascynacji Krasiń-
skim. Dowodem tego jest zarówno odczyt, jak i listy pisarki. Dzieło literackie i filozoficzne autora Irydiona 
stało się tematem wygłoszonej przez pisarkę prelekcji w  Wilnie, w  kilku zaprzyjaźnionych domach, m.in. 
u Poniatowskich i u Dmochowskich. Temat był dość trudny do zaprezentowania szerszemu gronu słuchaczy, 
Orzeszkowa musiała się zmierzyć z przedstawieniem często skomplikowanych i zawiłych zagadnień filozo-
ficznych, będących zasadniczą częścią składową poezji Krasińskiego. Omawiając twórczość autora Irydiona, 

8  Por. E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1966, s. 487.
9  Por. T. Sobieraj, T. Sobieraj, „Bądźmy sobie nawzajem potrzebni i pomocni […], a dusze nasze są istotnie ze sobą pokrewne”. Z dziejów 
intymnej przyjaźni Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego, w: Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rutkowska, I. Wiśniew-
ska, Warszawa 2012, s. 329.
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pisarka wprowadza również pojęcia i poglądy odrzucane przez pozytywistów, przedstawiając je w sposób 
aprobatywny.

Najważniejszym elementem twórczości Krasińskiego, na który Orzeszkowa zwróciła uwagę, jest kwestia patrio-
tyzmu, to wokół niego krąży całe wystąpienie i to na nim opierają się 
pozostałe elementy. Drugim ważnym zagadnieniem są pytania o naturę 
wszechświata, które Krasiński zdawał się nieustannie zadawać. Autorka 
przywołuje także symbol i słowo jako główne narzędzia biorące udział 
w procesie tworzenia. Szczególną uwagę zwraca na kreację miejsca 
wydarzeń: jest ono bliżej nieokreślone, często nie można go odnaleźć na 
żadnych mapach – bo opisywane wydarzenia dzieją się w głębi ludzkiej 
duszy, co znaczy także - w głębi duszy czytelnika, który sięga po utwory 
wieszcza. Czas teraźniejszy Krasiński traktuje jako konieczność, która 
musi się wypełnić, aby nadszedł czas dla ludzkości lepszy. Ekstatyczny 
styl, w jakim napisany jest odczyt, zdecydowanie różni się od innych 
publicystycznych pism Orzeszkowej. W żadnym stopniu nie przypo-
mina on przemowy pozytywistki. Jest to mowa osoby głęboko ceniącej 
literacką spuściznę epoki romantyzmu, identyfikującej się z nią i przede 
wszystkim czerpiącej z niej natchnienie do własnej pracy twórczej.

Orzeszkowa w swoim odczycie nadała Krasińskiemu miano poety 
myśli i poety-wizjonera, najwyższego ze wszystkich poetów świata. 
Samą myśl określiła jako twórczy pierwiastek wyzwalający w umyśle 
poety wiele pytań, kształtując w ten sposób jego twórczość. 

Poszukując powiązań Orzeszkowej z Krasińskim, mających być elementem składowym autoportretu pisarki, 
należy zastanowić się, czy w jej autobiograficznej twórczości można napotkać elementy świadczące o obecności 
owego pierwiastka myśli. Listy otwarte Orzeszkowej często zawierają podobne pytania, jakie wyodrębnia ona 
w odczycie o Krasińskim. Autorka zdaje się podążać śladami wieszcza, pytając o sens życia, śmierci, przemija-
nia – a najczęściej pojawiającymi się motywami w jej autobiograficznej twórczości są właśnie życie, cierpienie, 
samotność i śmierć. Pytania te przybierają niekiedy charakter obsesyjny, przeplatając się jednocześnie ze wspo-
mnieniami z przeszłości. Wspominając w swoich autobiograficznych listach dzieciństwo i młodość, autorka 
Ad Astra nie odtwarza jedynie obrazów i wspomnień, zadaje ona szereg zapytań i nie ustaje w poszukiwaniu 
odpowiedzi, niczym wieszcz przepełniony pierwiastkiem myśli zagłębia się w swoich refleksjach. 

Choć dziennik Dnie stanowi osobliwą formę autoportretu, można się w nim doszukiwać pewnych elementów 
samookreślenia pisarki także wobec twórczości Krasińskiego. O ile w listownej autobiografii pytania egzystencjalne 
są rozbudowane, przyjmując niekiedy formę długich wywodów, o tyle w dzienniku przyjmują formę odprysków, 
pojedynczych zdań, a często nawet samotnych wyrazów. Dnie zawierają szczątkowe elementy refleksji, autorka nie 
zapisuje wszystkich nurtujących ją myśli, a jedynie krótkie frazy wyrażające przeżywane w danej chwili uczucia, 
myśli i stany. Refleksje rodzą się zazwyczaj w momentach samotności i zwątpienia, dotyczą życia, śmierci, przemi-
jania. W Dniach pisarka, paradoksalnie, nie pisząc wiele, odsłania całą swoją przepełnioną refleksją naturę.

Ogromne znaczenie – według Orzeszkowej – ma w poezji Krasińskiego symbol. Należałoby zadać pytanie, czym 
jest symbol dla pisarki i czy ma on jakieś zastosowanie w jej twórczości. Czytając listy otwarte można natknąć się 
na szereg symbolicznych opisów. Zwykle dotyczą one przyrody, dźwięków, kolorów, które mają dla autorki pewne 
ważne i ukryte znaczenie. Opisy przyrody stają się narzędziem w wyrażaniu myśli, stanu ducha pisarki, potęgują 
i formują wrażenia.

Symbole obecne są również w dzienniku Orzeszkowej. Jednym z nich jest tajemnicza litera X przewijająca 
się przez karty dziennika w pierwszych latach jego pisania. Mianem tym, jak już było wspomniane, pisarka 

Zygmunt Krasiński – szkic W. Barwickiego
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określa osobę Franciszka Godlewskiego. Jednak za tajemniczym symbolem X nie kryje się jedynie sama postać 
generała, ale również uczucie, jakim darzyła go pisarka, afekt ten miał sekretny charakter, Orzeszkowa nie 
była w stanie przyznać się w pełni przed samą sobą do tego, co czuła w głębi serca. 

W symbolikę obfituje również opowiadanie Porcelanka. Tytułowy kwiat otrzymuje funkcję symbolu czystości 
uczuć, prawdziwej przyjaźni, która, podobnie jak on, skazana jest na zagładę. Biel kwiatu oznacza także pewnego 
rodzaju nostalgię ideału, marzenie, jednocześnie naiwne i niemożliwe do spełnienia. Walentyna – porównana 
do kwiatu – ulega właśnie takim fascynacjom.

Orzeszkowa postrzegła swojego mistrza jako piewcę świata duchowego i sama również kierowała swoją twór-
czość w stronę duchowości. Zwrot w stronę świata duchowego nastąpił prawdopodobnie w dużej mierze pod 
wpływem twórczości Krasińskiego. Autobiograficzne listy są świadectwem poszukiwania inspiracji we własnym 
wnętrzu, czerpaniem natchnienia ze świata duchowego, z głębi własnej duszy. W opisach przeszłości pisarka zdaje 
się czasem wychodzić poza ramy świata rzeczywistego – dzieje się tak zwłaszcza w momentach, gdy przywołuje 
wspomnienia z odległych lat dzieciństwa – poszukując metafizycznych źródeł doznań i spostrzeżeń. Zdaje się 
zbaczać ze ścieżki realizmu właśnie w stronę metafizyczności i duchowości, odbywając niemal mistyczne podróże 
w przeszłość, gdy pamięć podsuwa jej wgląd w ówczesny stan ducha.

Orzeszkowa dostrzegała metafizyczne aspekty w dorobku wieszcza. W początkowej fazie własnej twórczości 
literackiej raczej stroniła od tego typu akcentów, co nie znaczy, że elementy metafizyczności nie były obecne w jej 
życiu. W Ad Astra Orzeszkowa wyraźnie odwołuje się do reprezentowanego przez Krasińskiego systemu meta-
fizyczno-historiozoficznego. W powieści pobrzmiewają tezy, które pisarka nakreśliła w wygłoszonym w Wilnie 
odczycie. Jak pisze Sobieraj, Orzeszkowa w swojej powieści przedstawiła tę samą co w odczycie tezę ontologiczną, 
która funduje się na ewolucjonizmie i teleologizmie. Odnalezienie jej w twórczości Krasińskiego świadczy o jej 
przenikliwości heurystycznej, jak również potwierdza supozycję o trwałym miejscu kategorii ewolucji w systemie 
myślowym wyznaczonym przez epistemologiczne progi romantyzmu i pozytywizmu10. Orzeszkowa w odczycie 
nazwała Krasińskiego poetą filozoficznym, który tworzy za pomocą idei, a przedmiot jego twórczości nie jest czymś 
materialnym, mieści się jedynie w duchu boskim i ludzkim. Autorka w swoich partiach Ad astra odwoływała się 
do świata idei, filozofii, duchowych przemian w procesie zmierzania do osiągnięcia absolutu. Powieść Ad astra 
jest przeniknięta filozofią ducha zaczerpniętą przez Orzeszkową z twórczości Krasińskiego. Większość wcześniej 
reprezentowanych przez pisarkę przekonań zdążyła się wypalić, świat rzeczywisty nie dostarczył jej tego, czego 
oczekiwała, przejmująca samotność i wynikające z niej cierpienie doprowadziły do momentu rozczarowania 
doczesnością i podjęcia próby poszukiwania szczęścia i spełnienia w wyższej rzeczywistości. Zatarciu uległy 
racjonalistyczne przekonania hołdujące idei pracy i cywilizacyjnego postępu – na rzecz poszukiwania Absolutu.

Wywody Orzeszkowej zwracają uwagę na aspekt melancholii w życiu i twórczości Krasińskiego, nad którą 
głęboko zastanawiał się Marek Bieńczyk w monografii pt. Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Według 
badacza, Krasiński przejawiał nastroje tanatycznej obsesji, które można uchwycić poprzez estetykę melancholii 
jako rozpaczy, nieuchronnej i paraliżującej. Obserwowana przez Bieńczyka melancholia w pismach wieszcza 
wydaje się mieć nieco cięższy charakter niż opisywana przez Mazur melancholia Orzeszkowej11.

 Późne pisma Orzeszkowej wskazują na wyraźny zwrot pisarki w stronę świata duchowego, na wypa-
lenie się pozytywistycznych ideałów. Odczyt o Zygmuncie Krasińskim jest manifestacją zmiany światopoglądu, 
świadczą o tym zaprezentowane w nim w sposób aprobatywny elementy twórczości i filozofii romantycznego 
wieszcza. Orzeszkowa uważała siebie za uczennicę i duchową spadkobierczynię dorobku Krasińskiego, o czym 
wprost mówi w odczycie i czego potwierdzeniem jest jej własna późna twórczość.

  

10  Por. T. Sobieraj, Poszukiwania Absolutu. Elizy Orzeszkowej i Juliusza Romskiego powieść „Ad astra”, w: Poszukiwanie świadectw. 
Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, Lublin 2008, s. 73.
11  M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 1990, s. 246.
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t om Zbigniewa Herberta pt.  R ap ort z   oblężonego Miasta i   inne wiersze 
ukazał się drukiem w 1983 roku we Francji. Zanim ogłoszono paryskie wydanie wspomnianego zbioru, 

kilkanaście utworów wchodzących w jego skład opublikowały dwa podziemne wydawnictwa – warszawskie 
i krakowskie. Niedługo po francuskiej edycji zaczęły pojawiać się publikacje drugoobiegowe. Jednak na oficjalny 
druk w nowej Polsce tomik poetycki Herberta czekał aż do 1992 roku. 

Przyczyn tak długiego okresu oczekiwania należy upatrywać w  specyficznej sytuacji politycznej Polski. 
Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego nie sprzyjało 
upowszechnieniu poezji dotykającej tematów szczególnie trudnych i niewygodnych. Posunięcie to uzasad-
niano załamaniem gospodarczym kraju, zagrożeniem anarchią i  przejęciem władzy przez „Solidarność”.  
W rzeczywistości stan wojenny miał na celu obronę dotychczasowego systemu przez zlikwidowanie „Solidarno-
ści” – potężnej siły społecznej, niezależnej od władz komunistycznych. Na podstawie wydanych rozporządzeń 
ograniczono prawa obywatelskie, rozwiązano związki zawodowe, zakazano strajków, podsłuchiwano rozmowy 
telefoniczne, zawieszono wydawanie wielu czasopism i dzienników, wprowadzono cenzurę korespondencji 
oraz godzinę policyjną1. Tom Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze jest zapisem doświadczeń politycznych 
i historycznych.

Autor objął Raport swoistą ramą kompozycyjną, która uwidacznia się już na poziomie wyboru utworów 
otwierających i zamykających tom. Pierwsze dwa wiersze pochodzą z czasów odwilży 1956 roku, odsłaniając 
doświadczenia czasów stalinizmu. Natomiast utworem finalizującym tom jest tytułowy Raport z oblężonego 
Miasta z roku 1982, będący reakcją na wstrząs, jakim było wprowadzenie stanu wojennego. Te dwie daty – „1956” 
i „1982” są punktami granicznymi, wpisanymi w pewien symbolizm. Wskazują one na przeżycia stalinizmu 
i stanu wojennego, które Herbert zdaje się traktować jako jedno ciągle trwające doświadczenie. Ten zamysł 
konstrukcyjny pozwala na określenie prymarnej tematyki utworów, czyli dziejów historycznych i ich doznania. 
Nie można jednak pominąć faktu, iż te zagadnienia zostają sprzężone z etyką, moralnością – kwestiami, które 
zawsze były nieodłącznym elementem twórczości Zbigniewa Herberta. W tomie tym, podobnie jak w poprzed-
nich, poeta zwięzłymi komentarzami celnie trafia w istotę dziejów naszego narodu, jednocześnie akcentując 
wartości ponadczasowe. 

Biorąc pod uwagę artystyczną stronę Raportu, jest on bardziej kontynuacją, niż nowym krokiem w twórczości 
Herberta. Bez problemu można dostrzec chętnie stosowane przez poetę mechanizmy ironii, wykorzystywanie 
liryki maski, liryki roli. Łączności tego tomu z tomami poprzednimi z serii o Panu Cogito nie sposób podważyć. 
W omawianym zbiorze postać Pana Cogito występuje aż w 12 utworach, tworząc swoisty cykl, który nie kładzie 
nacisku na elementy autobiograficzne, lecz na moralny wymiar poezji. W Raporcie Herbert udostępnił czytelni-
kom szeroki wachlarz tematyczny, w którego ramach znajdują się zarówno wiersze „polityczne”, jak i te skupione 
wokół refleksji nad sztuką dawną i współczesną. Podążając za myślą Juliana Kornhausera, owa różnorodność 
tomu wynika z faktu, iż autorowi w momencie przełomowym dla Polski, na początku lat 80., koniecznym wydało 
się połączenie refleksji politycznych i moralnych, przy jednoczesnym ujęciu roli artysty2. 

Opisywany przez nas poemat rozpoczyna się określeniem stanowiska bohatera lirycznego, jakie postanowił 
przyjąć w Raporcie z oblężonego Miasta. Obiera on w pozycję kronikarza, reprezentuje więc postawę historyczną. 
Jest bacznym obserwatorem wszystkiego, co się wokół niego dzieje, stojąc z boku, wykonuje czynność zapisywa-
nia. W swoim raporcie z uporem dąży do obiektywności, chce zachować dystans do wydarzeń, które przyszło 
mu opisać. Z drugiej strony można się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, ponieważ już sam wybór rodzaju 

1  Zob. Stan wojenny w Polsce 1981 – 1983. Hasło w: Nowa Encyklopedia PWN. Red.: Bartłomiej Kaczorowski. T. 7. Wyd 2 rozsz. i zm., 
Warszawa, PWN, 2004, s. 697 – 698.
2  Por. Julian Kornhauser: Uśmiech sfinksa: O poezji Zbigniewa Herberta. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, rozdział: Niepewna 
jasność (o „Raporcie z oblężonego Miasta”), s. 106 – 107.

fot. Anna Beata Bohdziewicz

LR1-KSIĘGA.indb   35 29.01.2014   12:02



36  L AS RZECZY

ANALIZY LITERACKIE k A M i L A  S MY k

lirycznego nie sprzyja obiektywizacji, aczkolwiek jej nie wyklucza: obecna tu liryka roli stwarza dystans do 
tematu i „zdradza pomiot”, ale go nie likwiduje. Nie ulega jednak wątpliwości, iż cały poemat pokazuje trudności 
Herberta w ucieczce od perspektywy autobiograficznej. 

Warto zauważyć, że pierwsze wersy Raportu… są autoprezentacją bohatera lirycznego, który wyznaje ze smut-
kiem, iż jest „zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni”, dlatego przydzielono mu „poślednią rolę kronika-
rza”. Bohater z powierzonej funkcji nie jest zadowolony, ponieważ nie uczestniczy czynnie w toczącej się walce, 
a jedynie jest jej biernym świadkiem. Postanawia jednak podjąć przypisane mu zadanie ze świadomością, że tylko 
tak jest w stanie pomóc oblężonemu Miastu3. Można zatem wysnuć wniosek, iż Herbert akcentuje, choć nie wprost, 
pewien obowiązek sztuki wobec wspólnoty, jaką stanowi naród. Autor przyznaje prymat obywatelowi nad poetą. 
Podjęty zostaje tutaj archetyp poety tragicznego, poświęcającego własne „ja” i swoje najwyższe aspiracje w imię 
wspólnego dobra, jakim jest między innymi historia. Podmiot liryczny ma głęboką świadomość tego, że przyjmu-
jąc funkcję kronikarza, bierze na swoje barki trudne zadanie dokumentacji faktów, gdyż wymaga ono usunięcia 
w cień własnych emocji. „Zapisuję – nie wiadomo dla kogo” – oto podstawowy problem bohatera: niewiedza, czy 
ktoś zechce zapoznać się z kroniką oblężenia. Ujawnia się tutaj wyraźny heroizm piszącego, który bez względu na 
wszystkie przeszkody sporządzi raport. Warto dodać, że poeta przyjmując rolę kronikarza określa tym samym 
własny udział w historii. Zapisując podyktowane przez los wydarzenia w formie kroniki, która ma objawić prawdę 
potomnym, uwiecznia samego siebie – jest osobą, która historię przenosi na papier. 

Kronikarz wykazuje się dużą starannością, z pietyzmem podchodzi do powierzonego mu zadania, jednak już 
na początku napotyka przeszkody, wprost przyznaje:

Mam być dokładny, lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd
przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie 4

 Z powyższego cytatu wynika, że oblężenie trwa niemal od zawsze, bohater nawet nie pamięta, kiedy dokładnie 
się rozpoczęło. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście nie pamięta, czy też obiera inny typ pamięci, dodajmy – 
pamięci niekronikarskiej. Daty, które zostają ujawnione jedynie przez sugestie, są wystarczająco klarowne, by móc je 
łączyć z mającymi miejsce dwieście lat temu rozbiorami, z 17 września 1939 roku, kiedy to ZSRR dokonało napaści na 
Polskę, oraz z 13 grudnia 1981 roku, czyli datą wprowadzenia stanu wojennego. Kronikę, której wymogi gatunkowe 
zakładają, że powinna być opatrzona konkretnymi datami, wyposażono jedynie w aluzje ze względu na cenzurę. 
Poza tym powodem, można pokusić się o stwierdzenie, że to historia zamieniła się w miazgę różnych wydarzeń, 
które są rozpoznawalne tylko orientacyjnie. Skutkiem tego stanu rzeczy jest zatarcie chronologii. Niejednoznaczne 
opisy, brak konkretnych dat – bez wątpienia, taki sposób pisania miał też swoje zalety – owocował tym, że poemat 
można odczytywać na wiele sposobów, w odniesieniu nie tylko do sytuacji Polski, ale też innych zakątków Europy5. 

 Walka toczy się od dawna, dlatego sam kronikarz zauważa, że mieszkańcy Miasta chorują „na zanik 
poczucia czasu”. Czasu, który stanąwszy w  miejscu, zdaje się wiecznie trwać w  oblężonej teraźniejszości. 

3  Krzysztof Biedrzycki zwraca uwagę na ironię, która jest wycelowana w kronikarza i „poślednią rolę”, jaką pełni. Być może przeko-
nanie, że jedynie aktywni uczestnicy walki są godni uznania i podziwu, pochodzi właśnie od nich samych? Mało tego, być może takie 
myślenie zostało narzucone mieszkańcom oblężonego Miasta? Badacz zauważa, że ironia dotykać może właśnie tych, którzy kpią 
z kronikarza. Jego zachowanie dowodzi tego, że wierzy w sens raportowania, zapisywania, gdyż jest to forma ochrony pamięci. Zatem 
nie tylko w walce tkwi sens obrony. Por. Krzysztof Biedrzycki: Raport z oblężonego Miasta. W: Poezja i pamięć. O trzech poematach 
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 180.
4  Zbigniew Herbert: Raport z oblężonego Miasta, s. 100. Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992. ; wszystkie cytaty pochodzą z tego 
wydania.
5  Szerzej omawia tę kwestię Bohdan Urbankowski w monografii: Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie. 
Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, rozdział: Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 389.

LR1-KSIĘGA.indb   36 29.01.2014   12:02



37 

Ponadto temporalność dewastuje ludzkie istnienia, przeobrażając je, podobnie jak budowle i  rzeczy, 
w ruiny oraz widma6. Poczucie obowiązku, by w każdej chwili stoczyć kolejną walkę o „ruiny świątyń 
widma ogrodów i domów”, nieustannie towarzyszy obrońcom, którzy nie widzą końca oblężenia. Górę 
biorą uczucia żalu, krzywdy i cierpienia. Jedyną ciągle trwającą wartością jest „miejsce” i „przywiązanie 
do miejsca”, które nakazuje obronę Miasta ostatkiem sił. Oblężeni są świadomi trudnej sytuacji – „jeśli 
stracimy ruiny nie pozostanie nic”. Perspektywa przyszłości przeraża pustką, nicością, utratą ostatniej 
wartości, jaką paradoksalnie stanowią ruiny. Z  pozoru zbędne, lecz dla mieszkańców ich znaczenie 
zawarte jest w symbolu, łączy pamięć wszystkich obywateli Miasta7.

Po tych początkowych refleksjach, kronikarz-narrator przechodzi do właściwego raportu, który przy-
jął formę tygodniowego diariusza. Czas nie zmierza tutaj do żadnego finału, jedyne co można zrobić, 
to odnotowywać wydarzenia kolejnych dni, które niczym się od siebie nie różnią. Każdy nasączony 
jest tragedią i  cierpieniem. Sporządzając ów raport poeta posłużył się prostym, niemal wojskowym 
językiem, krótkimi zdaniami. W poniedziałek dziejopis notuje: „magazyny puste jednostką obiegową 
stał się szczur”. Mieszkańcom grozi głód, zaś szczur jest znakiem wszechogarniającego niedostatku. 
Posępny humor, z którym się tutaj spotykamy, jest wynikiem aktualizacji dosłownej, a nie utrwalonego 
znaczenia pojęcia „jednostka obiegowa”. Chodzi tu o  szczura desperacko obiegającego opustoszałe 
magazyny, z nadzieją na znalezienie pożywienia, nie zaś o pieniądze, mogące stanowić jednostkę płat-
niczą8. Wtorkowy zapis dotyczy morderstwa burmistrza, za które odpowiadają „niewiadomi sprawcy”. 
W środę trwały rozmowy na temat zawieszenia broni, podczas których wróg bezprawnie „internował 
posłów”. Diarysta podkreśla, że nie jest znane miejsce ich pobytu, określone dalej mianem „kaźni”. 
Czwartkowa notatka powiadamia o  burzliwym spotkaniu z  „kupcami korzennymi”. Okazuje się, że 
większość uczestników zadecydowała o odrzuceniu wniosku o bezwarunkowej kapitulacji. Gwałtowność 
zebrania dowodzi jednak, że grono „kupców korzennych” powiększa się, nie wszyscy są niezłomni. Być 
może dlatego piątkowa relacja jest już tylko dwuwyrazowa: „początek dżumy”9 – tak kronikarz określa 
podział obywateli obleganego Miasta.

Kontynuując, w sobotę kronikarz podaje informację o samobójstwie „niezłomnego obrońcy”, najpraw-
dopodobniej symbolicznego „Miasta”. W niedzielę bohaterskich mieszkańców, którzy odparli szturm nie-
przyjaciela „przy bramie wschodniej zwaną Bramą Przymierza”, dotyka problem braku wody. Sporządzony 
raport z życia walczącego Miasta kończy się pesymistyczną i gorzką przepowiednią reakcji przyszłych 

6  Por. Danuta Walacka-Opasek: O nieprzerwanym szumie klepsydry. W zbiorze: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa 
Herberta – kontynuacje i rewizje. Red. Wojciech Ligęza i in. Lublin, Gaudium, 2005, s.115.
7  Por. K. Biedrzycki, Raport…, dz. cyt., s. 182-183; Zbigniew Lisowski w inny sposób interpretuje ten fragment. Zdaniem 
badacza, bohater stwierdza, że rodacy, którzy od niepamiętnych czasów są oduczani przez kolejnych zaborców i okupantów 
patriotycznych czynów i uczuć, zostali z nich faktycznie wyjałowieni. Mieszkańcy Miasta nie są już przywiązani do ojczyzny jako 
całości, lecz do miejsca. Nie odczuwają także więzi ze skłóconym narodem, pozostaje im tylko ochrona ruin. Troska o domostwa 
i ogrody to przejaw resztek patriotyzmu, ale „jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic”. ; Bardziej przekonuje mnie interpretacja 
Biedrzyckiego, który zauważa, że „widma ogrodów i domów” są jedynie symbolem przeszłości, budzą lęk. Widmo jest bowiem 
tylko złudzeniem czy wyobrażeniem, nie zaś czymś, co istnieje realnie, namacalnie. 
8  Por. Zbigniew Lisowski: Raport…, dz. cyt., s. 111.
9 Zbigniew Lisowski dostrzega tutaj podobieństwo do powieści Alberta Camusa Dżuma: „Herbert sugeruje w swojej paraboli, 
napisanej również ku ostrzeżeniu, iż Polska – okupowana przez własne, lecz kolaboracyjne wojska i różnego typu policje – także 
jest zadżumionym fałszywą, jedynie pretekstualną ideologią Oranem, w którym jeszcze nie można – bez narażania się na poli-
cyjne operacje – dokonać prostej operacji myślowej […]”, Por. Z. Lisowski: Raport…, dz. cyt., s. 114.
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czytelników: „wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć”. Kronikarz ma głęboką świadomość, 
że przemówienie do wyobraźni pokoleń niedotkniętych podobnymi doświadczeniami to zadanie niezwykle 
trudne. Opowiadacz spisuje ten rejestr wydarzeń z myślą o potomnych, o ludziach, którzy w dużej mierze będą 
obojętnymi świadkami cudzego nieszczęścia. Poza tym zdaje sobie sprawę, że czas dzielący losy oblężenia od 
narodzonych spadkobierców tych zdarzeń w pewnym stopniu zagłuszy przekaz tej kroniki. Potomnym może 
się ona wydać się wówczas zbyt odległa, niemal archaiczna. Ujawnia się tutaj wyraźny heroizm piszącego, który 
bez względu na wszystkie przeszkody, sporządzi raport. 

Charakteryzując swój sposób pisania o sytuacji oblężonego Miasta, autor kroniki niejako przypomina reguły 
gatunku, które go obowiązują: „unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach”. Zatem diarysta 
zapisuje tylko potwierdzone informacje, „fakty”, ponieważ „podobno tylko one cenione są na obcych rynkach”. 
Następnie kronikarz z siarczystą ironią prezentuje niszczący wpływ stanu wojennego na najmłodszą społeczność:

[…] z niejaką dumą pragnę donieść światu
że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci
nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie
na jawie i we śnie marzą o zupie chlebie i kości
zupełnie jak psy i koty10

Powyższy fragment pokazuje, że nawet nasze dzieci są inne. Ich odmienne zainte-
resowania i  potrzeby są skutkiem długotrwałego oblężenia. Szokujące jest też to, że 
podczas zabaw wolą naśladować przerażającą rzeczywistość, aniżeli przenosić się  
w  świat wyobraźni. Warto przyjrzeć się językowi, który naszpikowany jest ironią  
i sarkazmem. Poeta, opisując dzieci, swobodnie używa w stosunku do nich określeń przeznaczonych dla roślin 
i zwierząt - „wyhodowaliśmy”, a nie jak ogólnie przyjęte normy nakazują: „wychowaliśmy”. Dziecięce pra-
gnienia zostały sprowadzone do zwierzęcych instynktów i zachowań. Natomiast same dzieci są pozbawiane 
godności, porównywane do psów i kotów, stają się obiektem eksperymentu. Kronikarz obserwuje i demaskuje 
dokonującą się zbrodnię, o której to, w gruncie rzeczy, pragnie „donieść światu”. Obok tak skrajnych obrazów 
nie można przejść obojętnie, nie należy pozwolić, by zostały zapomniane, przykryte ludzką obojętnością. 
Herbert po raz kolejny pokazuje, że jest strażnikiem pamięci tych, którzy już nie mogą wypowiedzieć się we 
własnym imieniu. Dlatego ożywia przeszłość, bez której nie może istnieć teraźniejszość. Właśnie to pokazuje, 
w jaki sposób Herbert posługuje się postacią kronikarza.

Kolejna strofa utworu obrazuje przywiązanie kronikarza do Miasta, po którego „rubieżach” lubi wędro-
wać. Świadczy to o  tym, iż bohater jest całkowicie oddany sprawie publicznej, nawet jeśli nie sporzą-
dza kroniki, to przygotowuje do niej materiał. Spacerując „wzdłuż granic naszej niepewnej wolności”, 
przygląda się poczynaniom wroga, wobec którego odczuwa wyższość. Podczas tych wieczornych przechadzek  
z dystansu przygląda się rzeczywistości, podsumowuje kondycję narodu, stwierdzając: „niepojęte że Miasto jesz-
cze się broni”. Wydawać by się mogło, że nieprzyjazne wojska wykorzystały limit sposobów, by złamać opór społe-
czeństwa, które wbrew wszelkiej logice, nadal się nie poddaje. Kronikarz zwraca uwagę, że „oblężenie trwa długo”, 
a „wrogowie muszą się zmieniać”. Przywołuje zatem wcześniejsze próby podboju „Miasta” przez Gotów, Tata-
rów, Szwedów, Niemców oraz „pułki Przemienienia Pańskiego”. Poeta podkreśla, iż te wrogie siły szturmujące 

„Miasto” łączy chęć „naszej zagłady”. Zauważmy, że kronikarz potwierdza swoją przynależność do stawiających 
opór mieszkańców (potwierdzają to stosowane przez poetę formy typu: „naszej”, „nas”, „wyhodowaliśmy”), 
jest jednym z nich, ale w szeregach walczących pełni inną rolę. Jest swego rodzaju depozytariuszem pamięci, 
którą według przekonania poety, powinniśmy w sobie podtrzymywać, by nie stać się aksjologicznie oziębłymi. 

10  Z. Herbert: Raport z oblężonego Miasta, dz. cyt., s. 101.
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Kronikarz świadczy na korzyść walczących, gdyż nie można dopuścić do 
zepchnięcia ich zasług w mrok zapomnienia. W ten sposób Herbert dokonuje 
swoistego unieśmiertelnienia bohaterów walczących o Miasto.

Narrator, „wieczorem uwolniony od faktów” poddaje się swobodnej reflek-
sji obejmującej także „sprzymierzeńców” zza morza. Narrator nie podważa 
szczerości ich współczucia, jednak zwraca uwagę na brak konkretnych dzia-
łań, które rzeczywiście wpłynęłyby na poprawę losu obywateli „Miasta”:

ślą mąkę worki otuchy tłuszcz i dobre rady
nie wiedzą nawet że nas zdradzili ich ojcowie
nasi byli alianci z czasów drugiej Apokalipsy
synowie są bez winy zasługują na wdzięczność więc jesteśmy 
wdzięczni11

Ironia i sarkazm jest najbardziej zauważalna w pierwszym wersie. Owe „worki 
otuchy” i „dobre rady” są tylko tymczasowymi środkami zaradczymi, które  
w perspektywie dłuższego czasu nie rozwiązują głównego problemu: obrony 
Miasta. Znamienne są również mąka i tłuszcz – to podstawowe produkty, które 
pozwalają utrzymać się przy życiu, jednak nie dostarczają organizmowi wszyst-
kich koniecznych wartości odżywczych. Ślą je potomkowie aliantów „z czasów 
drugiej Apokalipsy” – sprzymierzeńcy, którzy zdradzili i pozostawili Polaków 
bez pomocy, mimo podpisanych umów i deklarowanego wsparcia. Na końcu tej 
strofy narrator łagodzi swoją wypowiedź, przyznając, że winę ponosi ten, kto 
się jej dopuścił, ona nie może być dziedziczona. Zatem wdzięczność należy się 
sprzymierzeńcom, chociaż ich pomoc jest przydatna w ograniczonym zakre-
sie. Swoje rozmyślania kronikarz podsumowuje bardzo współczesną pointą 
dotyczącą samotności: 

ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni
obrońcy Dalajlamy Kurdowie afgańscy górale12

Okazuje się, że na całym świecie obrońcy mogą polegać tylko na sobie. 
Wiąże się to z faktem, iż dotknięci nieszczęściem przeważnie zostają z nim 
sami. Postronni pomagają na tyle, by nie narazić własnego bezpieczeństwa. 
W związku z tym oblężeni odczuwają pewnego rodzaju izolację, podobnie jak 
inni, których spotkało nieszczęście. Cechą wspólną obrońców imponderabiliów 
z całego świata jest osamotnienie, które nie pozwala na pełne poinformowanie 
innych o doświadczeniu tragiczności. W poemacie tym istotne jest ukazanie 
tego, że samotność mieszkańców Miasta jest uczuciem historycznym, typowym 
i powtarzającym się.

Kronikarz zmuszony jest przerwać swe refleksje, by znów powrócić 
do „długiego jak wieczność oblężenia”. Odnotowuje więc, że „zwolennicy 
ugody” zyskali „przewagę nad stronnictwem niezłomnych”. Jednak potem 

11  Tamże, s. 102.
12  Tamże.

Tom Raport z oblężonego miasta 
i  inne wiersze został wydany 
w Paryżu w 1983 roku. Na publi-
kację dzieła w Polsce trzeba było 
czekać blisko dekadę 
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dowiadujemy się, iż są to „zwykłe wahania nastrojów” – oczywiście, kapitulacja nie jest wykluczona, ale górę 
bierze przekonanie o słuszności walki. Pomimo, że „cmentarze rosną”, a „maleje liczba obrońców”, bohater 
bez wahania oświadcza, że „obrona trwa i będzie trwała do końca”. Zdanie to, przepełnione determina-
cją, głosi, że walka o wolność jest ideą nadrzędną, z której nigdy nie należy rezygnować. Jedyną akcepto-
walną postawą jest heroizm, polegający na kontynuacji obrony Miasta na przekór wszystkiemu i wszystkim. 
Dostrzegamy tutaj martyrologię, której konsekwencją jest męczeństwo, a następnie śmierć. Okazuje się, że 
nawet kompletny upadek Miasta nie jest równoznaczny z zagładą wyższych wartości, ponieważ ich prze-
trwanie zależy od oddania sprawie. Nie ulega wątpliwości, że narratora cechuje przywiązanie do rodzinnej 
ziemi, z której nie zamierza ustąpić. Mimo coraz bardziej skomplikowanej sytuacji politycznej podejmuje 
decyzję o pozostaniu w Mieście, przyjmuje zadanie niełatwe, spisuje kronikę. Ujawnia się tutaj bezwarun-
kowe poświęcenie wobec najwyższych i niezniszczalnych wartości, żyjących w ludzkich „snach”. To one 
determinują działania mieszkańców i popychają ich do heroicznych czynów. Nawet „jeśli Miasto padnie”, 
a przy życiu utrzyma się choćby jeden obrońca, to jego obowiązkiem jest doprowadzić do końca rozpoczęte 
dzieło, polegające na podtrzymywaniu pamięci o wspólnej narodowej tożsamości:

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
on będzie Miasto13

To wzniosłe, niemal wizjonerskie przewidywanie, paradoksalnie demonstruje, że wątłość „nośnika” 
uwydatnia imponującą moc imponderabiliów. Zostaną one ocalone dzięki poczynaniom samot-
nej jednostki, wszak to na jej barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności za „uniesienie” Miasta14. 
Podobnie jak żołnierz, tak i poeta jest tym, który musi walczyć o ocalenie chociażby skrawka wolno-
ści dla konstytuowania się prawdy. Ciągle trwające oblężenie dotyczy także ludzkiego wnętrza, dla-
tego broniąc Miasta – kultury, bronimy siebie, własnych myśli, własnego „ja”15. Zbigniew Herbert 
wiarę w szczególne posłannictwo wkłada na barki  jednostki, za sprawą której ma się dokonać oca-
lenie podstawowychych wartości. Warto dodać, że to właśnie w tej strofie poeta najwyraźniej odsła-
nia motyw nieśmiertelności „Miasta”, ale i  samego twórcy. Bohatera poematu można utożsamiać 
z poetą, który tworząc wiersz dotyczący stanu oblężenia, kieruje własną osobę na pozycję kruchego 

„nośnika”. To on przekaże fakty historyczne przyszłym pokoleniom, nie zgodzi się na destrukcję  
najwyższych wartości. 

Dwuwiersz, umieszczony w zakończeniu kroniki, w skrócie podsumowuje całe zło, z jakim spotykają 
się obrońcy Miasta:

patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci
najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady16

Mieszkańcy stają wobec zagrożeń, które są skutkiem wojny. Głód, ogień  
i śmierć nie są jednak najstraszniejsze. Jak czytamy w poemacie, najgorsza jest „twarz zdrady” – to jej 

13  Tamże.
14  Por. Jan Prokop Raport z oblężonego Miasta po dwudziestu latach. W zbiorze: Herbert i znaki czasu. Coloquia Herbertiana 
(I). Red.: Elżbieta Feliksiak i in. T. 1., s. II. Białystok, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 2001, s. 194.
15  Por. Kazimierz Nowosielski: Wytrwać do końca (nad jednym wierszem Zbigniewa Herberta). „Topos” 2002, nr 1-2, s. 33-
35.
16  Z. Herbert: Raport z oblężonego Miasta, dz. cyt., s. 103.
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spojrzenia nie można znieść. Obawa przed nią jest uzasadniona, zdrada oznacza złamanie wierności i nakazu 
walki o Miasto. 

Finał Raportu… można odczytywać dwojako. Z jednej strony stanowi on diagnozę, ujawnia przyczyny 
tego dramatycznego biegu zdarzeń, który ciągle zatacza koło. Znękani nieustanną walką obywatele wyznają: 

„i tylko sny nasze nie zostały upokorzone”. Słowa te można odbierać jako cykliczność oblężenia i brak perspek-
tyw na lepszą przyszłość. Jednakże istnieje inne znaczenie, zgodnie z którym istotą doświadczenia historii 
w ramach czasowych 1956-1982 jest poczucie wydziedziczenia z historii17. 

Inna interpretacja tego fragmentu wnosi w zakończenie utworu optymistyczny akcent18, ponieważ to wła-
śnie w świecie naszych myśli możemy cieszyć się wolnością. Autor zwraca uwagę, że istnieje sfera naszych 
pragnień i snów, w której zawsze możemy się schronić. Jej nie sposób ubezwłasnowolnić ani ocenzurować. 
To właśnie ona ma służyć ocalaniu godności, której nie można absolutnie zagarnąć. Nawet najdramatycz-
niejsze oblicza wojny nie są w stanie zawładnąć jednostkami, zachowującymi pamięć o swojej tożsamości. 
One bowiem są gwarantem ocalenia. Mimo trudności, nie wyrzekają się przywileju, jakim jest wolność, ale 
kultywują ją w swoim wnętrzu. Zachowują i przekazują wolność, czyniąc ją nieśmiertelną. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że ostatnim wersem Herbert określa rolę poezji i poety – w sytuacji zagrożenia muszą stawać 
w obronie ostatniej deski ratunku, jakim jest „sen”. 

Warto zauważyć, że utworem poprzedzającym Raport z oblężonego Miasta jest Pan Cogito – zapiski z mar-
twego domu. Bohater opowieści, który w pierwszych dwóch częściach wiersza wypowiadał się w imieniu 
zbiorowości więźniów, w trzeciej porzuca ten tok narracji i zaczyna mówić we własnym imieniu. Przedstawia 
siebie jako tego, który pragnie pozostawić świadectwo „epifanii głosu”, który już słabo pobrzmiewa w jego 
pamięci. Robi to w jasnym celu: chce własne, jednostkowe, a zarazem zbiorowe doświadczenie więźniów 
uczynić dokumentem historycznym. 

Świadectwo Pana Cogito dotyczy nie tylko rzeczywistości historycznej, lecz także eschatologicznej. Wska-
zuje bowiem na moc Boga, który swoim słowem jest w stanie wskrzesić umarłych, wyzwolić człowieka z sideł 
niewoli śmierci:

męski
wolny
nakazujący
powstanie
z martwych

głos
potężny
królewski
wywodzący
z domu niewoli19 .

17  Por. M. Stala: Rok 1983…, dz. cyt., s. 206-207.
18  Julian Kornhauser w książce poświęconej twórczości Herberta zupełnie inaczej interpretuje finał poematu: „Wszystko uległo 
upokorzeniu, poza snami. Znowu zdrada i upokorzenie. […] Co więc przynosi raport starego kronikarza? Przynosi relację z wa-
hania nastrojów, polityki układania się, upokorzenia. Nie ma męstwa, nie przeciwstawiania się złu, nie walki z wrogiem.” [J. Kor-
nhauser: Niepewna jasność…, dz. cyt., s. 102] Nie sposób zgodzić się z tak jednoznaczną opinią, wszak męstwo, heroizm działań 
obronnych podkreśla cały Raport z oblężonego Miasta.
19  Z. Herbert: Pan Cogito – zapiski z martwego domu, s. 95.
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SAMA 
PRZEJRZYSTOŚĆ
Poszukiwanie przedmiotu i odnalezienie się 
podmiotu w poezji KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ

Katarzyna Skórecka

P oezja Kryst yny Miłobędzkiej  rzadko „o gl ąda” światło dzienne.  Znika 
przeważnie pod stertą tandety, masowych czytadeł. Próżno szukać jej na półkach większości bibliotek czy 

księgarni. Ale kiedy już „wydobędzie” ją na powierzchnię czyjś czytelniczy zapał, czyjaś ciekawość czy zwykły 
przypadek, potrafi zachwycić, skłonić do zastanowienia, wymusić zatrzymanie pędu życia na rzecz... właśnie, na 
rzecz czego? Chyba na rzecz „rzeczy” właśnie. Miłobędzka jest obserwatorką, niebywale czujną i spostrzegawczą, 
zamiłowaną w detalu. Lubi spoglądać na życie w jego naturalnym biegu, na nieskrępowane pragnienie istnienia 
każdego elementu świata. Lubi patrzeć i opisywać. Lubi dostrzegać szczegóły niezauważalne dla przeciętnego 
obserwatora. Jej oko jest szczególnie wyczulone – nadczułe. Zauważa drobną rysę na szklanym kubku czy zapa-
rowaną szybę. Oko sięga głębiej, nie wystarcza mu powierzchnia. Pragnie odkryć istotę rzeczy. Najważniejszy 
jest dla niej świat – wszystkie jego przejawy, nawet najmniejsze. I ważna jest dla niej prawda o świecie – czysta, 
niezasłonięta przez niczyją jego wizję, a tym bardziej przez Poetkę. Zadaniem jej poezji jest ukazanie prawdy 
o świecie, a mówiąc jeszcze dokładniej, pozwolenie, aby to świat sam „mówił” dzięki językowi poetki. 

Świat biegnie mi przez głowę rzeczami1- poznawanie świata 
poprzez poznanie przedmiotów materialnych 
Szczególnie zauważalne u Krystyny Miłobędzkiej jest zainteresowanie różnego rodzaju przedmiotami, które 

nie są tylko nieożywionymi elementami otaczającego świata – Poetka wielokrotnie nadaje im nowe znaczenie. 
Dzieje się tak już w cyklu Anaglify, pierwszym z jej tomów poetyckich. Miłobędzka buduje swoje rozważania, 
obserwując przedmioty materialne. Wybiera szczególnie te rzeczy, które są zwykle niezauważane, zapomniane, 

1  K. Miłobędzka, Imiesłowy, s. 57.
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mało interesujące, jak np. pożółkły liść, stara morska mina czy zardzewiały miecz. Zawsze obserwowane zjawiska 
są pretekstem do próby wejścia w świat tego przedmiotu, zrozumienia jego „sytuacji”. Czasami jest to przerażony 
kaktus, którego strach nie wynika z jego doświadczeń (jakie przeżycia może mieć kaktus?), ale z wyglądu: małej 
kulki, odgradzającej się od świata kolcami. Zawsze jednak coś łączy te przedmioty: oksymoroniczność cech. 

Meduzy, dla których naturalnym środowiskiem jest woda:

drażnią morze podobieństwem i zapożyczeniami 
– w przeźroczystej otoczce ukrywają istnienie określonych
kształtów o nieoczekiwanych kolorach.2

Już samo ich istnienie zakłada oksymoroniczność: przeźroczystość ukrywa w  sobie nieoczekiwane kolory. 
Paradoks kryje się również w ich związku z morzem: jedyne miejsce, w którym meduza może istnieć, z którym 
powinna koegzystować – odrzuca ją. Wyrzucenie na brzeg powoduje jej śmierć: wodnista/ otoczka pęka i powoli 
wsiąka w  piasek (…) meduza/ spłaca dług morzu. 

Poetka w swoich rozważaniach stara się nie zasłaniać sobą przedmiotu, pozwala mu samemu mówić, wyrazić 
się w jej poetyckich obserwacjach. Potrzebne są do tego liczne personifikacje, z których buduje swoje wiersze 
w tomie Anaglify. I tak kaktusy są kłębkami przerażenia3, agawa narzeka na brak spotkania, liście zastanawiają 
się przed  upadkiem. Cały ten nadmiar ożywionych przedmiotów i upersonifikowanych zwierząt i roślin jest 
po to, aby ukazać wielorakość świata, jego ogrom, różnorodność. Poetka jest światem zaciekawiona, urzeczona. 

2  Tejże, [meduzy drażnią morze], z tomu Anaglify, s. 12.
3  Tejże., [kaktusy są kłębkami przerażenia], z tomu Anaglify, s. 10. 

fot. Tomasz Hołod
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I wie, że jest tylko jego małą cząstką. Żyje w nieustan-
nej obecności czegoś więcej i  kogoś więcej. Ta obec-
ność to ciągłe przenikanie się wszystkich różnorodnych 
bytów: roślin, zwierząt, przedmiotów i ludzi. Poetka 
daje świadectwo owej symultanicznej obecności, prze-
nikaniu się elementów świata. Dowcipnie zaświadcza 
o tym rozpoczynający tomik wiersz [na szybie pokrytej 
parą]4. Jest to utwór opisujący niewinną, wydawałoby 
się – dziecinną zabawę: rysowanie obrazków na szybie 
pokrytej mgiełką wodną. Zabawa podkreśla stale pozo-
stające w polu uwagi poetki zagrożenie zmianą i nie-
bytem: para jest tylko stanem przejściowym, czymś 
bardzo nietrwałym. Każda próba „kontaktu” z  nią 
może okazać się ostatnią: para może zniknąć, niczym 
wyrzucona na piasek meduza czy przerdzewiała mina. 
Bohaterka wiersza jednak nie wystraszyła się ulotności 
pary wodnej. Wykorzystuje ją do zabawy. Rysuje kota, 
ale jak zauważa, można także narysować świerk, kwiat 
albo człowieka. 

Warto zwrócić uwagę na poruszony w  tym wier-
szu problem przenikania się świata zewnętrznego 
i  wewnętrznego, równoległości tych światów i  moż-
liwości przekroczenia granic między nimi. Bohater 
liryczny jest oddzielony od świata zewnętrznego tylko 
cienką granicą – szybą pokrytą parą. Oddzielony – 
dopóki utrzymuje się różnica temperatur, dopóki to, co 
zewnętrzne, jest inne od tego, co wewnątrz. Poetka stara 
się wierszu współistnieć z rzeczywistością zewnętrzną, 
zjednoczyć się ze światem. Potrzebny jest do tego gest 
otwarcia, wyjścia poza siebie, skupienia uwagi na ota-
czającym świecie. Podmiot ukrywa się, żeby mógł zaist-
nieć przedmiot.

W tym odkrywaniu ważna jest u Miłobędzkiej swoista 
etapowość. Nie poznajemy od razu wszystkiego, nie od 
razu wszystko jest nam dane. W kolejnym wierszu z Ana-
glifów Miłobędzka porównuje tę etapowość w poznawa-
niu do wchodzenia do wnętrza owocu5. Na  początku 
ukazują się rzędy nasion, które przyglądają się przeszy-
wającemu owoc nożowi. Potem nasiona pozostają same, 
a po spożyciu przez człowieka owocu pozostają w ziemi, 
czekając na ciemność. Ten wiersz po raz kolejny „oddaje 

4  Tejże, [na szybie pokrytej parą], z tomu Anaglify, s. 9. 
5  Por.: K.M., [wchodzi się do wnętrza], z tomu Anaglify, s. 30.

Krystyna Miłobędzka jest autorką 
12 tomików poezji, dramatu Siała 
baba mak i opracowań teoretycz-
nych. W 2004 roku została nomi-
nowana do Nagrody Nike za tom 
Po krzyku.
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głos” przedmiotowi – w tym przypadku – owocowi. Człowiek w wierszach Miłobędzkiej często milczy, usuwa się 
w cień, oddala, by udzielić głosu przedmiotom. 

To „oddawanie głosu”, nieustanna personifikacja otaczającego świata wiąże się z przekonaniem Miłobędzkiej 
o ubóstwie ludzkiej mowy. Poetka dostrzega, że ludzkie słowo jest zawodne, niepełne, że nie potrafi oddać całego 
ogromu istnienia: 

Staram się załatać tę dziurę, która jest między mną a wszystkim innym, jednak to jest ciągle takie niezupeł-
nie spełnione. Bo kiedy biorę filiżankę do ręki i chcę to zapisać, to muszę zastąpić ten ruch, ciepło i jej ciężar 
słowami. Nie wiem jak to zrobić? (…) Myślę, że to jest nie do pokonania. Tylko czasami to „między” mną 
a  kimkolwiek, mną a czymkolwiek bliskim udaje się pokonać6.

Człowiek w wierszach Autorki pragnie zrozumieć to, co widzi, czemu się przygląda. Jednak często odnosi 
porażkę, na którą narażają go jego własne zmysły. Dlatego Poetka wyznacza im nowe zadania. Należy wyzwolić 
zmysły z ich dotychczasowego sposobu funkcjonowania, trzeba umieścić je na granicy poznania, na skraju, 
w miejscach, w których do tej pory były nieprzydatne. Uruchomienie nowych pokładów wrażliwości zmysłów 
jest związane z nieustannym trudem, który musi podjąć podmiot mówiący: dnie i dnie żeby wydłubać prześwit 
na  cokolwiek jednego/ albo przesłuch gdyby mi padło na uszy7. Wysiłek jednak opłaca się – człowiek może pełniej 
poznać otaczający go świat, zrozumieć go, stać się jego częścią. Kulminacją poznania świata przedmiotów jest 

„zadomowienie się” podmiotu mówiącego w świecie pośród przedmiotów, uznanie siebie za jego cząstkę: 

jest w ciszy pokoju
jest ścian, każdej inne
jest słońca na firanie
szarzejące jest kurzu
przez cienkie jest szyby
jest wróbla za oknem

jest dziecka po trawie, goniące motyla
jest motyla w siatce
płynące jest chmury

i znowu: jestem8

 
„Zadomowienie się” w świecie jest celem poznania według Miłobędzkiej. Każda próba jego zrozumienia, uchwy-

cenia powinna kończyć się właśnie tym „byciem w  świecie”, staniem się jedną z jego cząstek.

bieg rzeczy/ domy auta suknie/ narcyzy koty torebki torby chusteczki9 
- uroki codzienności

Odnajdujemy w  poezji Krystyny Miłobędzkiej szczególne upodobanie do wszystkiego, co powszednie, 
noszące znamiona powtarzalności czy zużyte w wielu wykorzystaniach. Wiersze Poetki są studium zjawisk 

6  J. Borowiec i K. Miłobędzka [rozmowa], Pisze się tak, jak toczy się życie, [w:] dz. cyt., s. 185. 
7  Tejże, O, z tomu Dom, pokarmy, s. 137.
8  Tejże, [ jest w ciszy pokoju], z tomu Imiesłowy, s. 238.
9  Tejże, gubione, 230.
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codziennych: zakurzonych lamp, pobrudzonej podłogi, podartych skarpet. Z  zainteresowaniem 
przygląda się tym przedmiotom, powodom ich pojawienia się, ich zużyciu. Codzienność to również 
czynność: ta sama każdego dnia, powtarzana mozolnie, „do upadłego”. Jest u Miłobędzkiej kilka 
rodzajów codzienności: ta, która nuży swoją powtarzalnością, i ta, której rutyna uspokaja, codzien-
ność-klatka, która zniewala swoją schematycznością, i codzienność błogosławiona-zabawa, zachwyt 
nad drobiazgami. Rzeczy codzienności, małe drobiazgi, zauważone często przypadkiem: kawałek 
słońca schwytany na liściu mimo woli10 lub odkopane po latach na strychu przedmioty jak dziecinny 
latawiec/ [z - przyp. K.S.] przezroczystą bibułką11. Charakterystyczny jest zachwyt podmiotu mówią-
cego nad tymi rzeczami, nad ich prostotą, który często wiąże się ze wspomnieniem lat dzieciństwa, 
z powrotem do codzienności tamtych czasów. Opis rzeczy codziennych, zwykłych nie jest bezcelowy. 
Wynika z przekonania, że opisujący je człowiek dojdzie do poznania siebie i otaczającego go świata, 
co wiąże się z  wiarą, że istnieje pewna wspólnota, łącząca go z  całym bytem. Przekonanie o  tym 
zatopieniu w bycie, o byciu w codzienności przedmiotów wyraża Poetka w cytowanym już wierszu 
[jest w ciszy pokoju]12. W tym utworze rozważa czasownik „być”. Na początku wymienia Miłobędzka 
różne przejawy tego bycia, miejsca występowania jest13: 

jest w ciszy pokoju
jest ścian, każdej inne
jest słońca na firanie
szarzejące jest kurzu14

Jest znajduje się we wszystkim, co wypełnia przestrzeń, w każdym z przedmiotów, ze szczególnym 
zaznaczeniem tych, które są ulotne, mało widoczne, jak kurz czy cisza. Chciałoby się dopowiedzieć, że 
to jest to czyste bycie, przepełniające każde istnienie, całość bytu. Jest to również cząstka wypełniająca 
podmiot mówiący:

i znowu: jestem

w tym ogromnym 
kolistym kulistym nieczyimś
rozdziawionym zajadłym parzącym

trwawomocnym śmigłoskrzydłym biegłonogim
cieknącym zaciekłym
dotkliwym
jest15

Podmiot mówiący zauważa wspólnotę istnień, łączących go z  resztą świata, również z  cząstką 
przedmiotów nieożywionych (kurz, ściana, promień słońca). Powtórzenie czasownika jest w  obu 

10  Tejże, [nasze teraz pisane dużą literą], z tomu Imiesłowy, s. 222. 
11  Tejże, [przez którą widzi], z tomu Imiesłowy, s. 223.
12  Tejże, [ jest w ciszy pokoju], z tomu Imiesłowy, s. 238. 
13  Por.: tejże, dz. cyt., s. 238. 
14  Tejże, dz. cyt., s. 238.
15  Tejże, dz. cyt., s. 238.
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strofach to przypieczętowanie przekonania o  tożsamości czło-
wieka i otaczającego go świata. 

Świat codzienności w  wierszach Krystyny Miłobędzkiej to 
świat przedmiotu i  czynności, przypisanej temu przedmiotowi. 
Codzienność jest kategorią temporalną, która staje się nadrzędną 
dla całej poezji – wszystkie wydarzenia, osoby, przedmioty ist-
nieją jako osadzone w  codzienności. W  zachwycie nad przed-
miotem codziennym – kartoflem, skarpetami do cerowania 

– oraz nad czynnością dnia codziennego Miłobędzka zakłada, 
że wszystko, co cielesne, jest dobre. Piękno przedmiotów mate-
rialnych tkwi właśnie w  ich fizycznej strukturze, która jedno-
cześnie odsyła do niematerialnej struktury świata: do kwestii 
wartości i sensów. 

jestem (…) furtką bez ogrodu16 - 
ornamentyka Miłobędzkiej
W świecie przedmiotów w utworach Krystyny Miłobędzkiej zna-

czące miejsce zajmuje roślinność. Ukazywana jest na różne sposoby 
– spotykamy w wierszach upersonifikowane kwiaty, zmetaforyzo-
wane drzewa, porównania świata ludzi do świata roślin. Roślinność 
w utworach Poetki staje się niejako ornamentem, zdobiącym całą 
twórczość. Motywy roślinne, złożone z wielu drobnym elementów 

„pokrywają” niemalże całą „powierzchnię” jej twórczości. I niczym 
ornament w sztuce, motywy roślinne w wierszach Miłobędzkiej 
dalekie są od realizmu, często łączą się ze sobą w sposób fantazyjny 
i finezyjny. 

Jej drugi tom poezji – Pokrewne – to niejako kulminacja 
jej myślenia i    patrzenia na przyrodę. Już w  pierwszym wier-
szu, otwierającym cykl, wyraźnie zaznacza się ornamentyka 
Miłobędzkiej:

Pcha się w górę, tłoczy się, tędy przepływa, odkąd urodziło, co
miało wykarmić, odkąd karmiło, co miało urodzić – na-
rodzenie przed narodzeniem schwytane w zielony miąższ17. 
   

 Rytuał życia i narodzenia zostaje opisany poprzez analogię ze 
światem roślin. Poetka opisuje wzrost rośliny – jej walkę o życie, 
o przetrwanie, pięcie się ku górze – ten nieustanny pęd życia. To 
pragnienie przetrwania stanowi analogię do pędu życiowego czło-
wieka, który, podobnie jak opisane rośliny, pragnie żyć. 

W świecie Miłobędzkiej wszystko pragnie życia, nawet najmniej-
sze istoty. Nie tylko ludzie i zwierzęta, ale nawet zeschnięty jaśmin 

16  Tejże, Po krzyku, s. 250.
17  Krystyna Miłobędzka, Roślinne, z tomu Pokrewne, s.35. 

Wielogłos - książka o poetce 
opracowana pod redakcją 
Jarosława Bobrowca.
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próbuje uratować swoje życie. Jednocześnie zaznacza Poetka, że życie dane (ludziom i światu), jest darem – czymś 
spoza nas:

Oddane pulsowaniu, krążeniu, odpływom, powrotom – tym
tylko są – gospodarzami w sobie: co daje ziemia, co daje 
światło, co daje powietrze18.

Świat ogarnia żądza życia – wszystkie procesy organizmu są skierowane na jego podtrzymanie – oddychanie, 
krążenie, wydalanie. W tym przywiązaniu do życia trzeba jednak pamiętać, że tyle mamy, ile zostało nam 
dane. Poetka dyskretnie przypomina człowiekowi tę prawdę – życie jest darem. Jest tak subtelna, że posługuje 
się obrazem z kręgu przyrody – rośliny są dłużnikami świata – dłużnikami wody, powietrza, światła. Bez nich 
nie przetrwałyby. Ich istnienie, chyba nawet bardziej niż ludzkie istnienie, uzależnione jest od otaczającego 
środowiska. Rośliny bowiem same nie wytwarzają pokarmu, potrzebują do tego licznych czynników. Stają się 
więc gospodarzami tego, co otrzymają z zewnątrz. Roślinne jest refleksją nad istotą życia – nad pragnieniem 
przetrwania, łączącego cały świat, łączącego człowieka z resztą istnienia – oraz przypomnieniem, że życie jest 

18  Tejże, dz. cyt., s. 35. 

fot. Biuro Literackie
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darem – tyle posiadamy, ile otrzymamy. Człowiek jest wprawdzie gospodarzem – dzierży władzę nad światem, 
ale jest również od niego zależny i za niego odpowiedzialny. 

Aby zrozumieć świat przyrody, trzeba, według Miłobędzkiej, właściwie go ujrzeć. Ludzkie spojrzenie jest 
jednak zawodne. Jego ułomność odbiera widzeniu właściwe barwy:

Oczy nie widzą głęboko, widzą daleko albo blisko, dlatego
tyle brzegów, tyle zgniecionych mórz – czy myśleniu wystar-
czy oczu na zatopienie świata?19

Czysto ludzki sposób patrzenia zniekształca obiekt percepcji. Tym bardziej zniekształca przyrodę, tę ciągle 
żywą „machinę”, pozostającą w nieustannym wzroście, pędzie, przemianie, zakwitaniu – przekwitaniu20. Czy 
myśleniu wystar- /czy oczu na zatopienie świata21? pyta Poetka, czy ludzkie zmysły ogarną całość istnienia? Nie 
wystarczy poznanie zmysłowe – odpowie Miłobędzka, nie wystarczy ludzki sposób patrzenia, ponieważ za dużo 

19  Tejże, [oczy nie widzą głęboko], z tomu Pokrewne, s. 43. 
20 Por.: tejże, dz. cyt., s. 370.
21  Tejże, dz. cyt., s. 43.

Krystyna Miłobędzka jest także scena-
rzystką. Pisze spektakle teatralne dla 
dzieci. Obok scenariuszy poetka jest 
także autorką wielu prac teoretycznych 
na temat teatru dziecięcego.
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razy poznanie przez/ siebie, żeby mogło zapuścić korzenie22. Człowiek percypuje niejako obciążony wyuczonym 
sposobem patrzenia. Aby ujrzeć prawdę o świecie, poznać go w  pełni, człowiek musi się „ogołocić” ze swoich 
przyzwyczajeń, niejako zatopić się w świecie, odrzucić siebie samego, aby tylko świat pozostał. 

Niewystarczalność ludzkich zmysłów w procesie poznania przyrody i całego świata ukazuje Miłobędzka 
w wierszu Pojemne23. Postuluje w nim nadanie wrażeniom zmysłom nowych sensów, reorganizację ludzkiego 
poznania. Kluczem do sukcesu okazuje się technika synestezji, czyli łączenia zmysłów. Jak już wspomniano, 
należy uwolnić patrzenie, słyszenie, czucie od dotychczasowych przywiązań, od wyćwiczonych metod percepcji. 
Wyznaczyć zmysłom nowe zadania, pełniejsze, dotąd nieznane:

mówię oczy, patrzę zapach, pachnę las, czyimi płucami   
oddycham

słyszę gorzkie24

Reorganizacja sposobu patrzenia rodzi nowe doznania – świat jawi się zupełnie inaczej niż do tej pory, 
pełniej, wspanialej, prawdziwiej: coraz ostrzej sosnom do igieł, wyłaniam kraje/ kory pękate, drzewa nie 
swoje25. Nowy sposób widzenia, poznawania ukazuje ukryte dotąd pokłady zjawisk świata. Należy zwrócić 
uwagę, że po raz kolejny poznanie świata rozpoczyna Miłobędzka od ukazania świata roślin. Ornamentyka 
Miłobędzkiej jest kolażem przeplatających się elementów – drzew, kwiatów, igieł, mchów, które są furtką do 
poznania reszty rzeczywistości. Często owo poznanie jest doświadczeniem pełni tego, co do tej pory było 
poznawane tylko po części. Miłobędzka zachęca, by „furtką przyrody” wejść coraz głębiej i  poznać świat 
w jego pełnej krasie:

Spojrzenie po spojrzeniu rozgina wejścia coraz głębsze:
trawa dzieli się trawą, liść łamie się liściem, gną się i strzę-
pią, wplątane w ziemię biją powietrze drzewami. Spadający
las, pochylona woda, dookoła,
(…)
drzewo nabiega drzewem, woda nakrywa
wodę, pęka szklisty krąg26.

Roślinność jest ozdobą tego świata, jego nieodzownym elementem. Wyobraźnia przyozdabia marzenie senne 
pnącymi się pasmami roślin: Pasma roślin, kłącza rozwijane w  zamkniętych oczach./ Odebrane ciemności, pną 
się na drgający brzeg27. Ale czasami przyroda staje się furtką otwierającą człowieka na niego samego, umożliwia 
wejście w świat jego wnętrza. W wierszu Kołysanka28 wieczorna piosenka dla dzieci otwiera świat wyobraźni. 
Ornamentyka w poezji Miłobędzkiej to nie tylko drobny element, służący ozdobie większej całości. Przy-
roda w świecie jej wierszy jest odrębnym bytem, który nieustannie o sobie przypomina. Przyroda jest cząstką 

22  Tejże, dz. cyt., s. 43.
23  Tejże, Pojemne, z tomu Pokrewne, s. 57.
24  Tejże, dz. cyt., s. 57.
25  Tejże, dz. cyt., s. 57.
26  Tejże, Narodzenie z oczu, z tomu Pokrewne, s. 42.
27  Tejże, dz. cyt., s. 41.
28  Tejże, Kołysanka, z tomu Pokrewne, s. 41.
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otaczającego człowieka świata, ale również cząstką budującą jego samego. Ornament 
przekracza swoją pierwotną funkcję – zamiast ozdabiać, być mało znaczącym dodatkiem, 
staje się równorzędnym przedmiotem analizy.

Ku podmiotowi
Jak już mówiliśmy, przedmiot w  twórczości Miłobędzkiej zajmuje szczególną 

pozycję. Od jego zauważenia rozpoczyna się wędrówka, do której zaprasza Poetka 
swoich czytelników, wędrówka po świecie, po rzeczywistości widzianej jej oczami. 
Już u początku twórczości, w Anaglifach, przedmiot zajmuje miejsce centralne – jest 
ośrodkiem większości analiz. Poświęca mu się wiele miejsca, wierząc, że jego odkrycie 
pozwoli na zrozumienie prawdy o  otaczającej rzeczywistości. Miłobędzka głęboko 
wierzy w tę szczególną zależność pomiędzy światem jako całością a jego elementami. 
Wierzy w możliwość poznania świata na drodze koła hermeneutycznego – poprzez 
poznanie elementów wypełniających rzeczywistość dochodzimy do poznania świata 
(od szczegółu do ogółu), a poprzez poznanie świata poznajemy również samych siebie 
(od ogółu do szczegółu). 

Proces poznania przedmiotów zawsze nastawiony jest na odkrycie prawdy. To nad-
rzędny cel poznającego. Dojście do istoty rzeczy staje się podstawowym zadaniem 
podmiotu.

Rzeczywistość, którą kreuje w swoich utworach Miłobędzka, jest rzeczywistością, 
w której zanurzone są wszystkie elementy świata. Jest ona również jakby spoiwem, łączą-
cym człowieka z innymi bytami. Poetka wierzy w możliwość odkrycia prawdy, pomimo 
świadomości ułomności ludzkiego sposobu poznania. Dlatego postuluje niejako redukcję 
fenomenologiczną – nakazuje odrzucić całą dotychczasową wiedzę o świecie, zawiesić 
wszystkie o nim sądy i pozwolić, aby świat sam nam się ukazał.

Wraz ze stopniowym odkrywaniem świata w całym jego bogactwie, dochodzi również 
do wyłonienia się podmiotu, który niejako konstytuuje się wraz z rozwojem wiedzy 
o świecie. Człowiek w utworach Miłobędzkiej ma świadomość swojej powinności – wie, 
że aby mógł poznać swoje bycie, samego siebie, musi otworzyć się na świat i w nim 
szukać prawdy o sobie. Rozwijanie kwestii podmiotu w utworach Miłobędzkiej kończy 
się piękną konkluzją:

mów
jest
sama przejrzystość29

Najważniejsze jest samo bycie, istnienie podmiotu. Pomimo wielu jego ograniczeń 
w pojmowaniu siebie i świata, pomimo cierpienia, które często ten świat mu zadaje, 
pomimo braku międzyludzkiego porozumienia najważniejsze jest trwanie, które 
z czasem przemienia się w samą przejrzystość .

29  Tejże, fragmenty utworów z tomu Gubione. 
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Dominik Kwaśnik 

LEGIA WARSZAWA

 Agresja i agresja językowa1 

i stnieje  kilka opracowań d ot yczących agresji .  Z   dużą starannością pro-
blem potraktowała Maria Peisert. W jej obszernej pracy, Formy i funkcje agresji werbalnej2 została przedsta-

wiona klasyfikacja leksemów „agresywnych”, zbadana ich geneza wraz z tłem historycznym. Wnikliwy opis 
nie tylko prezentuje przykłady agresji językowej, lecz także stara się wskazać przyczyny zjawiska. Klasyfikację 
uzupełnia próba definicji samego zjawiska agresji werbalnej.

W 2003 roku wydany został Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów autorstwa Macieja Grochowskiego, 
będący próbą zebrania w jednym miejscu występujących w Polsce leksemów uważanych za wulgarne. W słowniku 
znaleźć można bardzo dużą liczbę wulgaryzmów wraz z definicjami i przykładami użycia. Autor zamieścił także 
teoretyczne opracowanie, w którym stara się opisać i zdefiniować agresję językową i wulgaryzmy.

Temat agresji językowej pojawia się w postaci artykułów w tomach prac językoznawczych, takich jak np. Język 
a kultura. Tom 17. serii w całości poświęcony był temu problemowi, nosił tytuł Życzliwość i agresja w języku 
i kulturze. Analizy różnych aspektów tego zjawiska podejmują się: Jolanta Panasiuk w tekście Pragmatyka 

1   Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej pt. Agresja językowa w wypowiedziach kibiców klubu piłkarskiego Legia War-
szawa, napisanej pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Ewy Dzięgiel i obronionej w 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
2   Wrocław 2004.

AKTY AGRESJI
w wypowiedziach kibiców
klubu piłkarskiego
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agresji w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży oraz Alicja Witorska w artykule Co to jest agresja? Studium 
semantyczne. W obu tekstach możemy spotkać się z próbą definicji zjawiska agresji językowej. Z kolei Jadwiga 
Kowalikowa podejmuje temat wulgaryzacji i dewulgaryzacji w języku (O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współ-
czesnej polszczyźnie). Kazimierz Ożóg analizuje obecny stan kultury i agresji w języku w pracy Współczesny 
model polskiej grzeczności językowej. Anna Różyło przedstawia swoją klasyfikację przejawów agresji werbalnej 
w artykule Agresja werbalna. Próba klasyfikacji o inspiracji kognitywnej. Wprowadza tam pojęcie agresji jako 
aktu mowy. Temat wyzwisk poruszają Joanna Zimnowoda (Wyzwisko – specyficzny rodzaj form adresatywnych) 
i Piotr Lewiński (O wyrazach ogólnie obelżywych). Pierwszy tekst to próba teoretycznego spojrzenia na problem, 
drugi – językoznawcza klasyfikacja i analiza poszczególnych leksemów obelżywych. Można ponadto odnaleźć 
opracowania omawiające agresję w werbalną w konkretnym środowisku, np. politycznym, czym zajęła się Irena 
Kamińska-Szmaj (Agresja językowa w życiu publicznym: leksykon inwektyw politycznych 1918-2000). Krzysztof 
Krejtz z kolei analizuje agresję językową w komunikacji internetowej (Internetowa kultura obrażania). W tej 
publikacji znalazł się tekst Piotra Zydela Kibicowski język przemocy w internecie. 

Agresję można definiować, przywołując jej przejawy, albo źródła. W tym drugim przypadku należy odwołać się 
do nauk psychologicznych – teorii Sigmunda Freuda czy Ericha Fromma. W psychoanalizie agresja rozumiana 
jest jako naturalny popęd, który, kumulując się, znajduje ujście właśnie w działaniach. Popęd jest wywoływany 
przez bodźce zewnętrzne, choć to właśnie normy społeczne skłaniają do jego hamowania, powstrzymywania. 
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Wreszcie w innych teoriach agresję utożsamia się z zachowaniem wyuczonym, czyli wynikającym 
z wpływów pewnych wzorców. Te wzorce to autorytety, których zachowanie ludzie powtarzają 
w okresie dzieciństwa3.

Nie ma pewności, także w naukach psychologicznych, jak definiować omawiane zjawisko. Jolanta 
Panasiuk w swoim artykule określa agresję jako „zachowania, u źródeł którego leżą emocje nega-
tywne. Wartościowane są ujemne, zaliczane jest do typu postaw egocentrycznych”4. Alicja Witor-
ska dostrzega również zależność agresji od emocji. Definiuje ją jako „komponent silnych emocji 
negatywnych”5 . Agresja jest czynnym odreagowaniem tych emocji, wyładowaniem ich na zewnątrz. 
Widzimy więc pewną powtarzającą się cechę definicji. Agresja to reakcja na bodźce, związana 
z działaniem.

Z tym łączy się próba definicji agresji poprzez wskazanie jej przejawów. W jaki sposób nastę-
puje owo „odreagowanie” i „wyładowanie” negatywnych emocji? Można wymienić kilka rodzajów. 
Najprostsze rozróżnienie to agresja fizyczna i agresja językowa, słowna, która może być elementem 
agresji psychicznej.

Agresja fizyczna jest najbardziej brutalną formą agresji – należą do niej pobicia, morderstwa 
czy ataki militarne. Znęcać się psychicznie można też przy użyciu mowy: wyzwisk, oskarżeń, 
plotek, wyśmiewania, pomówień, kłamstwa, przeklinania (rzucenia klątwy) lub ironii. 

Kolejne próby rozróżnienia rodzajów agresji podjęte przez Jolantę Panasiuk przynoszą pojęcia 
agresji bezpośredniej i pośredniej, a także czynnej i biernej. Agresja czynna to wykonywanie dzia-
łań agresywnych, bierna – po prostu niepodejmowanie działań dla kogoś korzystnych, szkodzenie 
komuś przez tzw. „umycie rąk”. 

Agresja bezpośrednia to skierowanie swoich działań na konkretny obiekt – czyli np. wyzywanie 
konkretnej osoby. Ktoś staje się ofiarą wyładowania emocji agresora. W typie pośrednim – tzw. 

„przeniesionym”6 – chodzi o działania, które nie są skierowane bezpośrednio w niczyją stronę. 
Maria Peisert przypomina, że taki model komunikacji wprowadził Fritz Kiener. Nazwano go 

„monologowym wyrażeniem agresji”7.
Wśród kryteriów decydujących o  tym, czy wypowiedź jest agresywna, czy nie, są: intencje 

nadawcy oraz reakcja odbiorcy. Trzeba więc przeanalizować potencjalną wypowiedź agresywną 
jako akt mowy8.

Krótko mówiąc, akt mowy to wypowiedź nadawcy skierowana do odbiorcy, której celem jest prze-
kazanie komunikatu przy pomocy znaków językowych. Według teorii aktów mowy Johna Austina 
wypowiedź ma trzy elementy: lokucję, illokucję oraz perlokucję. Na podstawie powyżej przyto-
czonej teorii można przeanalizować różne typy potencjalnie agresywnych wypowiedzi. Weźmy 
na przykład kibicowskie wypowiedzi typu: Wisła to stara kurwa. Intencją jest obrażanie, mamy 
więc do czynienia z agresją językową. Podobna wypowiedź skierowana do konkretnego adresata 
uraża go. Zauważamy agresję na wszystkich trzech poziomach: lokucji (wulgarne słowo), illokucji 
(intencja obrażenia) i perlokucji (odbiorca czuje się urażony). Z kolei na przykład oskarżenie typu: 

3 O psychologicznych definicjach agresji pisała Maria Peisert w pracy Formy i funkcje agresji werbalnej, op.cit., s. 
20-23. 
4 J. Panasiuk, Pragmatyka agresji w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży w: Język a kultura. Tom 17. Życzliwość 
i agresja w języku i kulturze, Wrocław 2005, s. 171.
5 A. Witorska, Co to jest agresja? Studium semantyczne, w: Język a kultura, op.cit., s.146.
6  J. Panasiuk, op.cit., s. 190.
7 M. Peisert, op.cit., s.28.
8 A. Różyło, Agresja Werbalna. Próba klasyfikacji o inspiracji kognitywnej, „Pedagogika katolicka” nr 8., 2012.
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Chciałbym ci powiedzieć, że ukradłeś mi znaczną ilość pieniędzy może nie być agresywne na poziomie pierwszym, 
ale z pewnością takie jest na płaszczyźnie perlokucji. 

Można więc przyjąć taką definicję agresji językowej – będą to wszystkie akty mowy, w których albo użyte są 
leksemy wulgarne, albo których intencją jest obraza adresata, bądź wreszcie takie, które sprawiają, że odbiorca czuje 
się zaatakowany, obrażony, zelżony. Są więc to takie wypowiedzi, w których dostrzec można agresję na jednym 
z trzech poziomów: lokucji, illokucji i perlokucji9.

Agresja w języku kibicowskim
Piłka nożna staje się w dzisiejszym świecie namiastką wojny. Przemożna chęć wygrania meczu, dominacji 

nad rywalem, budzi ogromne emocje u silnie utożsamiających się z zespołem kibiców. Emocje te, szczególnie 
negatywne, wyrażają przy użyciu wypowiedzi agresywnych. 

Obiektem tych wypowiedzi jest oczywiście przeciwnik. Inwektywami obrzuca się zarówno klub, jak 
i poszczególnych zawodników. Najbardziej narażeni na obelgi z trybun są oczywiście gracze utożsamiający się 
ze swoją drużyną. Ma to związek z charakteryzującym kibiców silnym poczuciem wspólnoty i niechęci wobec 
innych. Ta opozycja „swój-obcy” jest kolejnym źródłem agresji językowej. Istnieją grupy kibiców wyjątkowo się 

9 Jest to delikatna, czasem subiektywna kwestia. Użycie wulgaryzmów w miejscach publicznych jest zakazane ustawowo. Karane są 
także groźby czy zniesławienia. Często o tym, czy wypowiedź jest agresją w świetle prawa, musi zdecydować trzecia osoba – sędzia, 
choć w rozumieniu językowym wystarczy odczucie odbiorcy. Także w świecie piłki nożnej sędzia może uznać wypowiedź za agresywną 
i ukarać nadawcę żółtą czy czerwoną kartką.

To my nadajemy kolorytu szarej polskiej piłce, głosi napis. Niewątpliwe, także pod względem językowym.
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nienawidzących (tzw. kosy, np. Legii i Lecha), czasem zdarzają się jednak tzw. sztamy, zgody. Na meczach między 
tymi drużynami – nawet o wysoką stawkę – kibice nie obrzucają się inwektywami.

Innymi ofiarami agresywnych wypowiedzi są osoby „przeszkadzające” w mniemaniu kibiców w osiągnięciu 
dobrego wyniku i w dobrej zabawie na trybunach. Będą to: sędzia, władze klubu oraz policja. Policja uważana 
jest za szczególnego wroga, ponieważ podczas awantur dokonuje aresztowań braci po szalu. 

W socjolekcie kibiców występują bardzo różne formy agresji językowej. Najczęściej są to oczywiście pospolite 
wulgaryzmy, które Maciej Grochowski określił w swoim podziale jako „wulgaryzmy systemowe”10. Przypomnę, 
że to takie, które zawsze będą uważane za wyrazy niecenzuralne, niezależnie od ich kontekstu. Poza takimi 
leksemami w wypowiedziach kibiców pojawiają się także ekspresywne wyrażenia oceniające i deprecjonujące, 
wyzwiska oraz przezwiska. Najbardziej złożonymi formami agresji werbalnej są wypowiedzi w całości nakie-
rowane na wyrządzenie krzywdy: wypowiedzi ironiczne, groźby oraz agresywne sugestie. Im właśnie zostanie 
poświęcona dalsza część artykułu. 

Ironia
Ironia to złożony zabieg językowy. Jego trudność polega na nieoczywistości. Maria Peisert kwalifikuje ironię 

do grupy „zakamuflowanych form agresji językowej”11. Potocznie definiuje się bowiem ironię jako zamierzoną 
niezgodność między tym, co powiedziane, a intencją nadawcy. 

Krzysztof Krejtz w Internetowej kulturze obrażania zwrócił uwagę, że ironia i sarkazm – prócz oczywistej 
złośliwości – są też wyrazem dystansu wobec danego tematu. Analizując internetowe przykłady agresji, autor 
zauważa, że ta forma wypowiedzi pojawia się w związku ze wzbudzającymi najsilniejsze emocje tematami.

Być może jest to wyraz nabierania dystansu w dyskusji nad tematami emocjonującymi, a jednocześnie trud-
nymi do jednoznacznej oceny. Można by wręcz hipotetycznie zakładać, że sarkazm i ironia pełnią rolę oswajającą 
trudny temat12.

Ironię można nazwać „wyższą agresją”. Nie jest to bowiem jawny atak na obiekt agresji. Czasem występuje 
w postaci dowcipu. Nie zawsze jest też rozpoznawana przez odbiorcę. W akcie werbalnym ironię sugeruje ton 
głosu bądź mimika twarzy, ironia w tekście pisanym jest trudniejsza do wychwycenia. Zdarza się, że internauci 

10 M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1995, s. 20.
11 M. Peisert, op.cit., s. 132.
12 K. Krejtz, Internetowa kultura obrażania, Warszawa 2012, s. 31.
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poprawiają użytkownika, który zamieścił sarkastyczną wypowiedź. Wtedy autor musi doprecyzować swój 
zamiar. Oto przykład z forum Legia.net. Kontekst: w jednym z meczów etatowego gracza pierwszego składu, 
Daniela Łukasika, zastąpił inny zawodnik, Dominik Furman. Wypowiedź ironiczna została zaznaczona 
tłustym drukiem

 
Użytkownik Wojti: […] Łukasik niech poćwiczy wykonywanie rożnych bo mie trochę to iryto-
wało. 
Użytkownik mokotów: Sagan zagrał b. przyzwoicie, udział przy golach, no a w kwestii Łukasika 

to cóż tu dodać, ręce opadają.
Użytkownik manaf: mi stałe fragmenty Łukasika tez się nie podobają... no coż... fajnie że dziś zamiast 

niego zagrał Furman... Gdzie wy oglądaliscie mecz???
Użytkownik Zbylu: Co wy z tym Łukasikiem? Przecież na jego miejscu grał Furman? W odbiorze 

jako tako ale w organizowaniu ataku, słabiuteńko.
Użytkownik mokotów: jeden to przypadek , ale żeby dwóch ironii nie załapało to załamka13

Bardzo powszechną formą ironii są podziękowania i gratulacje po przegranym meczu. Forum zalewają 
wówczas wypowiedzi w stylu: Brawo, Urban!, Vrodljak – dziękujemy! 

Ironia jest sposobem oceny kompetencji trenera i graczy. Szkoleniowca pozornie chwali się za decyzje, 
które podjął w czasie meczu. Sarkazm zawarty w tego typu wypowiedziach sugeruje, że to właśnie jego błędy 
doprowadziły do porażki: 0:2 i wchodzi obrońca. Genialne posunięcie taktyczne.

W ten sam sposób krytykowani są gracze i ich umiejętności: Kosecki panuje nad piłką w sposób bajeczny.
Często spotykana jest sarkastyczna deprecjacja słabo spisujących się graczy poprzez nietypowe, wymyślne 

porównanie. Jeżeli Pawłowski [gracz Zagłębia Lubin] byłby uzupełnieniem, to kim jest Kucharczyk i Żyro? 
Podawaczem bidonów? – w tym przykładzie forumowicz podważa przydatność zawodników, porównując 
ich do „podawaczy bidonów”. „Podawacz bidonów” to w świecie piłkarskim figura stylistyczna, obrazująca 
kogoś niepotrzebnego: taka funkcja po prostu nie istnieje. 

Jedną z technik wypowiedzi ironicznej jest nagromadzenie w jednym tekście nacechowanych pozytywnie 
wyrazów: przymiotników, określeń. Cudowny skład, w pomocy sami wirtuozi. Zwrócić trzeba uwagę, że 
pozornie pochwalny tekst w odpowiednim kontekście – słaba gra w meczu z niezbyt cenionym przeciwnikiem 

13 Wszystkie wypowiedzi, cytowane w wersji oryginalnej, pochodzą z forum Legia.net.

Wielkie piłkaskie gwiazdy często podkreślają, jak ważną 
częścią sportowego widowiska jest żywiołowy doping.



LR1-KSIĘGA.indb   57 29.01.2014   12:02



58  L AS RZECZY

ANALIZY LINGWIST YCZNE d o M i n i k  k WA Ś n i k 

– staje się zawoalowaną krytyką. W innym kibicowskim podsumowaniu: Przegraliśmy z piłkarskimi wyrob-
nikami, którzy dostali baty od takich europejskich „mocarzy” jak Helsingborg, słowo mocarze, z dodatkowo 
podkreśloną cudzysłowiem ironią, ma sygnalizować, że szwedzka drużyna Helsingborga wcale nie jest dobra. 
Skoro Legia przegrywa z zespołem, którego wcześniej pokonuje średniej klasy klub, to wniosek jest jeden – 

„Wojskowi” to słaba drużyna.
Sarkastyczna krytyka piłkarza przyjmuje czasem formy dowcipu z pointą. Wszyscy zagrali na beznadziej-

nym poziomie, poza Kucharczykiem, który dał dobrą zmianę dla Śląska. Kontekst tego żartu jest następujący: 
w drugiej połowie przegranego meczu ze Śląskiem, w drużynie Legii zaszła zmiana. Na boisko wszedł Michał 
Kucharczyk. Zawodnik w powszechnej ocenie spisał się bardzo słabo, nawet na tle źle grającego tego dnia 
zespołu. Forumowicz najpierw wprawia odbiorców w zdumienie (wszyscy grali źle, poza Kucharczykiem), po 
czym pointa wyjaśnia jego intencje: grał tak słabo, że pożytek z tego miał Śląsk Wrocław.

Prócz zawodników i trenerów obiektem sarkastycznych wypowiedzi są inni kibice-internauci. Osoby 
mające inne zdanie są deprecjonowane poprzez utożsamienie ich z dziećmi. To utożsamienie czasem wystę-
puje w postaci wyzwiska, a czasem – wypowiedzi sarkastycznej: Cała trójka do lekcji!, A ty jutro nie do szkoły?, 
Jutro egzamin gimnazjalny. Te formy sugerują młody wiek odbiorcy, który tym samym nie jest równorzędnym 
partnerem do dyskusji.

Omawiając przykłady kibicowskich wypowiedzi ironicznych trzeba zauważyć, że są one skierowane 
w stronę własnego zespołu. Ironia stanowi rodzaj krytyki: używa się jej, gdy drużyna przegrywa, zawodnicy 
grają słabo. Symptomem ironii jest nadmierne użycie leksemów pozytywnych oraz użycie słów nietypowych, 
rzadkich – jak bajeczny, wirtuoz, cudny. Ich użycie i nagromadzenie buduje u odbiorcy odczucie przesady, co 
pozwala wyczuć prawdziwy cel tych aktów mowy.

Groźby
Groźba to zapowiedź niebezpieczeństwa ze strony nadawcy. To bezdyskusyjny przejaw agresji werbalnej. 

Co więcej, groźby uwzględnione są w kodeksie karnym. Artykuł 190. Kodeksu karnego mówi:

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w  zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie speł-
niona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego14.

Stadionowe groźby łączą się z pospolitymi wulgaryzmami. Użycie przekleństwa ma groźbę spotęgować, 
a dodatkowo zastraszyć adresata. Dystans, który dzieli grożącego kibica od obiektu gróźb – piłkarzy, sędziego 

– sprawia, że użycie tego typu form przychodzi bardzo łatwo. Anonimowość, którą zapewniają tak Internet, 
jak i stadion, tworzy poczucie bezpieczeństwa nadawcy. Stadionowe groźby nie mają jednak de facto pokrycia 
w rzeczywistości. Są raczej wyrazem frustracji niż zapowiedzią rzeczywistego zagrożenia.

Groźby skierowane są najczęściej w stronę słabo grającego zawodnika. Stadionowe groźby są najczęściej 
bezpośrednią reakcją na słabą grę zespołu, nieudane zagranie. Internauci, widząc nieporadność drużyny, 
umieszczają wpisy: Jakbym był w zespole, to na…bym Vrdoljakowi po mordzie; A ja tej kurwie w czarnym 
stroju!

Nadawcy gróźb najczęściej sugerują rozwiązanie siłowe. Ograniczają się przy tym do wulgarnych leksemów 
typu: wpierdolić, zajebać. Pojawiają się także groźby wplecione w dłuższe formy, jak przyśpiewki stadionowe. 

14 Kodeks Karny, postępowania karnego, Bielsko-Biała 2013, s. 89.
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Pieśń o incipicie Chociaż ciężki jest czas, PZPN gnębi nas…, śpie-
wana na melodię znaną z filmu Jak rozpętałem II wojnę światową, 
ma w refrenie następującą frazę:

Wisłę przejdziemy, Lecha za…
Ligę wygramy, Puchar będzie nasz
Legia Warszawa to najlepszy klub
A kto nie wierzy to ch… mu w dziób15

Widać tu dwa zwroty w  formie groźby, adresowane do Lecha 
Poznań (zostanie zajebany, co w tym przypadku oznacza po prostu 
przegraną w meczu) oraz do osób, które nie wierzą w wielkość Legii.

W ostatnim czasie najzagorzalsi kibice uznali za swoich wrogów 
dziennikarzy. Trybuny parafrazują popularne hasło antykomu-
nistyczne i  skandują: A  na drzewach zamiast liści, wisieć będą 
żurnaliści!16 Hasło to jest śpiewane w reakcji na szkalujące – zda-
niem nadawców – artykuły, które tworzą nagonkę na środowisko 
kibicowskie.

Niektórzy polscy kibice wywodzą się ze środowisk prawico-
wych i wyznają, najczęściej, ultraprawicowe poglądy. Są to patrioci 
lokalni, których uczucia względem małej ojczyzny bliskie są 
nacjonalizmowi. Ich największymi wrogami są komuniści. Tak 
naprawdę komunistą staje się w ich oczach każdy, kto ma poglądy 
odmienne od wpływowych, stojących najwyżej w hierarchii grup 
kibicowskich. Z komunistami utożsamia się więc choćby władzę 
klubu czy nawet rząd. Dlatego często usłyszeć można na stadionie 
inne antykomunistyczne hasło: Raz sierpem, raz młotem, w czer-
woną hołotę!17

Groźby kibicowskie, wykrzykiwane pod postacią haseł na sta-
dionie, czy też wpisywane na internetowym forum, są pustymi 
hasłami. Choć zwroty te przyjmują postać groźby i  można je 
tak odebrać, w istocie intencją nadawców nie jest wcielanie tych 
ostrzeżeń w życie. To tylko teksty będące reakcją na nieprzyjemne 
meczowe wydarzenie czy też wyraz niezadowolenia, niechęci 
wobec kogoś. W  Internecie groźby przyjmują najprostsze formy 
z użyciem wulgaryzmu. Na stadionach występują najczęściej pod 
postacią skandowanych haseł, mających swój rytm. Czasem są 
elementem przyśpiewki, pozwalającym na zachowanie w całości 
rytmu i dodającym rym.

15  Zasłyszane na meczu Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
3.09.2012, Warszawa.
16  Zasłyszane na meczu Legia Warszawa – Rosenborg Trondheim, 23.08.2012, 
Warszawa.
17  Zasłyszane na meczu Legia Warszawa – Metalurg Lipawa, 26.07.2012, 
Warszawa.

Groźby kibicowskie są 
reakcją na nieprzyjem-
ne meczowe wydarzenie. 
Użycie przekleństwa ma 
ją spotęgować. Anoni-
mowość, którą zapewnia 
stadion, daje nadawcy po-
czucie bezpieczeństwa.
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Sugestie
Sugestia jest rodzajem rady. Słownik języka polskiego PWN podaje trzy definicje tego terminu: „czyjś wpływ na 

myśli, przekonania, zachowania drugiej osoby lub całej grupy”, „czyjeś rady, pomysły lub propozycje” i „infor-
macja, która nie wynika wprost z czyjejś wypowiedzi lub jakiegoś tekstu, ale jest w nich zawarta np. w formie 
aluzji”. Tutaj zajmę się sugestiami w rozumieniu przede wszystkim drugim oraz w pewnym stopniu pierwszym.

Agresywna, wulgarna sugestia jest też pewnym rodzajem groźby, nie do końca dopowiedzianej, akcentowanej. 
Nadawca przekazuje w domyśle: „zróbcie tak, bo skończy się to dla was źle”. 

Istnieje duża grupa wypowiedzi kibicowskich zawierająca formy wyrażające sugestię opuszczenia boiska 
bądź nawet odejścia z klubu. Jedna z wersji to won: Urban – won!, Astiz woooooon!!! Tę samą treść przekazuje 
się zazwyczaj za pomocą pospolitych wulgaryzmów: wypierdalaj, spierdalaj. Antagonistyczne nastawienie 
ultrasów do byłego właściciela klubu, firmy ITI, stoi u  podstaw powstania hasła ITI – spierdalaj! Słowo 
będące sugestią nie jest tu przypadkowe, ponieważ akurat jego użycie tworzy z hasła rymowankę. Co ciekawe, 
w  internecie zapisuje się to hasło albo dosłownie, albo jako ITI sp…!, albo korzysta się z  „ocenzurowanej” 
wersji: ITI patataj!

Wulgaryzm wypierdalaj używany jest w konkretnych sytuacjach meczowych. Ich adresatem jest zawodnik, 
który wyjątkowo zdenerwuje widzów, popełniwszy brutalny faul, czy przeciwnie – który udaje, że sam został 
sfaulowany i długo leży na boisku. Okrzyk zazwyczaj pada także, gdy sędzia pokazuje rywalom kartki. Gdy 
piłkarz zostaje wykluczony z gry, jego zejściu towarzyszy gromkie skandowanie tego wulgaryzmu.

Zdarza się, że trybuny starają się zmotywować swoich zawodników za pomocą form w trybie rozkazującym. 
Gdy wynik i gra nie wyglądają, dobrze pada hasło: Legia grać, kurwa mać!18 W tym krótkim haśle dostrzec można 
dwa mechanizmy agresji językowej. Są to: użycie trybu rozkazującego (Legia grać!) oraz dodanie wulgaryzmu, 
który pełni jeszcze dodatkową funkcję: zapewnia rytm i rym.

Ten sam mechanizm zastosowany jest w haśle skierowanym w stronę interweniujących służb porządkowych: 
Zostaw kibica, hej kurwo, zostaw kibica. Tu także dostrzec można tryb rozkazujący obok wulgaryzmu, którego 
obecność dodaje sylab i pozwala hasło skandować w odpowiednim rytmie.

Warto na koniec dodać, że samo użycie rozkazu nie jest równorzędne z agresją. Prowadzący doping z try-
buny nazwanej Żyletą często zwracają się do kibiców zasiadających w  innych sektorach ze słowami: Cały 

18  Zasłyszane na meczu Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, 10.11.2012, Warszawa.

Piłkarze dziękują po 
meczu kibicom za 
kulturalny, gorący 
doping.
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stadion śpiewa z nami; Wszyscy wstają i śpiewają itp. Ten akt mowy na żadnej z płaszczyzn nie zostanie 
utożsamiony z agresją werbalną.

Podsumowanie
Jakie są cele agresji językowej stosowanej przez kibiców? Można wyodrębnić dwa kręgi celów agresji 

werbalnej. Pierwszy z nich to wyrażenie krytycznej opinii, niezadowolenia wobec gry swojego zespołu. To 
przykłady form agresji językowej, które najczęściej spotkamy na forum internetowym, W tym przypadku 
agresja werbalna staje się stylistycznym zabiegiem dosadnej krytyki. Drugi – tzw. „doping negatywny”: 
pomoc swojej drużynie poprzez obrażanie przeciwnika. W niniejszym artykule skupiłem się na słownych 
przejawach agresji, ale w arsenale kibiców piłkarskich znajdują się także takie środki jak gwizdy, budzenie 
czy – odchodząc od zabiegów dźwiękowych – w skrajnych przypadkach rzucanie na murawę różnych 
przedmiotów, śnieżek, rac. Zabiegi te mają również zdekoncentrować przeciwnika, który przeprowadza 
groźną akcję czy wykonuje rzut wolny.

Celem agresji skierowanej wobec innych kibiców jest wspomniana już demonstracja wyższości i siły, 
deprecjacja adresata, wykluczenie go jako niekompetentnego, innego czy utożsamienie go z wrogiem w celu 
wykluczenia ze wspólnoty (np. częste wyzywanie kibica od sympatyka innej drużyny).

Na pytanie, czy agresja językowa jest częścią języka kibicowskiego, należy odpowiedzieć twierdząco. 
Jednak, jak widać, nie jest to jednorodne zjawisko. Z  jednej strony jest odbiciem emocji, z drugiej – 
celowym, świadomym zabiegiem stylistycznym. W tym pierwszym znaczeniu objawy agresji nie różnią 
się od tych, które zauważyć można w potocznej polszczyźnie – odreagowanie złej sytuacji, wyładowanie 
frustracji, rozładownie napięć. W drugim jest zbieżne z niedobrą i niebezpieczną tendencją wulgary-
zacji języka, używania przekleństw z pełną świadomością ich znaczeń i brzmienia. 

Można zastanawiać się, dlaczego akurat wśród kibiców piłki nożnej agresja językowa jest powszechna 
i tolerowana. Dlaczego, słysząc stadionowy wulgaryzm, ludzie nie zwracają uwagi, a przeciwnie – często 
się do niego dołączają? Abstrahując od socjologiczno-psychologicznych aspektów tego zjawiska, czyli 
symbolizacji (silnej identyfikacji z drużyną) oraz konsolidacji widowni, poczucia jedności z tłumem19, 
trzeba pamiętać po prostu, jaką dyscypliną jest piłka nożna - powszechną, najpopularniejszą. Można 
powiedzieć, że to jest główny powód agresji językowej. W piłkę grać może każdy, ale była przede wszyst-
kim sportem biednych (wyższe sfery miały tenis czy polo). Zawodnikami, a także kibicami, byli ludzie 
biedniejsi, często robotnicy. Także dziś, co zauważa Przemysław Piotrowski, kibicami łatwo zostają osoby 
z rozbitych rodzin, bez autorytetów, które potrzebują znaleźć wspólnotę, z czymś się utożsamić (autor 
nazywa to poczuciem alienacji)20. To oni należą do środowiska najbardziej zagorzałych kibiców, czyli tych 
kreujących de facto socjolekt kibiców.

Dostrzeganie okoliczności powstawania agresji językowej nie tu na celu jej usprawiedliwiania. Wulgary-
zacja jest bezwzględnie zjawiskiem negatywnym i należy z nim walczyć, choć świadomość źródeł tej agresji 
w tym środowisku sugeruje, że nie uda się do końca jej pokonać. Póki piłka nożna będzie wywoływać takie 
emocje jak obecnie, póty stadiony, niestety, nie będą wolne od przekleństw .
19  P. Piotrowski, Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Warszawa 2012, s.91. Psychologią tłumu zajmował się francuski socjo-
log i psycholog Gustaw Le Bon, który zauważał, że cechą tłumu jest irracjonalność zachowań i podatność na sugestie. Widać 
to na przykładzie dopingującej trybuny, która powtarza hasła za człowiekiem prowadzącym doping. Teorie i wnioski Le Bona 
można znaleźć w książce Psychologia tłumu (Warszawa 1994).
20  Ibidem, s. 103.
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Magdalena Jurczyńska 

KABARETU 
MORALNEGO 
NIEPOKOJU
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Artykuł stanowi część rozdziału mojej pracy magisterskiej pod tytułem Gry językowe w tekstach Ka-
baretu Moralnego Niepokoju, napisanej pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Ewy Dzięgiel i obronionej 
w Instytucie Filologii Polskiej WNH UKSW w 2013 roku. Materiałem badawczym były teksty Kabare-
tu Moralnego Niepokoju spisane przeze mnie z nagrań pochodzących z lat 2005–2012. 
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d ot ychczasowe badania nad słowot wórst wem skupiały się 
przede wszystkim na analizie systemu1. Podejmując się analizy gier językowych w zakre-

sie słowotwórstwa, należy jednak odejść od ścisłych ujęć metody strukturalistycznej i wyjść poza 
opis zastosowanych mechanizmów. Uwzględniając kontekst derywatów2 oraz założoną wiedzę 
pozajęzykową odbiorcy można również określić funkcję, jaką pełnią w tekście wykorzystywane 
mechanizmy słowotwórcze. 

Zagadnienie funkcjonowania derywatów słowotwórczych w kontekście cieszy się w ostatnim 
czasie coraz większym zainteresowaniem3. Również analizowanie słowotwórstwa jako jednego 
z elementów umożliwiających osiągnięcie efektu gry z odbiorcą ma swoją tradycję badaw-
czą. Można tu wymienić przede wszystkim prace Danuty Buttler, Tadeusza Szczerbowskiego, 
Krzysztofa Wróblewskiego, Anny Krasowskiej4. Gry słowotwórcze należą do szerszej kategorii 

1 Ustalenia terminologiczne przywołane w tej części pracy podawane są za Gramatyką współczesnego języka 
polskiego autorstwa Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego i Henryka Wróbla (t. 2, Warszawa 1998).
2 Krystyna Waszakowa zwraca uwagę na rolę kontekstu jako tego elementu, który uaktualnia jednostkowe 
znaczenie neologizmu i pozwala na właściwie – zgodne z intencjami nadawcy – zrozumienie derywatu (zob. K. 
Waszakowa, Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, w: Tekst. Analizy i interpretacje, pod redakcją 
J. Bartmińskiego i B. Bonieckiej, Lublin 1988, s. 22). Należy tu zaznaczyć, że kontekstem w tym ujęciu nie jest 
tylko bezpośredni, linearne sąsiedztwo elementów tekstu, lecz także związek wyrażeń pozostających w relacjach 
semantycznych oraz pozajęzykowe tło kulturowe, tzw. kontekst doświadczeniowy (zob. K. Waszakowa, Derywaty 
słowotwórcze w tekście, „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” LXIII, 2007, s. 128).
3 Świadczyć o tym mogą tomy pokonferencyjne poświęcone funkcjonowaniu derywatów w tekście: Słowo-
twórstwo i tekst, redakcja naukowa V. Maldjewa i Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007; Wokół słów i znaczeń 
II. Z problemów słowotwórstwa, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008; Wokół słów 
i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media, pod redakcją E. Badydy, J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 
2011. Oprócz wymienionych publikacji można odnotować również artykuły Krystyny Waszakowej (Neologizmy 
tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, op.cit.; Derywaty słowotwórcze w tekście, op.cit.), Krystyny Kallas 
(Funkcje zestawień wyrazów spokrewnionych słowotwórczo bądź etymologicznie we współczesnych polskich tekstach 
poetyckich, w: Słowotwórstwo i tekst, op.cit.), Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej (Rola perswazyjna słowotwór-
czych gier językowych w tekstach publicystycznych, w: Słowotwórstwo i tekst, op.cit.), Krzysztofa Wróblewskiego 
(Dowcip słowotwórczy w tekstach Jeremiego Przybory, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, 1996, t. 22; Formacje 
deminutywne jako źródło humoru językowego i dowcipu językowego w tekstach Jeremiego Przybory, w: Praktyka 
językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, redakcja Jerzy Brzeziński, Zielona Góra 1997), 
Anny Kozłowskiej (Sposoby wykorzystywania potencji semantycznej derywatów słowotwórczych w tekstach literac-
kich Karola Wojtyły, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. LIX, z. 6), jak też publikację Barbary Kudry Kreatywność 
leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź 2001. Najczęściej 
prace te dotyczą tekstów artystycznych lub tematyki związanej z komunikacją w mediach (prasie, Internecie). 
Należy również wspomnieć o starszych pracach podejmujących omawiane zagadnienie, zob. np. artykuł Stanisła-
wa Skorupki Elementy formalne humoru w języku, („Poradnik Językowy” 1949, z. 6). 
4 Zob. D. Buttler, O dowcipie słowotwórczym, „Poradnik Językowy” 1961, z. 3; eadem, Polski dowcip językowy, 
wydanie trzecie z uzupełnieniami, Warszawa 2001; T. Szczerbowski, O grach językowych w tekstach polskiego i ro-
syjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków 1994; K. Wróblewski, Dowcip słowotwórczy w tekstach Jeremiego 
Przybory, op.cit.; idem, Formacje deminutywne jako źródło humoru językowego i dowcipu językowego w tekstach 
Jeremiego Przybory, op.cit.; A. Krasowska, Od „Zielonego Balonika” do „Potem” – komizm językowy w artystycznym 
kabarecie literackim, Lublin 2009 [maszynopis pracy doktorskiej].
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zjawisk określanych zbiorczo jako gry językowe5 i polegają głównie na różnorodnym wykorzy-
staniu możliwości kreacyjnych języka i/lub dwoistości derywatów za pomocą mechanizmów 
wchodzących w zakres słowotwórstwa. Na podstawie dotychczasowych wykazów zagadnień, 
które wchodzą w zakres gier słowotwórczych, można wyodrębnić najczęściej pojawiające się 
mechanizmy: tworzenie neologizmów i kontaminacji, grupowanie struktur oraz „żartobliwe 
przewartościowania” (termin Danuty Buttler). 

W niniejszym artykule chciałabym się zająć jedynie częścią wymienionych powyżej zabiegów, 
a mianowicie neologizmami i kontaminacjami. 

Neologizmy
Twórczość neologiczna stanowi najdobitniejszy wyraz kreatywności autorskiej. Neologizmy 

to również elementy, które zawsze zwracają na siebie uwagę odbiorcy. Dlatego nowe jednostki 
są szczególnie cenione w utworach kabaretowych6. Nadawca, aby osiągnąć efekt komiczny, nie 
korzysta z gotowych leksemów, lecz wplata do tekstu derywaty nowe. Na użytek niniejszej pracy 
za neologizm słowotwórczy (od gr. néos ‘nowy’ + lógos ‘mowa, słowo’) uważam nową jednostkę 
leksykalną, zbudowaną zgodnie z obowiązującymi w danym języku regułami słowotwórczymi7. 
Jako neologizmy traktować będę w analizach też tak zwane potencjalizmy i okazjonalizmy, jak 
również tzw. neologizmy tekstowe, czyli takie, które w danym tekście są odczuwane jako nowe8. 

Najczęściej do budowania neologizmów wykorzystywane są elementy formalne właściwe 
danemu systemowi języka. Danuta Butler określiła neologizm jako najmniejszą autonomiczną 
jednostkę komiczną, którą odbiorca jest w stanie odczytać bez znajomości kontekstu9. Powo-
łując się na zdanie Krystyny Waszakowej, uważam jednak, że całkowita izolacja neologizmów 
nie sprzyja ich interpretacji, a czasem wręcz pozbawia je siły komicznej10. Dlatego, omawiając 

5 Grę językową rozumiem jako zespół intencjonalnych zabiegów stylistycznych obejmujących środki z różnych 
poziomów systemu językowego i w różnym stopniu przekraczających reguły kodu językowego w warstwie struk-
turalnej i semantycznej (por. E. Jędrzejko, Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, 
w: Gry w języku, literaturze i kulturze, pod redakcją E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997, s. 66; D. 
Kępa-Figura, Gry intertekstualne a nadawczo-odbiorcza wspólnota komunikacyjna, w: Intertekstualność we współ-
czesnej komunikacji językowej, pod redakcją J. Mazura, A. Małyski, K, Sobstyl, Lublin 2010, a także: B. Guz, Język 
wchodzi w grę – o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti, 

„Poradnik Językowy” 2001, z. 10; T. Szczerbowski, op.cit., s. 117. 
6 Na przykład Kabaret Paranienormalni ogłosił na swojej stronie internetowej, że wprowadza średnio dwa słowa 
na rok (http://www.kabarety.com.pl/kabaret.php?id=6&lang=pl&m=1 [dostęp 5.02.2011]). Świadczyć to może 
również o oddziaływaniu kabaretu na język potoczny (por. M. Jurczyńska, Gry językowe w zakresie słowotwórstwa 
w tekstach kabaretowych (na przykładzie wybranych skeczy Kabaretu Moralnego Niepokoju i Kabaretu pod Wyrwigro-
szem), Warszawa 2013 [maszynopis pracy licencjackiej]).
7 Zob. Słownik terminów literackich, pod redakcją J. Sławińskiego, Wrocław 2008, s. 339; Z. Gołąb, A. Heinz, K. 
Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968, s. 370; S. Grabias, O ekspresywności języka. Eks-
presja a słowotwórstwo, Lublin 1981, s. 88-98.
8 Por. B. Kudra, op.cit., s. 11-13.
9 „W neologizmach […] cały układ czynników powodujących percepcję komiczną zawiera się w formie jednego 
wyrazu; nowe struktury słowotwórcze można by więc nazwać minimalną jednostką dowcipu językowego, jego 
najkrótszą formą” (D. Buttler, Polski dowcip językowy, op.cit., s. 151).
10 Por. B. Grochala, Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź 2006, s. 97.
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przykłady z tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju, prezentuję je w kontekście 
tekstowym umożliwiającym zrozumienie derywatu.

W  zebranym materiale można spotkać przykłady ilustrujące, jak słowo 
nowe, ale utworzone zgodnie z systemem słowotwórczym, może wywołać efekt 
humorystyczny11. Tak dzieje się w przypadku derywatów liściarz oraz miętolarz, 
utworzonych przy pomocy formantu -arz, odpowiedzialnego za derywowanie 
rzeczowników oznaczających nazwy zawodów bądź nazwy subiektów czynności 
wykonywanych uzualnie (np. murarz, łgarz12). Nowe formacje zaskakują odbiorcę 
swoim znaczeniem – oznaczają nazwy wykonawców pewnych czynności, które 
do tej pory nie były nazywane13.

1. Liściarz: Dlaczego? Przecież ja tu tylko macham liściem. Chyba pani nie 
chce powiedzieć, że liściarz też? (Przetarg na piramidę)

2. Człowiek zagadka: Nie no panie, ja tu uduszę się.
Prezenter: Dobra spieprzaj pan, co mi tutaj miętoli nad uchem, 

miętolarz jeden. (To idiotyczne)
Zgodnie z systemem słowotwórczym powstała również forma 

faraonka (przy użyciu formantu –ka, wyspecjalizowanego w tworze-
niu nazw żeńskich14). Efekt humorystyczny z jednej strony osiągnięty 
jest dzięki rzadkości pojawiania się tej formy, a z drugiej wynika 
z kontekstu skeczu. Sami rozmówcy pokazują problemy związane 
z tworzeniem nazw żeńskich i niepewność, w jaki sposób mają się 
zwracać do kobiety, która jest faraonem.

3. Deweloper 2: Faraonie.
Deweloper 1: Faraonko
Deweloper 2: Pani faraon?
Deweloper 1: Kleopatro! (Przetarg na piramidę)

Następnym przykładem wykorzystania tradycyjnego mechani-
zmu derywacji w celu osiągnięcia efektu humorystycznego jest leksem lacho-
narium (pochodzący ze skeczu Max i Bożydar, w którym przedstawiony został 
sposób poderwania dziewczyny), derywowany od podstawy słowotwórczej lachon 
(‘dziewczyna’) z użyciem typowego sufiksu nazw miejscowych -arium. Tu efekt 
zaskoczenia wynika zarówno ze znaczenia derywatu (‘miejsce pełne lachonów’), 
jak i z kontekstu, w którym ten derywat zaistniał. Bożydar, bohater skeczu, według 
opinii kolegi nie miał szans na poderwanie żadnej dziewczyny, ale jego wyjście do 
klubu skończyło się tym, że „miał w domu prawdziwe lachonarium”.

Grę językową stanowić mogą również różne przekształcenia imion. We wspo-
minanym skeczu Max i Bożydar mężczyzna daje swojemu koledze, Bożydarowi, 

11 Autorka monografii o dowcipie językowym wydziela formacje tego typu jako kategorię 
znajdującą się – z powodu braku dwuplanowości znaczeniowej powstałych derywatów – „na 
pograniczu właściwego dowcipu słowotwórczego” (D. Buttler, Polski dowcip językowy, op.cit., s. 
152-153). 
12 Zob. Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 403. 
13  Por. również leksem waciarz utworzony przez twórców Kabaretu Moralnego Niepokoju (zob. 
M. Jurczyńska, Gry językowe w zakresie słowotwórstwa... op.cit.).
14 Zob. Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 423.

Neologizmy stanowią naj-
dobitniejszy wyraz kre-
atywności. Zwracają one 
też uwagę odbiorcy – dla-
tego są szczególnie cenio-
ne w  utworach kabareto-
wych.
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rady, w jaki sposób podrywać dziewczyny. Według Maxa imię Bożydar skazuje na klęskę, więc chcąc jej zaradzić, 
mówiący wymyśla taki sposób prezentacji: 

4. Max: […] Dobra, czyli Bożydar, tak? ? Ale cię starzy załatwili. […] Podchodzisz do lachona i mówisz do 
niej tak: „Hej, jestem Bożo, Bożo-wporzo”. (Max i Bożydar)

Zastosowany tu mechanizm ekspresywnego przekształcenia imienia Bożydar (na wzór Przemo czy wujo) 
stanowi jednocześnie element zabawnej rymowanki (z rymem brzmieniowym). Innym przykładem przekształ-
cenia imienia jest forma Adolfi (Benito zielona pietruszka) – ekspresywna forma imienia Adolf powstała przez 
zastosowanie formantu -i (por. Rudi, Waldi).

5. Przemysław Borkowski: Kiedyś  było lepiej, znośniej, kiedyś było tak radośniej, świat był  jakoś tak pięk-
niejszy, noc czarniejsza, dzień jaśniejszy.

Mikołaj Cieślak: Wiśnie bardziej wiśniowate, jabłka bardziej jabłkowate. Może było chłodniej, twardziej, 
ale jednak jakoś bardziej. (Córka)

Potencjalizmy wiśniowaty i jabłkowaty utworzone są przy pomocy formantu -owaty15, który wyspecjalizował 
się w derywowaniu przymiotników w użyciu porównawczym (symilatywnym), a zatem jest nietypowy dla u16ży-
tych tu przymiotnikowych derywatów odrzeczownikowych 
określających użycie materiałów. W efekcie otrzymujemy 
derywaty, których znaczenie strukturalne sparafrazować 
możemy tak: ‘obiekt podobny do wiśni/jabłka’. Efekt humo-
rystyczny polega przede wszystkim na zaskoczeniu odbiorcy 
i wynika z jego zdziwienia. Ponadto opisany jest tu swego 
rodzaju absurd rodzący pytanie, w jaki sposób wiśnie mogą 
być bardziej podobne do wiśni.

Neologizmy mogą służyć również stylizowaniu tekstu, 
na przykład przez zastosowane w  nich formanty. Sufiks 

-nica17, występujący w leksemie polewnica (ze skeczu Wąsy 
kasztelana), jest obecnie formantem mało produktywnym, 
najczęściej tworzącym odczasownikowe nazwy środków 
czynności18 oraz obecnym w leksemach dawno powstałych, 
ale do dziś używanych (np. gaśnica, mównica19). Według 
ustaleń Krystyny Kleszczowej w staropolszczyźnie formant 
ten tworzył najczęściej odczasownikowe nazwy miejsc 
oraz nazwy czynności (np. strzelnica, tanecznica, dziel-
nica ‘podział’20). Analizowany wyraz należy do kategorii 

15 Danuta Buttler przy omawianiu żartobliwego słowotwórstwa przymiotników odnotowała formant -owaty jako mający stałe za-
barwienie humorystyczne. Źródłem komizmu derywatów z tym formantem jest według autorki kontrast między jego deminutywną 
funkcją a intensywnością emocjonalną tematu (zazwyczaj o charakterze negatywnym) (D. Buttler, Polski dowcip językowy, op.cit., s. 
153-155).
16  Por. Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 490.
17 Tworzy on nazwy subiektów, nazwy obiektów (choć w staropolszczyźnie nie odnotowano tego formantu w tego typu nazwach, 
zob. K. Kleszczowa, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice 1998, s. 120-123), nazw miejsc 
(Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 400, 406, 413). 
18 W staropolszczyźnie jest to klasa słabo wykształcona, jednak Krystyna Kleszczowa wyszczególnia mało liczną grupę derywatów 
z tym sufiksem.
19 Por. Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 411, 414.
20 Zob. Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, red. K. Kleszczowa, Katowice 1996, s. 62 i nast.

Warto przy okazji wspomnieć Juliana Tuwima – 
wybitnego twórcę tekstów kabaretowych i mistrza 
neologizmów.
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odczasownikowych nazw obiektów. We współczesnej polszczyźnie derywaty z tej kategorii tworzone są zazwyczaj 
przez formanty -a, -ø, -anie, -enie, -ka, -nik, -ek21 – zaszły tu niewielkie zmiany w stosunku do modeli staropol-
skich22. Widoczne jest więc użycie formantu nietypowego dla danej kategorii – zarówno w ujęciu współczesnym, 
jak i w historycznym. Służy ono dającej się uchwycić w całym tekście tendencji do archaizacji nazw i nadaniu 
im staropolskiej tonacji. Polewnica stanowi tu bowiem określenie zupy:

6. Kelner: Proszę pana, to nie jest jakiś bar u Ziutka czy u innego Psiutka, tylko karczmo-oberża „Wylęgarnia 
smaku”. I u nas nie ma zup, co najwyżej są polewnice!

Wyjaśnieniem tej archaizującej – a tym samym być może podnoszącej rangę zjawiska – nazwy może być 
wypowiedź kelnera:

7. Kelner: Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która smakiem i konsystencją przypomina rosół, 
to na pewno nie nosi ona prymitywnej nazwy rosół. Tak samo jak ja nie nazywam się kelner. 

Klient: A jak się pan nazywa?
Kelner: Jadłopodawca.
Klient: Dobrze. W takim razie, panie jadłopodawco…
Kelner: Słucham, jadłoodbiorco?
[…]
Klient: Juści! A pomykaj że chyżo do gotowalni iżby tam jadłosprawiacz, by piorunem obiadyniec nagrzmocił.
 (Wąsy kasztelana)

Podobną archaizującą funkcję pełni derywat obiadyniec (z tego samego skeczu), użyty zamiast wyrazu obiad. 

Jest to przykład modyfikacji słowotwórczej z sufiksem -yniec, kojarzonym ze słownictwem staropolskim – jak na 
przykład gołębiniec, siostrzyniec ‘syn siostry’, zwierzyniec23. Formant ten był jednak rzadki, częściej traktowany 
jako rozszerzenie formantu -ec. Wyjątkiem jest jeden zanotowany przykład nazwy części hordyniec ‘człowiek 
należący do królewskiej ludności służebnej’24. W omawianym przypadku obiadyńca prawdopodobniej wyko-
rzystane zostało przede wszystkim podobieństwo brzmieniowe do wyrazów staropolskich, dzięki czemu wpisał 
się on w ogólną tonację skeczu. 

We wspominanym skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju Wąsy kasztelana użyte zostały w celu archaizującym 
tekst również takie złożenia, jak: karczmooberża, jadłopodawca, jadłoodbiorca, jadłosprawiacz. Przykłady te nie 
są skomplikowane pod względem budowy – pierwszy leksem to złożenie współrzędne egzocentryczne z forman-
tem interfiksalnym -o-, pozostałe reprezentują nadrzędno-podrzędne struktury endocentryczne. Takie złożenia 
zazwyczaj nie śmieszą, nie wymagają bowiem od odbiorcy zbyt zawiłych procesów percepcji, a efekt komizmu 

21 Gramatyka współczesnego języka polskiego, op.cit., s. 406 i nast.
22 Zob. K. Kleszczowa, op.cit., s. 120-123.
23 Podane przykłady reprezentują różne kategorie, co udowadnia brak wykształcenia się określonej kategorii dla tego formantu. 
Zob. Słowotwórstwo języka doby staropolskiej..., op.cit., s. 48.
24 Zob. K. Kleszczowa, op.cit., s. 104.

Neologizmy służą również stylizowaniu tekstu. Poprzez zastosowanie 
odpowiednich formantów można utworzyć np. wypowiedź w tonacji sta-
ropolskiej.
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w dużej mierze zależy od stopnia zaskoczenia25. Mamy tu jednak do czynienia z grą polegającą na zestawieniu 
dosyć trywialnej sytuacji, jaką jest wizyta w restauracji, i wyszukanego, archaizującego słownictwa. Formy 
jadłopodawca, jadłoodbiorca, jadłosprawiacz nie figurują w słownikach, przez co można przypuszczać, że są to 
nowe twory, skonstruowane na potrzeby skeczu w celu określenia uczestników komunikacji. Przykłady te są 
również elementami, które stanowią pewien nadmiar w systemie języka – zarówno jadłopodawca i jadłoodbiorca, 
jak i jadłosprawiacz mają swoje już istniejące odpowiedniki (kelner, gość oraz kucharz).

Przykładem hybrydy jest leksem castrofobia (kastrofobia), powstały na drodze analogii słowotwórczej. Pod 
względem budowy składa się on z nazwiska Castro oraz członu obcego -fobia (gr. ‚lęk’), co w efekcie daje leksem 
o znaczeniu ‚lęk przed Castrem’. Jest on zbudowany analogicznie do nazw zaburzeń lękowych (por. występująca 
w skeczu klaustrofobia, ale także agorafobia, zoofobia i in.); ponadto występuje tu spore podobieństwo brzmie-
niowe leksemów klaustrofobia oraz kastrobia. 

8. Osama bin Laden: Cholera jasna, to ja już się wolę ukrywać w tej mojej jaskini. Co za klaustrofobia.
Castro: Masz castrofobię coś ci nie pasuje? (Oś zła)

Kontaminacje 
Mechanizm gier kontaminacyjnych jest szczególnie interesujący pod względem semantycznym. Kontaminacje, 

które polegają na skrzyżowaniu dwóch wyrazów, dających w efekcie nową jednostkę leksykalną, stanowią grę 
sytuującą się na pograniczu mechanizmów fonetycznych i słowotwórczych26. Podczas zabiegów kontaminacyjnych 
dochodzi do kompilacji nie tylko form wyrazowych, lecz także – co może okazać się ważniejsze przy analizie gier 
językowych – znaczeń.

Choć kontaminacje mają ogromny potencjał oddziaływania komicznego, w badanym materiale zaobser-
wowałam niewielką liczbę przykładów gier kontaminacyjnych. Należy do nich leksem Stranisław ze skeczu 
Strach na wróble. Utworzony w skeczu wyraz stanowi połączenie wyrażenia strach na wróble oraz imienia 
Stanisław:

strach na wróble + Stanisław → Stranisław
Derywat pełni funkcję przede wszystkim uwznioślającą – tytułowy strach na wróble był początkowo obiektem 

drwin i żartów, na koniec okazał się bohaterem. Z tego powodu chciał, aby zwracano się do niego z szacunkiem, 
a imię zakończone na -sław miało się do tego przyczynić.

Innym przykładem kontaminacji jest zestawienie Tadek-nieludojadek ze skeczu Piraci nie w sosie. Jest to zmo-
dyfikowana forma odwołująca się do tytułu wiersza Wandy Chotomskiej Tadek niejadek. Modyfikacja ta jest 

25 Zob. D. Buttler, Polski dowcip językowy, op.cit., s. 110.
26 Termin kontaminacja rozumiem za Stanisławem Grabiasem (Kontaminacje we współczesnym języku polskim. Próba charakterystyki, 

„Annales UMCS. Sectio F” 1970).

Podczas tworzenia kontaminacji dochodzi do kompilacji nie tylko form 
wyrazowych, lecz także znaczeń. Dzięki temu mają one ogromny poten-
cjał komiczny.
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podyktowana chęcią dopasowania wyrażenia do sytuacji przedstawianej w scence (jest to 
skecz o ludożercach, w którym ojciec chce przekonać syna do zjadania ludzi). 

Leksem cichociemniak ze skeczu Kościuszko i chłopi stanowi kontaminację słów cicho-
ciemny (‚żołnierz Polskich Sił Zbrojnych”) oraz ciemniak. Taka motywacja27 podpowiadana 
jest przez bohatera skeczu.

9. Kościuszko: [...] Chodzi o to, że chcemy z wami wspólnie rozpocząć insurekcję.
Chłop: Co takiego?
Kościuszko: Głuchy jesteś ciemniaku?
Chłop: Proszę?
Kościuszko: Towarzyszu broni.
Chłop: A pan powiedział ciemniaku, słyszałem! To było obraźliwe.
Baranowski: Nie, nie, nie. Pan naczelnik powiedział ciemniaku, ale chodziło 

mu o cichociemnego, to jest taki rodzaj żołnierza. Taki cichociemniak. (Kościuszko 
i chłopi)

Przyczyną tak małej liczby kontaminacji w zebranym materiale może być mówiony 
charakter przedstawień kabaretowych (skierowanych zresztą do masowego odbiorcy). Jak 
stwierdza Danuta Buttler, „proces percepcji żartobliwej kontaminacji jest złożony […], 
wymaga pewnego wysiłku skojarzeniowego, by została rozszyfrowana ukryta motywacja 
dziwacznej struktury”28. Skomplikowane pod względem budowy kontaminacje mogłyby 
być niedostrzeżone przez odbiorcę lub niezrozumiałe dla niego.

Podsumowanie
Analiza zebranego materiału prowadzi do kilku wniosków. 

Wszelkie operacje na słowie, jakich dokonują autorzy tekstów, mają 
niejako zapraszać odbiorców do aktywnego uczestnictwa w grze, 
którą im proponują. W przypadku budowania neologizmów (który 
to zabieg wykorzystywany jest najczęściej) i kontaminacji odbiorca 
musi rozpoznać znaczenie nowego wyrazu – nie tylko na pod-
stawie znaczeń formalnych, lecz także wiedzy pozajęzykowej29. 
Niezwykle ważna jest rola kontekstu, który pozwala na uchwycenie 
komiczności wykorzystywanych zabiegów. Neologizmy stanowią 
najłatwiej rozpoznawalne i najbardziej twórcze elementy tekstów 
kabaretowych. Przeanalizowane kontaminacje działają według prostego schematu, ich 
budowa nie jest skomplikowana, co można tłumaczyć ich występowaniem w realizacjach 
scenicznych, podczas których odbiorca zazwyczaj nie jest w stanie odczytywać części 
składowych leksemu. Zamierzonym celem analizowanych tekstów jest osiągnięcie efektu 
komizmu, dlatego zabiegi, które zostały wyodrębnione, są podporządkowane tej funkcji. 
Ponadto wykorzystywane mechanizmy mogą pełnić funkcję stylizacyjną (por. np. polew-
nica, stranisław) oraz ekspresywną .
27 Innym wytłumaczeniem budowy słowotwórczej może być dodanie formantu -ak do tematu cicho-
ciemny, co pozbawiałoby ten leksem charakteru kontaminacji. 
28 Zob. D. Buttler, Polski dowcip językowy, op.cit., s. 110.
29 Zob. E. Badyda, Słowotwórcze sposoby deprecjonowania przeciwnika politycznego na forach interneto-
wych – na przykładzie nazwiska Tusk, w: Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media, op.cit.

Wykorzystując neologizmy 
i kontaminacje, twórcy tek-
stów kabaretowych zapra-
szają odbiorców do aktyw-
nego uczestnictwa w grze.
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Juliusz Erazm Bolek

D o raju czy d o piekł a?
- Chciałbyś do raju?
- Tam jest za zimno.
- Chciałbyś do piekła?
- Tam jest za gorąco.
- Chciałbyś do raju?
- Tam jest za mało ludzi.
- Chciałbyś do piekła?
- Tam jest zbyt tłoczno.
- Chciałbyś do raju?
- Tam brak wolności.
- Chciałbyś do piekła?
- Tam jest niebezpiecznie.
- Chciałbyś się jeszcze napić?
- Mam inne pragnienie.
- Jakie?
- Chciałbym na ziemię.
- Po co?
- Bo tam mogę być z Tobą.
- Kim dla Ciebie jestem?
- Nadzieją…
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Dziewczyna i  foto graf
- Zrobisz mi martwe zdjęcia
  mojego żywego ciała?

- Sfotografuję Twoją myśl o życiu!

- Myślisz że myślę?
  To miłe.
  Myślałam o nagich zdjęciach
  mojego ciała.

- Kiedy będziesz naga
  sfotografuję Twoją duszę.

- Masz dobry aparat?

- Każdy aparat jest dobry
  kiedy chce się powiedzieć prawdę.

- Masz dobre oko?

- Sfotografuję Ciebie tak
  jak Ciebie widzę
  tego co zobaczysz
  nie znajdziesz w żadnym lustrze.

- Masz dobrą rękę?

- Mam perspektywę
  mam potrzebę opowieści.

- Masz dobre światło?
 
- Wykorzystam każde źródło światła
  nawet błysk gwiazdy w Twoim oku.

- Masz dobre pomysły?

- Jesteś moim pomysłem
  jesteś moją muzą
  jesteś moim natchnieniem

LR1-KSIĘGA.indb   71 29.01.2014   12:02



72  L AS RZECZY

GOŚCINNIE J u L i u S Z  E R A Z M  B o L E k

Telewizja interakt ywna
nie musisz być żołnierzem
bo nie wybierasz się na wojnę
będziesz tylko w pracy
oglądać telewizję interaktywną
oglądanie telewizji
jest miłe i przyjemne

to co widzisz na ekranie
to nie są ludzie
tylko obiekty do odstrzału

pamiętaj ty patrzysz tylko na ekran
to tak jakbyś grał w wojnę

dron jest bezzałogowym
statkiem powietrznym
dron to tropiący zabójca

dron leci 
z szybkością dwustu kilometrów
na godzinę
na wysokości prawie
trzech tysięcy metrów
to tak daleko od ziemi
że prawie poza nią
poza rzeczywistością
tak jak w grze

dron niesie rakietę
ogień piekielny
dron zabija
dron bierze odpowiedzialność
na swoje sumienie
ma bardzo pojemną pamięć

pamiętaj jesteś tylko dowódcą
nadzorującym akcję

dron dotarł już
do strefy akcji

pocisk zostaje odpalony
pocisk leci
pocisk osiąga cel
pocisk likwiduje cel

pamiętaj to nie jest wojna
tylko akcja

śmierć przychodzi z góry
bo to jest znak od boga
siedzącego przy ekranie
wszyscy miłują boga
czyli tak naprawdę ciebie

to nie są ludzie
to nie wojny
tylko gwiezdne wojny
republika jest dobra
rebelianci są źli

pamiętaj system likwidacji obiektów
nie potrzebuje wyroków
jest to po to aby ratować
demokrację i sprawiedliwość
ważna jest szybkość
im szybciej tym lepiej

widok na ekranie
zmienia się w piksele
chaos
po chwili widać
zlikwidowane obiekty czyli
rozszarpane ciała celi
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wszystko w sterylnej ciszy
bo ani wybuch
ani krzyk ginących
nie przebędzie
dziesięciu tysięcy kilometrów
do centrali
nawet gdyby
to przecież siedziba centrali
jest świetnie strzeżona
więc i tak żaden dźwięk
nie może się tu dostać
nawet do schronu
nie mówiąc o sumieniu

ten kto zwycięża jest demokratą
ten co przegrywa zostaje bandytą
gra jest o tyle fajna
że zawsze masz zagwarantowaną wygraną

pamiętaj że żona prosiła
abyś po pracy kupił
mleko dla dziecka
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Wskazówka
dlaczego tak się stało
dlaczego tak się stało
dlaczego tak się
dlaczego tak
dlaczego
dlaczego

dla czego
dla

cóż za różaniec
cóż 
to za modlitwa
dlaczego tak się stało

d l a   t e g o
dla Tego

wskazówka 
przekleństwa katyńskiego
zatoczyła obrót
i jakby wybiła godzina
E C H O
które nie mogły zabrzmieć
przerwało milczenie
w y b u c h ł o

kolejna sztafeta walczących
zginęła na froncie walki
w męce 

o Pamięć

w męce 

o Prawdę

w męce 

o Przyszłość

z w y c i ę ż y ł a

najwyższą ceną

jest inaczej

zupełnie inaczej

Naród Polski 

z ofiar zbudowany

o dwunastej zawyły

lamentem syreny

i zastygła Polska

w zadumie

i zjednoczyła się 

Polskaw odwiecznym

własnym dramacie

śmierć rodzi nadzieję

już nikt 

nic za nasjuż wszystko my sami

osamotnieni

wyłącznie my

dla przyszłości

dla marzeń
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o Pamięć

w męce 

o Prawdę

w męce 

o Przyszłość

z w y c i ę ż y ł a

najwyższą ceną

jest inaczej

zupełnie inaczej

Naród Polski 

z ofiar zbudowany

o dwunastej zawyły

lamentem syreny

i zastygła Polska

w zadumie

i zjednoczyła się 

Polskaw odwiecznym

własnym dramacie

śmierć rodzi nadzieję

już nikt 

nic za nasjuż wszystko my sami

osamotnieni

wyłącznie my

dla przyszłości

dla marzeń

Życie jest proste
życie jest proste
jeśli nie włącza się
funkcji myślenia

najważniejsze jest
życie bez wysiłku
życie jak karkówka
leniwie opiekana na ruszcie
równomiernie 
ze wszystkich stron

myślenie jest niezdrowe
kiedy człowiek
próbuje myśleć
mózg mu się fałduje
taki pofałdowany
wygląda brzydko
a poza tym można się spocić
to źle bo spocony człowiek
ma niższą zdolność kredytową

życie jest proste
wystarczy wziąć kredyt
i od razu wiadomo
że żyje się aby go spłacić
jak się sprytnie żyje
to człowiekowi nie starczy życia
na spłacenie kredytu
i to jest wygrana

kredyt to pozycja 
społeczna na raty
wiadomo że życie 
jest warte tyle ile kredyt

życie jest proste
wystarczy wierzyć w reklamy
bo wiara jest lepsza faktów
wiara jest lepsza od prawdy
ideałem jest życie w iluzji
w przekonaniu że jest dobrze
to życie bezstresowe
bo stres przeszkadza

w leniwym życiu
dobrze jest robić
iluzoryczną karierę
mieć poczucie
wspaniałości
cudowności
lekkości bytu w niebycie

życie jak wata cukrowa
jak płyn do mycia
jak płyn do płukania
jest halucynacją
życie jednorazowego użytku

życie jest proste
na wszystko są standardy
algorytmy skrypty modele 
recepty aplikacje funkcje
szablony programy
można je kopiować
w nieskończoność
i to jest dobre
bo nie wymaga nawet
zastanowienia

zastanawianie jest ryzykowne
niechcący może przerodzić się
w myślenie
a po co
żyć trzeba beztrosko
i nie dopuszczać
żadnych myśli
dla myśli najlepsze są
środki owadobójcze

życie jest proste
jeśli tylko jest się
elementem planu 
marketingowego
wystarczy konsumować
konsumować
dać się konsumować
być konsumowanym
byle niezauważalnie .
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Łukasz Kucharczyk: Nie można powiedzieć, by był pan stereotypowym poetą. Odzież z fragmentami wierszy, 
plakaty poetyckie, utwory wyświetlane przy pomocy laserów… daleko odbiega to od zapatrzonego w dal i głoszącego 
prawdy ostateczne wieszcza. Jakie jest – według Pana – zadanie poety XXI wieku?

Juliusz Erazm Bolek: Gdyby znalazł się nowy Mickiewicz wieszczący prawdy dla ludu, byłoby wspaniale, 
sam pobiegłbym do niego po numery totolotka. Rozumiem, że chodzi Panu o miejsce poety we współczesnym 
świecie? Trudno mi o tym mówić, ponieważ w ogóle nie rozumiem współczesnego świata – być może właśnie to 
jest zadaniem poety XXI wieku? Nie rozumieć świata – bo ten świat nie jest poetycki. To jest świat dosłowności. 
Nawet więcej: to jest świat wirtualnej dosłowności. A dosłowność jest zaprzeczeniem poezji. Poezja wymaga 
wyobraźni – nie tylko od autora, ale i od czytelnika. 

Wymaga i nie wymaga. Amerykańscy Beatnicy – czy też na gruncie polskim na przykład Tadeusz Różewicz – to 
przecież realiści.

Budowanie na gruncie realnym nie zezwala na rezygnację z wyobraźni. Jeśli będziemy literaturę realistyczną 
czytać dosłownie, nie zrozumiemy jej. Weźmy na przykład taki wiersz Tadeusza Różewicza pt. „Białe groszki”. 
Pozornie tekst to tylko wycinek komunikatu informującego o zaginięciu starej kobiety.  Pan powie „czysty realizm, 
fragment komunikatu radiowego”, ale ile trzeba wyobraźni, by tę kobietę sobie wyobrazić, zmaterializować. 
Uświadomić sobie, jak wielki dramat kryje się za tą suchą informacją. Starość, samotność, bezradność, zagu-
bienie, lęk, strach itd. Co więcej, wielkość Poety polega na tym, że wiedział, jaki komunikat wybrać i w którym 
momencie przerwać! 

Sądzę jednak, że akurat Pan doskonale rozumie współczesny świat, o czym świadczą rozmaite stosowane przez 
Pana formy promocji twórczości. Można powiedzieć, że próbuje Pan dotrzeć do czytelnika za wszelką cenę.

Na pewno nie za wszelką cenę. Poeci od zawsze pragnęli dotrzeć do czytelnika, taki jest sens tworzenia. Czło-
wiek nie pisze dla siebie, tylko dla innych. Gdybym tworzył dla siebie, wystarczyłoby mi to, co wymyśliłem. Należy 
mieć na uwadze, że inna była publiczność  Kochanowskiego, a inna jest dzisiaj. Czytelnicy Kochanowskiego nie 
tylko musieli posiąść umiejętność czytania, co w tamtych czasach nie było powszechne, ale również być ma tyle 
bogaci, aby kupić książki, które wówczas były rzadkim i drogim dobrem, a ponadto musieli znać łacinę, bo w tym 

POEZJA
TO DOTYKANIE ŻYCIA
O miejscu poety we współczesnym świecie, odwiecznym 
sporze treści z formą i poetyckich środkach promocji 
rozmawiamy z JULIUSZEM ERAZMEM BOLKIEM
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Juliusz Erazm Bolek  – polski poeta, prozaik, 
autor utworów scenicznych. Słynie z niekonwencjonalnych 
sposobów prezentowania poezji, takich jak plakaty poetyckie, 
lasery wyświetlające utwory, czy też poetyckie wlepki. Laureat 
Nagrody X Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez 
UNESCO, za oryginalną twórczość i niekonwencjonalne spo-
soby jej prezentacji. Wydał min. tomiki poetyckie Abracadabra, 
Skróty szaleństwa i Ars poetica. Był gościem Koła Literackiego 
Studentów UKSW na wieczorze autorskim w dniu 7 marca 
2013 roku. 

języku także poeta zapisywał swoją twórczość. Czy wówczas artysta nie próbował dotrzeć do czytelnika? Kiedyś, 
aby być czytanym, trzeba było pisać po łacinie, a ja wymyślam różne formy popularyzacji. 

I właśnie o tych różnych formach promocji chciałbym porozmawiać. Słynie Pan z nowoczesnych rozwiązań for-
malnych. Jaka była motywacja stworzenia koszulek z nadrukowanymi  wierszami? Został nawet zorganizowany 
specjalny pokaz mody.

Jedna: chciałbym, by odzież nabrała trochę sensu. To wszystko. Przy czym ten pokaz mody nie dotyczył tylko 
aplikacji z tekstami, dotyczył również pomysłu na całą odzież. Zaprojektowałem to od a do z. Oprócz szycia.

A co z wlepkami, plakatami poetyckimi i największym wierszem świata?  

Są to zupełnie odrębne rzeczy. Wlepki, czyli naklejki, są zwykłym nośnikiem, takim samym, jak gazeta czy 
książka. Podobnie jest z plakatami poetyckimi, które pojawiły się na przystankach komunikacyjnych – chociaż 
ze względu na usytuowanie w przestrzeni różnią się między sobą. Wlepka – jako komunikat między autorem 
a czytelnikiem – jest kameralna. Plakat natomiast funkcjonuje w otoczeniu sytuacyjnym, tam gdzie się znajduje. 
Wszystko, co znajduje się w pobliżu plakatu, uczestniczy w wierszu, stanowi chciany lub niechciany kontekst. 
Zarówno forma wlepki, jak i plakatu poetyckiego dopuszczają pewne treści jako możliwe do przekazywania, 
a inne treści uniemożliwiają. Nie ma możliwości, aby przy pomocy wlepki czy plakatu poetyckiego populary-
zować np. „Kordiana” Juliusza Słowackiego – wyszłaby z tego bzdura. Nie każda treść da się przełożyć na każdą 
formę. To dowód na to, że forma wymusza treść, stawia jej warunki. 

Został nam jeszcze największy wiersz świata.

Jak się domyślam, chodzi Panu o mój poemat „Sekrety życia. Kalendarz poetycki”. To, co stało się z tym utwo-
rem, to kompletny przypadek, nie planowałem tego. Nagle okazało się, że stworzyłem największy, pod względem 
fizycznym, wiersz. Poemat ukazał się w formie olbrzymiej książki. Znajomi, którzy znają się na sztuce edytorskiej, 
powiedzieli, że czegoś takiego nie widzieli ani o tym nie słyszeli. Okazało się, że tą publikacją pobiłem rekord 
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Guinnessa. Wydawnictwo trafiło nawet do Muzeum Książki w Łodzi. Dla mnie ciekawsze jest to, co stało się 
potem. Moja znajoma, Małgorzata Potocka, której książka się podobała, bystro zauważyła, że mój tomik nie 
zmieści się jej do torebki. Od razu zorientowałem się, że muszę opublikować poemat w formie miniaturowej. 
Zrobienie małej książki nie stanowiło dla mnie intelektualnego wyzwania, więc nie chciało mi się tego robić. 
Wymyśliłem bodybooka – książeczkę zawieszaną na szyi. Dopiero to stało się fascynujące. Okazało się, że te 
książki stały się dla ludzi talizmanem. Książka nigdy nie stałaby się talizmanem, gdyby nie forma bodybooka. 
Rozmawiamy cały czas o formie i treści, więc w przypadku „Sekretów życia” trzeba też powiedzieć, że artystycznie 
sam utwór został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. Łączny nakład różnych wydań sięgnął ponad 20 
tysięcy egzemplarzy. Poemat został przetłumaczony na ponad 30 języków, w tym również na gwary, esperanto 
i łacinę. Utwór posiada własną stronę internetową. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie entuzjazm ludzi, 
który ten poemat się spodobał.

Czyli wszystkie te działania to nie tylko forma reklamy, ale także ekspresji artystycznej?

Szczerze mówiąc, reklama mnie zupełnie nie interesuje. Szukam jedynie kontaktu z czytelnikiem. Współczesne 
środki komunikacji to nowe rodzaje formy. Na pewno nie jest tak, że forma istnieje bez treści, a treść bez formy. 
Obydwie te siły oddziaływają na siebie i coś wymuszają. Książka wydana w formie papierowej będzie miała inną 
percepcję, jeśli zostanie opublikowana w formie audiobooka czy nawet e-booka. To tyle, jeśli chodzi o nośnik. 
Dotyczy to również sposobu wyrażania myśli. Jakoś nikt nie próbuje napisać fraszki siedemnastozgłoskowcem.

Chciałbym jeszcze zapytać o sam proces twórczy. Skąd czerpie Pan inspiracje?

Długo trawię w sobie utwór. Moją inspiracją jest życie, nie odwołuje się do wzorców. Poezja jest wtedy, gdy 
uda się panu tego życia dotknąć. Jeśli zrozumiemy poezję, zrozumiemy także wszystko, co istnieje poza nią. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję .
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tEkSt Y LitERACkiE

AnALiZY L itERACkiE

AnALiZY L ingWiSt YCZnE

goŚCinniE

Juliusz Erazm Bolek

WIERSZE

ROZMOWA Z P OETĄ

70
76

Ten numer Lasu Rzeczy 

znajdziesz także na

http://lasrzeczy.cba.pl

Akty agresji 
w wypowiedziach kibiców 
klubu piłkarskiego Legia 
Warszawa

52

Neologizmy 
i kontaminacje w tekstach 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju

62

Autoportret Elizy 
Orzeszkowej z Krasińskim 
w tle

26

Poeta – nieśmiertelny 
kronikarz. O Raporcie 
z oblężonego miasta 
Zbigniewa Herberta

34

Sama przejrzystość. 
Poszukiwanie przedmiotu 
i odnalezienie się podmiotu 
w poezji Krystyny Miłobędzkiej

42

POEZJA PROZA

Marcin włodarczyk 4
Sylwia przygoda 8
MART YNA JAD CZAK 16

ANNA CHUDEUSZ
10

ŁUKASZ KUCHARCZYK
17

PIOTR ZACHEJA
19

PATRYCJA MARKOWSKA
22

Niepokój

Prawda

Czarka

Ondyna

D ominik kwaśnik

MAGDALENA JURCZYŃSKAKATARZYNA SKÓRECKA

KAMIL A SMYK

MAGDALENA PRZEPIÓRKIEWICZ

SPIS RZECZY
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82  L AS RZECZY

GOŚCINNIE J u L i u S Z  E R A Z M  B o L E k
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