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MANIFEST
„Słowo żeby rzucało o ściany, o ściany!”
Robert Rybicki, Logorytm
Rzyrador powstał jako wyraz aprobaty dla widocznych we współczesnej poezji dążeń do współpracy i pracy kolektywnej, a także
z przekonania, że dążenia te nie zostały jeszcze wyartykułowane
z odpowiednią mocą. Pismo jest miejscem dla poezji, która potrafi
wyjaśnić swój potencjał artystyczny i polityczny.
Jest miejscem dla krytyki literackiej i eseistyki, które poszerzają pola
dyskursów i na nowo próbują opisywać rzeczywistość.
Wierzymy w rozmowę – nie dialog, ale polifonię. Wyrazem tej wiary
jest stałe miejsce w Rzyradorze dla wywiadu. Uważamy, że kolejne
rozmowy ułożą się w inkluzywny wielogłos, zdynamizują dyskusję
literacką oraz uzupełnią poważną lukę na mapie pism poświęconych
poezji. Niezwykle ważną częścią rozmowy jest spór – spór właśnie,
nie zaś agon. Wierzymy w spór o idee, intencje i formy, przeciwstawiamy się agonowi literackiemu, społecznemu i instytucjonalnemu.
Chcemy współpracy dającej siłę artystyczną i polityczną.
Siłę wypracowaną w dyskusji i będącą oporem przed wykluczeniem
i wyzyskiem. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz krytyczki i krytyków, którzy są już uznani. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz
krytyczki i krytyków, którzy dopiero zaczynają.
Poezja. Krytyka. Rozmowa.
Powtórzmy: „Słowo żeby rzucało o ściany, o ściany!”
Kolektyw redakcyjny
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Trzecia dekada
Stoimy na progu trzeciej dekady XXI wieku. Dlatego my,
ludzie literatury i krytyki, zwłaszcza młodzi, o nieuformowanej
jeszcze pozycji, którym często bliższe są poruszane tu
problemy, musimy podjąć namysł nad kształtem naszej
dziedziny. Musimy zastanowić się nad kwestiami
samoorganizacji, oddolnych działań, struktur i instytucji.
Należy pomyśleć i działać w obliczu kryzysów obecnych,
nadchodzących i tych, których jeszcze nie widać na horyzoncie.
Nie możemy stanąć wobec nich sami, ale musimy pozostać
razem, zrzeszeni wokół idei i praktyk.
Dlatego wzywamy do debaty. Pytamy o powinności
literatury oraz krytyki, o popełnione błędy i zaniedbania,
możliwe cele, potrzebne zwroty i konieczne zmiany, zyskane
i utracone przestrzenie, o środki umożliwiające powstawanie
książek i tekstów.
Chcemy, aby rozmowa i wspólnotowość stały się napędem
dla twórczyń i twórców. Liczymy, że na nasze słowa będzie
odzew. Postulujemy rozpoczęcie szerokiej, wspólnej rozmowy.
Otwieramy na nią Rzyradora, mając nadzieję, że to samo zrobią
nasze Koleżanki i Koledzy z innych pism.

Kolektyw redakcyjny
kwiecień 2020 r.
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POEZJA
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Sara AKRAM

uzdrawiaj mnie mała niebieska tabletko
włóż się sama do ust i przyczaj się przyczaj
w cieniu indygo kiedy królik Bugs gubi czapkę
robi się tu czysto
[zafiksowałaś się laleczko]
rozpuść się mała tabletko bądź obłokiem
nawleczonym na miasto i rozejdź się
po mnie jak echo
[zostaw tu swoje serduszko]
niebieskie okienka tłumią lęk kiedy zeruję
nostalgię wypełniam je pustym czasem
przerwa w transmisji buduje napięcie
[zostawiłaś tu serduszko]
uzdrawiaj mnie mała niebieska tabletko
rozpuść się i pozwól mi być tu przez chwilę
tak jakby mnie nie było
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Sara Akram (ur. 1994 r.) – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Publikowała w „Akcencie”, „Stonerze Polskim”, „Magazynie Malkontenty”, „Tlenie Literackim” i na stronie wydawnictwa j.
Finalistka XIV edycji Pracowni Twórczej Połów (2019). Mieszka w Lublinie.
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Łukasz BARYS

Ustawa
Parlament wprowadził nową ustawę: mogliśmy coś ukraść
sobie samym, piłą, siekierą albo nożem,
byle od samego świtu. W oczach dziadka i ojca
(mnie wzięli do pomocy, żebym się oswoił)
odbijały się oczy dębu: źrenice, żyłki i szczeliny
w każdym żołędziu. Poza tym słońce, piwo i kiełbasa, słowem polska
niedziela (niehandlowa, ale zakłócenia wolności obywatelskich
zignorowano) na działce. Marzyłem o czymś
innym, więc ucięli mi dłoń, matka szyła wieczorem, dłoń
stwardniała, matka powiedziała: będziesz mężczyzną,
ale stałem się dębem, gałęzią i żołędziem.
Odkryłem w sobie drzewo: posadzili mnie za tamtego, za karę i za
trzy dni ścięli. Myślałem o własnym parlamencie,
nazwałbym go wiersz, i wyobrażam sobie, wzięliby go
na języki, wzięliby go na opał.
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Łabędzie

Lekarz powiedział, co wiedział: sporo
przerzutów, płuca podobne do nieba nad Łodzią,
można byłoby nimi palić w piecu (czym wyście
palili w piecu). Poszliśmy na spacer po kościele,
po składowisku złomu. Na co mógłbym cię wymienić,
czy nada się, chociaż zardzewiała?
Znalazłem wózek, po czyimś dziecku, więc usiądź, sama
chciałaś, zresztą wszyscy pragną,
tylko mówią, że sobie sami poradzą.
Pragną zobaczyć łabędzie, choćby, dawać im kłębki włosów,
takie o. Onkologiczne kuleczki chleba, zamiast i zamiast
słów, ten puch, który można rozetrzeć tylko w puch.
Rwać sobie chleb z głowy, odrywać skórkę
spod paznokcia, myśleć o przerzutach i na oślep
rzucać, żeby wrzeszczeć:
jestem dzisiaj świeżą bułką, weźcie mnie na dno jeziora.

Łukasz Barys – student filologii polskiej z Łodzi, uwielbia czytać i pisać,
inspiruje się naturą i codziennością.
11
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Tomasz BĄK

Biorąc pod uwagę stopień upojenia,
inteligencja zaszła naprawdę daleko,
sypiąc przed procesją jak kwiaty naręcza
barwnych katalogów i stonowanych broszur.
Zawsze jest jakiś kaptur do założenia,
i zawsze będą jakieś kapturowe sądy,
wyrażane tym chętniej, im bardziej
mogą wydawać się zbędne.
Nowa epoka poezji polskiej zapowiada się wręcz brylantowo.
Kolejne pokolenie z regularnością mistrzostw świata
demonstruje przywiązanie do stałego zestawu problemów,
łypiąc krzywo na próby rozwiązania. Już za cztery lata!
Twój ojciec nosił tę marynarkę całe życie,
a ty złachałeś ją w jeden sezon. O sprawie żywiącej
kolejne generacje litościwie nie wspomnę. Nie ma sprawy.
Zdecydowanie odmawiam zabawy w zapomniał wół.
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Ø
Gdy zdiagnozowali u ciebie nowotwór płuc,
to drobne zwierzątko tuż przy sercu,
które będzie rozpychać się w kierunku tchawicy,
próbowaliśmy rozmawiać, ale nie było już języka.
Był tylko przepastny katalog błędów systemowych,
zapisy wykrzaczeń na przestrzeni lat,
spędzanych tylko pozornie razem, a tak naprawdę
będących przegranymi bataliami o miłość i spokój.
I nie byłem bez winy, bo jeśli nawierzchnia jest mokra,
to ja jestem na niej zerwaną trakcją, a jeśli na blacie
leży ścierka do naczyń, to ja muszę być pożarem.
Dość łatwo wyrazić to matematycznie, prawda,
ale sam zapis nie powie wiele o procesie przejścia
części wspólnej w zbiór pusty.
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Mojo
Wszystko wokół bardzo męsko rymuje się
na długo wyczekiwaną szkodę i zgubę.
Impreza zaczęła się pod moją nieobecność,
ale czy będzie trwać po moim wyjściu?
Czy może rozpierzchnie się ostatecznie
w tumany afterów/w drobniutkie odpryski
neonów centrum/w pomarańczową poświatę
kontrolek check engine/w przetarte na piętach wkładki
kultowych sneakerów streetwearowych brandów
stworzonych właśnie na takie wyjścia,
a zdejmowanych przed wejściem? Kiedyś śmiałem się
z literówek popełnianych przez ludzi
powszechnie uważanych za mądrzejszych ode mnie,
dziś sam jestem literówką. To też dobro kultury.
Więc drżyjcie. Ogólnie przyjęta konwencja
nakazywałaby raczej porzucenie konwencji,
co zresztą właśnie się dzieje: baza dzieł sztuki została zaktualizowana.
Namierz świt. To nie świt, to świst pocisków ziemia-ziemia.
Nie wiem, czy ziemia przetrwa kolejne ziemia-ziemia
na końcu wersu - zrymowane na jej nieodległą zgubę więc profilaktycznie kiepsko sypiam. To też o nas.
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To tylko wiązka fotonów, której brak napawa cię lękiem
Miałem kiedyś fartuch kuchenny
z Homerem Simpsonem grillującym sosydżkę.
Cały zesztywniał. Nie dał się ocalić. Spójrz w górę,
słońce jest dziś tak poplamione,
że miejsca pozbawione plam
wyglądają jak plamy. Płoń, firmamencie.

Tomasz Bąk (ur. 1991 r.) – kolektyw schizofreniczny, autor trzech
książek z wierszami, poematu Bailout (WBPiCAK, 2019) i jednoaktówki Katedra (Wydawnictwo papierwdole, 2019). Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut
za tom Kanada (WBPiCAK, 2011) i Poznańskiej Nagrody Literackiej
– Stypendium im. Stanisława Barańczaka za tom Utylizacja. Pęta
miast (WBPiCAK, 2018). Mieszka w Tomaszowie Mazowieckim.
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Kamil BOR

środowisko zamknięte
w powietrzu włóczy się etanol.
łuna ze świecy dusi wanilią.
w odbijaniu trupa w lustrze,
został przekroczony limit wyświetleń.
w tle ruski dark wave wieszczy,
wyrzucanie światła przez okno.
parapet ukoronował aloes,
a wszyscy poeci są papierowi,
w końcu zjednoczeni ze ścianą i sufitem.
śpiewają: break on through to the other side,
razy dwa, bo żyli i zwątpili.
plamy na ścianie przypominają,
że chciałem się wydostać ze snu,
w którym niosłem prochy wszystkich Chrystusów,
a gdy chciałem rozsypać, szczuli mnie dronami.
ulga przyszła, kiedy przypadkiem odkrywam,
że David Bowie schował się właśnie do mojej szafy.
w raporcie tygodniowym widać,
że wietrzone były dłonie,
od czasu spędzonego przed ekranem.
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dieta fit, to kawa i papierosy,
a później praca u podstaw, to spanie na ziemi
żeby się przyzwyczajać.
psy są mądre i należałoby je iluminować,
lecz trudno robić to bez światła.
pocieszenie przychodzi,
kiedy ból zwiększa możliwość rozpoznania,
a wtedy wszystko wyje windykacją,
że świat nie odnotował mojego w nim umierania.
wcześnie wykryty poeta jest możliwy do wyleczenia,
lecz za późno, bo dręczy i warczy metafora
już niedługo będą święta,
i będę sam z Davidem w domu.

Kamil Bor (ur. 1990 r.) – jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Arteterapia i animacja kultury. Laureat konkursów jednego wiersza im. Rafała Wojaczka oraz
Wiosny Poetów we Wrocławiu. Publikował w Dolnośląskim
Roczniku Literackim „Pomosty”, czasopiśmie filozoficznym „Amor
Fati” oraz internetowym „Helikopterze”. Mieszka w Nysie.
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Tomasz GOGOLEWSKI

ReHab
Nasze pożegnania jak nordick-noir
disco nas usypia serce nam miażdży rozmiażdza nas nasze naszym
perporformuje koma
karmi coachem i km bez zadyszki z medalem falatio na końcu
						
lapsang sing a song to my ear
co i jak się słyszy
jak maszerują jak wymaszerowują jak krzyczą i onanizują tą jedność
				to i tu konstatuje
						
że nie zawsze danse tu w stronę
chodź bez orientacji mort może być sensowniejszym ale nie osądzam
					tylko
pożegnać hart of darkness w brazill
					podwójnie do nawiasu wziętym
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Utopi
to po utopii to mi się śni ()
				się uśniwa to
					
emancypuje się i się toleruje
szczątkowo wznosi i opada
koreluje klatki poszczególne
			
rezonuje z duszy i z duchem na wieki wieków
nam przepowiada
uwznioślając liczbowo acz metodycznie
				
retorycznie zaznajamiając nas z sobą
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Krotopoksy w oknie
Intro – Narkotyzująca się w poczuciu i w potrzebie
pobielona
cierpiała w święte wyzwolenie/przez formy spoglądania wyglądania zerkania
							spod powieki na te i inne
poszczególne akty – kradzieży/ katalepsji/ katowania w res.
i innym podobnym – tak i ona counterclockwise (synthesized)
tą jedną jedyną frazą uwielbioną i potrójnie naznaczoną i na języku mielącą
						
się przetaczającą i wielbiącą
			
uniżoną i zhańbioną
powtarzała koliście
jątrząc
powtarzała koliście
			
uniżoną i zhańbioną
						
się przetaczającą i wielbiącą
tą jedną jedyną frazą uwielbioną i potrójnie naznaczoną i na języku mielącą
i innym podobnym – tak i ona counterclockwise (synthesized)
poszczególne akty – kradzieży/ katalepsji/ katowania w res.
						
spod powieki na te i inne
cierpiała w święte wyzwolenie/przez formy spoglądania wyglądania zerkania
pobielona
Narkotyzująca się w poczuciu i w potrzebie – Outro
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All of those suicides
proces wyjaśniania wyjałowiał
		
kuratele pan – pani sapią zwięźle – pod pretekstem
nie zidentyfikowano błędu – podano sterylizacji wadliwe oprogramowanie
zmediatyzowano odczuwanie
		
poprzez formularze, wnioski i podanie o samogwałt jutra
Jedynka bez odpowiedzi
					system dwójkowy działa bez zarzutu,
						
stale kalecząc czułością
wszystkie atomy zewnętrzne pozostają obojętne
raport mnemotechniczny – zjawią się z licznikiem i szczotką do zębów
przeciąganie ma coś w sobie z sadyzmu
				
strachu
przed modusem statystyki i wygodną kuszetką z czterema ścianami
sypiącymi się do ryja, który pomimo usilnych prób postanowił w
drapieżnym odruchu rozewrzeć się okrutnie
Po(s)t fortem – śmierdzi katatonią i ostatnim dopuszczeniem z klapsem w
dupę na pożegnanie
Post tenebras lux fraternam – tercyna szubienicą i prawicowa zgaga gdy
fatysz uwznioślający wszelkie jednomyślności ruguje się przez się do
nawiasu wzięte –
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Pułapka
tramp wyrzekłszy to słowo (...)
				
wyrzekł kogoś
						
wyrzekł się to wyrzekł
(to) przestrzeń prze(z)tworzeń i przeobrażeń
małych gestów
				 spłukiwania
rozparcelował i roznegliżował pod nie
konsumując uchwyt
				
który
mu zostawszy obdarowanym wystrzelił
				poprzez totyzm idiotyzm
i tkankę miękką otoczoną zwałami skóry i tłuszczu
uwydatnił się (to) się i pouwydatniał i zataił trop którym podążając i
kalecząc naprzemiennie
				
ergo - „spłaciłem wszystkie długi"

Tomasz Gogolewski (ur. 1994) – rather (...) than (...)
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Marcin KAWEŃSKI

to już ostatni
okiem tetrisa tramwaju na nakrętkach
Tymbarka wyją czarne koty.
kamieniem o kamień na sieciach trakcyjnych
wiszą strzępy mięsa szczawiu.
ocet ma słodycz soczystość
pestki arbuza
jak ciało Chrystusa.
rozkoszuj się tą chwilą, gdy
toniesz kobiecością dławisz koronką
rozdzierasz bluzki w wargach podsycasz
palców pisk i Nowe Piaski.
ciebie brak.
		i
iskrzy.
tylko znów niebezpiecznie wszystkie loty
kończą orgazm w Paryżu.
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siedliska tłukły wazy
wepchniesz pod dywan te same wazy co
wsiąkły z naszych grzbietów pot i śmierdzą
ich dna.
te same wazy co tłukły się pod prysznicem
rzeka zdradliwa, a
płynąć ma, bo ma.
chociażby z grymasem z prądem
z porcelaną z gliną ze świńskim łbem
lecz leż. najpiękniejsze śnieżynki stopnieją,
bez niczyjej wiedzy.
wypchnięty przez mamę wróbelek ląduje na grzbiecie osła
i cieszy jak osioł. smutny i głupi.
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chłonie a twarda
brzeg Sanu godzina szczurzy się
na nieaktualnych szponach
brzeg dywanu gołębieje
na wschodach na kiju na skrajach wsi
kropla
smród pot – rozkładają
leżaki
by leżeć tak że nic nie uwiera. źdźbło chociażby,
konar. śpiewa jak komar:
po co szarpać co rozerwane?

Marcin Kaweński – lubię piłkę nożną i małe miasta za wschodnią
granicą. Nie wydałem nic nigdzie, ale nawet też nie zamierzałem.
28
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Samantha KITSCH

cimeliada
zabrakło ptaka który mógłby ugasić ogień gdyby śpiewał –
zabrakło wody aby podpalić oszczep gdyby płynął
ckliwie cni mi się za cimeliami
ckliwie cni mi się za Tobą Cimelio
w pomarańczarni w truskawczarni w storczykarni
w poczekalni w szpularni w czesalni w leżalni w wialni
tymczasem uspokoił się wiatr który wcale się nie uspokoił
czy nigdy nie uspokoi się wiatr który właśnie się uspokoił?
drzemie drzewisz w drzewigroszku
grzmi iskrząc z izgrzycy
hymn z modlitewnika modliszki:
chyłkiem chyłkiem cimelio
z aferezą paragogą apokopą elizją
przez urwisko usypisko osypisko oberwisko obsuwisko
w asanie Jadowitego Zaskrońca
w asanie Źle Podpartej Drabiny
cymes – Cymelio!
cyt... cyt... cymelio
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(tak cekropio –
nie cekropio)
w koronkowych rozsypkach
w poszyciu potrzasku
gdzie rządzi uślizg
gdzie rządzi opilśń

Samantha Kitsch – pseudonim literacki, pod którym ukazało się
osiem zbiorów poezji: Bahama (Obserwator), 25 wierszy (Mamiko), Helena (Instytut Mikołowski), Ulubiony sport (Instytut
Mikołowski), wszystko jest kleptomania. autoremiks (Kwadratura),
kolaże kolarzy (Dom Literatury w Łodzi, SPP Oddział w Łodzi),
konfiskata konfetti (Dom Literatury w Łodzi, SPP Oddział w Łodzi)
i siedmiu złodziei (Dom Literatury w Łodzi, SPP Oddział w Łodzi).
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Beata KOŁODZIEJCZYK

a miała być duża wódka
raz na dwa tygodnie. glątwa i guma,
która nigdy nie pęka. bez lodówki,
pralki, hawajskich śniadań w okienku,
enefzetowskich poczekalni. nie wyszło.
nigdy nie wiadomo, o której łapiduchy
zawołają. poczekam. trochę mi z tym
niewygodnie. i z tym, że dorastasz
szybciej ode mnie.

mogą one osłabiać albo znosić działanie
ponazywałam. lalki z obciętymi włosami, głową
tego nie ogarnę, pełne wody mam usta. wszystkie
małe dziewczynki. fryzjerki, siostry oddziałowe,
antagonizmy. jest za cicho, żeby ktoś mógł
przypuszczać. za mocne słowa. już nigdy
nas nie wypięścisz.
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siewca
włączyłam odbiornik
dosłownie i na chwilę
a tam słuchacz
telefonuje
audycja ma się na żywca
że pierwsze jest dziecko
mówi
drugi ojciec bo sieje
dopiero trzeciorzędna
kobieta
i ja mam płacić
abonament
za takie wiersze

Beata Kołodziejczyk (ur. 8 kwietnia 1983 r. w Warszawie) – pisze,
redaguje, korektoruje, składa, wydaje, fotografuje. Dawniej „Portal Pisarski”, „Eprawda”, „Sofa”, „6.2 Magazyn”, dzisiaj „Helikopter
OPT”, Wydawnictwo j, „Obszary Przepisane”, Wydawnictwo Morphinum. Jak dotąd wydała: tom wierszy (A)tomik, zbiór opowiadań Cztery smaki, tom wierszy w przepie(p)rzeniu, książkę dla
dzieci Łaty w kratę, tom wierszy uzbrojona po uszy, pierwszą część
powieści Uśpieni. Brudne łona, tom wierszy Bez żadnego trybu.
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Patryk KULPA

Babilon
rzeki Babilonu wysychają a giełda w Nowym Jorku leci w dół
w dół jesteśmy dziewięćdziesiąt dziewięć procent Noteć też
wysycha mam siedemnaście lat jest sobotnie popołudnie nawet
piwa se nie kupię jest sobotnie południe piętnaście po piątej
przy kuchennym stole cerata-pustynia przede mną z dziurami
po papierosach rzeki Babilonu dawno wyschły płaczę
po kryjomu i palce wsadzam w tę ceratę w te dziury wsadzam
palce w pustynię bo wszystko już kurwa wyschło tylko te
łzy mokre po co nic już to nie da płakać nad wyschniętym
mlekiem chcę twojego strachu w sobotnie popołudnie chce
twojego płaczu w każdym momencie
CHÓR: o żywy chlebie nasz w tym sakramencie

Patryk Kulpa – 26 lat oglądania filmów o nastolatkach, pisania
wierszy i udawania. Teraz dzielonych z korpo, żeby nieść pożytek
społeczeństwu.
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Monika MACIASZ aka Arina MAKARONOWICZ

operacja eufrat
przeczuwam koniec spóźniam się
autobus ma mnie zawieźć na plac
gdańsk się nie godzi z kają godek
kierowca jest odpychający kiedy kupują bilety
kurdyjki koreanki kurwy okaleczeni
mijamy emaus mijamy kościół mijamy urząd
dwa z tych podmiotów straciły sens
gdzieś się zgubiłam gdzieś się spóźniłam
siedzę w instytucji świętych ksiąg
wieczysty arcymobbing wieczysty głód
leszek gęba wpisz drogie ci osoby na listę
intencji a będą zbawieni kurdyjki koreanki kurwy
okaleczone gdańsk rożawa
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różowe trójkąty 2.0
poziom męstwa określa skala krzyku
pamiętaj synku jesteś tarczą
sterem białym żołnierzem
nosisz spodnie więc wpierdol
jesteśmy białą rasą białą siłą
na białku na białym koniu na białym
z okazji dnia lamusa zapal na torcie race
husaria nadchodzi tęcza
płonie babilon płonie
płoną nasze polskie serca w nich bozia
płonie że wstydu nie masz
tu się zaczyna polska tu się kończy godność

anielski orszak anielski pył
dotychczas myślałam że palenie szkodzi zdrowiu
po twojej kremacji zmieniłam zdanie

Monika Maciasz (ur. 1992 r.) – byłam listonoszem i nie umiem jeździć
na łyżwach. Czasem potrzebuję się zgubić. Publikowałam w „Cegle”,
„Wakacie”, „Blizie”, „Helikopterze”, „Autografie”, „Fabulariach”, „Magazynie Drobiazgi” i „Odrze”.
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MLB

my dream
na jednym ramieniu siedzi mały Ryba i zagrzewa do boju
na drugim ty prawisz mi komplementy
w ten sposób można żyć
w ten sposób można wydłubywać kamyki z bieży Wawel
i rzucać nimi w możnych
błękitny jeleń w lasach pod Niedźwiedziem
co się z nimi stało?
zostało trochę grzybów i kleszcze
niczemu nie winne
niewinne niczemu
nie winne, niewinne
jak tam, umysł, trzymasz się jakoś?
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my dream 2
głodnemu chleb
a incelowi miłość
wszystkim – dynamikę
w rypaniu
puchar zdobywców pucharów
salon laureatów odrzucenia
wejść do ciemnego pokoju
i wyjść prosto pomiędzy
dwoje olbrzymich słońc
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not a dream
czy reprezentacja ma kryzys? nie.
po prostu haracze w gałę piłeczkami do golfa,
czterema naraz. gra w zbijaka figurkami do szachów,
i tak od zawsze. kryzys: nie. połóżmy nasze gołębie serca
na przestworze powietrza. gołębi rosół gotowany
w środku tygodnia, w środku zmęczenia, po prostu w środku.
po raz pierwszy odjewtuszenkowałem na stadionie w Czongkuo,
nie myślałem, że do tego dojdzie. Dongli, słodka Dongli,
ze swoją ciemnopomarańczową szminką i głębinowym altem
tak niepodobnym do kląskania koleżanek, ty myślałaś?
na każdym zdjęciu, o które teraz prosisz przechodniów dziesiątkami,
pośrodku szurających nóg przechodniów, trąbienia wygrubaszonych tesli,
bez szans na homologację w Europie, a tu: proszę!
w windach śmigających na urwanie lin między piętrami, których nie ma,
bo są z pechową cyfrą 4, na tle telebimów, na tle koncesjonowanych resztek
tybetańskich zaklęć, na tle rozwidleń drzew i wklinowanych w nie
gigantycznych owoców, biało-czarnych kul z futra,
giant panda enclosure number two, robiących co w ich mocy,
żeby przespać szuranie i zachwyt przechodniów, wyciągnięte szyje
przechodniów, wyciągnięte dłonie z rejestrującymi wszystko,
rozumiejącymi wszystko ciemnymi lustrami, czarnymi monolitami,
do których mogłyby się modlić małpoludy, na każdym wspólnym
zdjęciu wyglądamy poważnie jak dwoje od Gierymskiego,
z boku na sztorc futerał z przestworem moim, twoim, bez granic.

Miłosz Biedrzycki (MLB) (ur. 1967 r.) – autor książek poetyckich, tłumacz wierszy; współzałożyciel Krakowskiej Szkoły Poezji im. A. Fredry.
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Marlena NIEMIEC

powtórny
dla KJ
przekraczam próg bólu
przekręcam pierwsze pokrętło
sen łuszczy się jak podbrzusze
spływa jak stróżki potu
skrobie od środka jak dziecko
znalazłam swój terminal
sztukuję mięso i kości
wchodzę w rejestr podskórny
krążę w układzie, śnię w zwarciu
czuwanie
kontroler wymyka się z uścisku
prześwietlam naraz wszystkie włókna
system wykrywa błędy
poszerzam zakres ruchu, tracę ostrość
szeleszczą blistry tabletek, znika skóra z kostek
sznury zwiększają przepustowość
rwany sygnał, z góry kapie do rynien mleko
pęka matryca, ścieka jak śluz

Marlena Niemiec (ur. 1997 r.) – mieszka i studiuje w Krakowie. Pisze
wiersze, wychowuje psa.
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Sonia POHL

panorama
w oknie na poddaszu mężczyzna palce po głowie
(wzrok w monitor statyczny)
ponad chłopcem karmę dla jamnika
matka roletę jej wielkie piersi oglądane
dalej mrożone szkło na piętrze przybudówki
[zoom in]
mężczyzna mydło pośladki o szybę
wieczór
[zoom out]
światło barwę niebieską jak w przejściu do galaktyki
			
wyznawcy UFO lub Flat Earth Society
sen
kobieta dwa piętra niżej żelazko oparcie kanapy telewizor
facet na poddaszu przez kolejne kilka nocy
kobietą w starszym wieku książka regularnie
między dwudziestą drugą a północą.
zagadki absurdalne jak przecena pomarańczy w krajach
agrestowych
odpowiedź przeglądem wiadomości obrazem
(statycznym łysiejącym)
pytania prawdopodobieństwo zdarzeń w multiwersum
[zoom out]
alternatywa wobec każdego momentu
i nieznaczące dane a może przeciwnie należy nie
zakładnik czasownika
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chłopiec z zabawkowym granatem w Central Parku
czystość świata
symetryczne drzewa niezakłócony tor ruchu matki z wózkiem
facet z workiem na odchody korona liści bliźniaczy kształty
cieni zawinięte drogi znikąd
nadchodzi chłopiec
przechyli głowę w dłoni będzie trzymał granat
tak zaczyna się gniew
szelka opadnie na ramię zsunie się w misie zbielałe wargi
czekają aż zareaguję
orientuję się że popełniam błąd średniego dystansu
podobny temu gdy wyobrażam sobie smak jabłka na podstawie tysięcy innych jabłek lecz nie potrafię wymienić cech
indywidualnych nie wskażę gatunku (zbiór: Szampion/ Ligol/
Papierówka/ te zielone z naklejką)
a przecież dostrzeganie wzorów jest umiejętnością na poziomie
noworodka Alex'y 3.0 gdyby wbudowano jej kamerki
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odciągnie mnie zapach hot doga na skraju Central Parku
zapomnę o jabłkach o chłopcu w szelkach
o granacie
o tym jak w ludziach wybucha gniew gdy nie patrzę
kiedy przyjdzie moja kolej
odwrócicie wzrok

Sonia Pohl (ur. 1992 r.) – prawnik, analityk ds. funduszy
inwestycyjnych, weganka, ogrodnik-amator. Pochodzi z Raciborza
(niby Śląsk, ale już prawie Czechy), mieszka w Krakowie (niby Kraków,
ale już prawie Tonie). Stara się odwiedzać przynajmniej dwa obce
kraje rocznie, by były mniej obce. Nie lubi kredytów.
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Agata PUWALSKA

stajesz się dipisem
a potem tracisz zainteresowanie – nie możesz
znaleźć miejsca w sklepowej kolejce w łóżku
na imprezie wyczekanej wyprawie swój rozszczelniony
materac rozkładasz tam gdzie inni powietrze
uchodzi z niego z rachitycznym piskiem kłamiesz
że wygodnie rozpad rozkwita w głowie płaski głos
śpiewa cudze przyjemności i nie dzieje się nic ale jednak
wszystko cię nuży zestaw liter w tekście bez składu smak
herbaty drażni jaskrawa jarzeniówka niekontrolowane
mrugnięcia nie cieszą cisza i seks też cię nie obchodzi tak
jak kolory oddechy ruchome schody na taśmie płyniesz
i wydaje ci się że w górę lecz wiesz że się nie zdarzysz
że nieuczciwe jest takie bezinteresowne podejście do świata

w każdym tobie
w każdym tobie zostawiam ślady: głos śmiech
ręce przy twarzy spojrzenia jak pocisk w każdym
tobie twój kształt chcę dotknąć zachować mętny
kontur lecz w każdym tobie ja kiedy szukasz ciepła
na siłę pod moją bluzką na brzuchu na gardle
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pod moim okiem susza
pod moim okiem susza w świetle monitora streaming
z cudzego życia mylna obietnica że zdążysz chociaż godziny
to za mało (by przeżyć) ale można zajrzeć w obce okna ekrany
z hałasu z zapartym okiem otrzeć się o tętno i codzienne śmieci
wejść w środek przepaść w dole wyrzucają resztki niewiele zostaje
pod moim okiem susza nie ma celu więc nie ma spojrzenia

Agata Puwalska – laureatka Pracowni Twórczej: 14. Połów. Poetyckie debiuty 2019, nagradzana na ogólnopolskich konkursach
poetyckich (m. in. laureatka I miejsca na 40-tym OKP im. Haliny
Poświatowskiej – kategoria debiut,II miejsca na XXVII OKPim. Rafała Wojaczka, wyróżniona na XXVII OKP im. Marka Hłaski oraz na II OKP Środek
Wyrazu). Publikowała na portalu: wydawnictwoj.pl, w miesięczniku
internetowym „Menażeria” (menazeria.eu) oraz w kwartalniku „Tlen
Literacki”. Uczestniczy w spotkaniach KSP im. Aleksandra Fredry.
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Ken ROSENBERG

„Co robisz dziś wieczorem?”
Ściga mnie policja bo ukradłem z góry mały wóz
Jak to jest, że drobny mróz, a akumulator się wyłożył,
ups; to nie jest chyba jeszcze ten mój ulu ulu % luz.
97' w id, na ręce De Luxe, a w głowie tylko Wenus.
W szoku są te wszystkie flex/ nie chcę ich, weź je weź,
odwołaj mi subskrypcję na zmartwychwstanie mate.
Czekając na słoneczko, obczaj księżyc w oczkach
i zrób mi touchpad; jak w tym filmie co był rano,
zapytaj rodziców czemu na ksywę mi dali tulipan.
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Ken Rosenberg (ur. 1997 r. w Tarnowie) – jak ostatnio pisałem biogram
to prawie usnąłem. Absolwent filo-anglo w Krakowie. Nienawidzę
autobusów, do 3 podstawówki nie potrafiłem wiązać butów i śmigałem w Gapach na rzepy z ameryki. Zawsze do sprzątania słucham
Jamesa Browna (czasami Kool & The Gang). Najlepsze wspomnienia
z mojego dzieciństwa powiązane są z samochodem ZAZ 1102 Tavria.
Kochałem ten pierdolony samochód; do dziś mam zabawkowy model,
który trzymam na biurku. Były członek Gangu Jakubów. Wspiera mnie
fajn-o-metr o imieniu Ania, który informuje mnie czy coś jest fajne.
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Alicja ROSIŃSKA

po pracy zdejmuję spodnie
zakładam dres
czy umiem ze sobą rozmawiać?
ciągną mnie do siebie
te dawne sceny
kiedy mam bardzo długie włosy
patrzę przez okno
wybiegam przez drzwi
albo rozbijam szybę w aucie
kąpię się w kałuży
uciekam ze szkoły
kłamię matce
albo chowam się z tobą pod podłogą
w garażu
i z dołu patrzymy na buty twojego
dziadka
który nie może nas znaleźć
albo chce mi się pić
siedzę na krześle;
komisariat w nurnberg
i myślę o tych ludziach
którzy mogą się teraz czegoś napić
chciałabym żebyśmy się wszystkie
spotkały
podały sobie ręce
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mój brak ambicji
osiąga coraz to większe
rozmiary
jak ci to wyjaśnić..
są ci co chcą awansować wyżej
ja raczej niżej
(im niżej tym mniej
cię opierdalają
i łatwiej się
opierdalać)
i żadnego mieszkania
w nowym budownictwie
siłowni w garażu
garażu
diety
godzin
minut

żadnych zegarków
telefonów
trawy
przyjaciół
herbat
torebek
porad na miesiączkę
kart kredytowych
sprzętu
nowego przepisu na sos
bez sosu mięsa i bez
niczego
tylko ja i mój brak ambicji
bez ślubu
bez rozwodu
na zawsze
razem

Alicja Rosińska (ur. 1992 r.) – studiowała gospodarkę przestrzenną, jej
teksty opublikowano w „Kwartalniku artystycznym", „Helikopterze",
„Wakacie". Mieszka w Gdańsku.
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Julek ROSIŃSKI

kiedyś to miało się wrogów
pozostaje wpuszczanie kolegów do piaskownicy,
uprzejme podawanie grabek, dokarmianie mrówek cukrem
trzcinowym,
doglądanie zimnych wojen.
jak ktoś rzuci hasło: ,,kiedyś to miało się wrogów”
znaczy to tyle co: ,,stop zabawa”.
wychodzi się wtedy na zewnątrz, ogląda planszę, komentuje
na głos.

tańczyłem z Najświętszą Maryją
powiedziała mi na ucho,
że cały ten świat, dzieje się w rozmowie dwóch wróbli,
które w przerwie od katorżniczego przerzucania węgla,
postanowiły wymyśleć lepszą rzeczywistość.

Julek Rosiński (ur. 2001 r.) – warszawiak, w wolnych chwilach kończy
liceum, wychodzi z psem i śpiewa w głos Battistiego. Zażarty kibic
Juventusu Turyn. Dotąd publikował w: „Wakacie”, „Stonerze Polskim”,
,,Dwutygodniku”, antologii Biji Rojava! i na stronie wydawnictwa j.
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Rafał RÓŻEWICZ

U źródeł
Nie spożywamy alko na terenie obiektu latającego
(wylęgniarki w drewniakach jakby latały, takie rąbanie
drwa o podłogę lub techno), ostrzega lekarka na spotkaniu
info, w skrócie: dlatego, że kiedyś kuracjusz/utracjusz tak zapragnął
się napić u źródeł, że miał cztery promile w wydychanym powietrzu
(źródła nie kłamią, można sprawdzić, mówi), drugi
wyrzucił trzeciego przez okno, a czwarty po prostu
wracając z imprezy na cześć przyjazdu upadł w zaspę
i tak zastygł z otwartym rozporkiem na wierzchu.
I tyleśmy (jego? To co miał u źródeł?) widzieli.
A teraz, fujary, proszę was – kontynuuje lekarka,
przyjechaliście na kurację, więc jeśli ktoś chce się leczyć
z chorób tzw. duszy, patrząc w zadumie przez okno
na ośnieżone góry, będzie zmuszony opuścić obiekt.
Razem z tym, co mu kołacze u źródeł,
bo tu nie leczymy serca, tylko choroby serca.
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Oddomowienie
Tu są dansingi, tam są dansingi – pokazuje weteran
walk o lepszą ruchliwość plemników
za sprawą kąpieli radonowo-siarczkowej.
Jakby w oczach miał mapę prowadzącą do ukrytych skarbów
porozstawianych po kątach budynków.
Jakby był pomnikowym przywódcą Korei Północnej,
wskazującym drogę do miast: Daewoo i Seul
(tak naprawdę: szkoda Zachodu jeździć po nim dalej). Po Kim?
Bo dalej już tylko dom. Weteran wraca do siebie.
Oddomowił się przykładnie, wziął ostatnią kąpiel
w poniemieckiej wannie
głębokiej na tyle, aby zmieściła się w niej bitwa o Atlantyk,
reżyserska wersja filmu Das Boot,
żeby jutro znów być tym samym starym wiekiem
z nowymi przypadłościami w odwiecznej kolejce.
Wybawiłem się za wszystkie czasy – wiek przyznaje szczerze,
a ja mu wierzę, skoro czas zaczął mieścić się na główce od szpilki.
Co ją wbija codziennie pierwszy lepszy prezes firmy
i właściwie nie ma już żadnych czasów,
ostał się Times New Roman, same zegarki do odmierzania
jakichś minut, sekund,
które dzielą gościa od przyjazdu busa.
I to nazywa się rozkład.
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Więc już czas – powtarza i żegna się
ze mną, po czym odwraca się na pięcie i idzie (żywy czas,
który idzie), podczas gdy mnie pozostaje
w tył zwrot, w bezpłodną, martwą teraz-mniejszość.

Rafał Różewicz (ur. 1990 r.) – poeta, laureat, autor trzech książek
z wierszami (ostatnia Po mrok, wydawnictwo j, Wrocław 2019). Zbiera
pocztówki.
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Iwo SADECKI

it is as it is
morze się wyszumiało
a bursztyn się zbursztował
zaufać filmowi gdy nie chce
się zerwać i dać sobie oddech
na trzy puste klisze
obrać azymut na słowo jakim
jest i czasem wyjść na słońce
bez prześwietleń
przewietrzyć styki
w piątki robię nogi
moje uda to dwa świniaki
ezoteryczny duet co ma się
rozumieć doskonale i nawet
nie musi rzucać kośćmi
są sprężyste jak makaron
z zupek amino a kwasy
chowają pod język
ozory bez dozoru
jebane świnie
one to są
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boomer polski
		Stronie Czynnej
jeśli się dobrze przyjrzysz znajdziesz
napisy które doskonale oddają
nastroje trzeba tylko zwinąć żagle
i wypierdalać na swoją łabędzią
konstelację albo wtopić się w tłum
który skanduje piwko wódeczka
pecik i jeszcze jakaś młoda pinda
literatka już pusta dobra chłopak
teraz wyłącz projektor lub wciśnij
OK

Iwo Sadecki – twórca i administrator fanpage’a „Spisane na straty”.
Publikował w „Fabulariach”, „Autografie”, antologii Dzieci wolności, na
stronie wydawnictwa j. Czynnie zaangażowany w pewną literacką
inicjatywę, ale o tym opowie kiedyś na stronie. Mieszka nad morzem.
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Tytania SKRZYDŁO

gojenie
najważniejsze: ostrze chirurgiczne stalowe
otwierające ciało jak do patroszenia
najważniejsze: tkanka łączna włóknista
zamykająca ciało bogatsze o tytan
mięśnie zalane gęstą farbą
blizna rosnąca jak impast
ktoś mógłby to
na przykład
Frida Kahlo, „kolumna z rusztowaniem”,
olej na mięsie, 2010
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impast dla Fridy Kahlo
jakimi barwami cię złożyć
(kolor złamany jak kręgosłup)
jak naciągnąć płótno na blejtram
(naciąganie płótna jak prostowanie kości)
pokruszone przyprawy. skrobanie warstw. rusztowania.
zielonkawe szkło.
stylizowana kropla. grzechot. naprężony mięsień. kakofonia.
gnicie. kilka łyków. galaretka gruszkowa. cięcia na plecach.
czy marksizm odrzuci twoje kule
czy marksizm rozerwie twój gorset
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zejście w ciemnię. strofka dla Maxa Blechera

kadawerna kawerna, bracie, błystko, zabawko,
powiedz, dlaczego ból wyprowadza nas za rękę
w inne światy, co w nich znajdziemy: kręgosłup,
który obraca się przeciw, dużo drobnych cięć,
ten rodzaj ckliwości, który umyka opuszkom palców,
osuwająca się struna, stos niepasujących połówek,
kamień na dnie morza, gorset jako dodatkowa warstwa skóry,
kłujący puls nerwobóli, fotoplastikon z klisz rentgenowskich,
które można puścić z dymem

Tytania Skrzydło (ur. wrzesień 1993 r.) – lewostronna skolioza lędźwiowa rozpoznana w listopadzie 2006, operowana w listopadzie 2010. Korekcja z usztywnieniem tylnym i instrumentacją Th12-L4. Wypisana do życia w stanie ogólnym dobrym.
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Michał SOKOŁOWSKI

thanks for the dance
			
			
			

stop at the surface
the surface is fine
we don't need to go any deeper

przez cieśninę malakka przepływa rocznie 25 % światowego handlu
około stu tysięcy statków
ale wystarczy obniżyć podatki by w polsce mieć drugi singapur
w zamachu terrorystycznym zabito generała z iranu na twitterze
z dumą przyznał się prezydent stanów. wzrosły akcje shella
dobrze. paru znajomych z dumą podkreśla że to offshoring nie outscorsing
obietnice popełniania zbrodni wojennych jako sposób prowadzenia
polityki
najpotężniejszego państwa świata to dobry moment
by powiedzieć fukuyama ty chuju
globalizacja to bullshit. kto w latach 20. odkrywa
że prawo międzynarodowe to inna nazwa na $?
godłem państwa ziemia powinien być odręcznie narysowany kutas
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jak się ma dzisiaj twoja krzywa laffera jakie plany na weekend
jeśli będzie pogoda
(dzisiaj w sydney 49 stopni burze ogniowe radzimy zostać w domu
o ile jeszcze nie płonie)
ile wynosi twoje RRSO hej mówiłeś że zmieniłbyś pracę na startap
gdzie team leader zamawia czasem striptizerki
przyjemność bycia produktem polega na tym że są nim też wszyscy inni
skutki ekonomii w której content jest za darmo?
żadna odpowiedź nie istnieje póki nie zadasz pytania
rzeczy po prostu się dzieją. zawirowania pustki
w samo południe mała plamka zwiastuje śmierć-i-narodziny
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***
czy jan ove valdner wygrałby z xiu xinem
czy młodzi muszą się buntować czy młodym się nie chce
kiedyś to kokaina w coli teraz cukier
i tylko opium z syropów na kaszel żal
wolny rynek? skończył się w 1819 gdy w UK zakazano pracy
dzieciom do lat dziewięciu.
a przecież pracodawca chciał pracownika pracownik płacy
państwo które się wtrąca zakłóca
naturalny przepływ kapitału
pieprz mnie jak kapitalizm
zliż resztki bliskości
przelewu
czy metafora pracuje dostatecznie głęboko?
a mury runą
pogrzebią stary świat
reszta dla ciebie
dopowiedz kursywą.

Michał Sokołowski – pracował w różnych miejscach, zrobił doktorat,
bujał się tu i ówdzie. Publikowany (czasopisma, antologie, dwa tomiki), nigdzie nie zaistniał, ale coś tam kmini, kombinuje. Lubi sport
(czynnie: tenis stołowy, biernie: sumo), muzykę (jakieś lofi/chill
beats to relax/study to), książki, podróże, ogólnie różne takie (takie).
68

Olga STEHLíKOVá
przeł. Zofia Bałdyga

dietetyczny uśmiech
w twoim wieku każde
ubranie staje się modelem narracyjnym
lub w najlepszym razie delikatną konstrukcją z włókien
choć raz w życiu widzieć słowo widłak
rozdajesz dietetyczny uśmiech
w jedynym miejscu w mieszkaniu
możemy wreszcie począć nasze dziecko
to miejsce ukryte jest na czubku igły
którą zaszywasz kacze jajo
podczas kolędowania w co drugą sobotę
zanim wspólnie z zającem
czmychniecie lisowi na spotkanie
zasadziłam skorupki i czekam na młode
czekam na młodość
zamiatam za sobą pomiotłem
starość była pełna sukcesów
niczym torba naszej listonoszki
same niebieskie naklejki
Masz laskę?
Pożycz mi.
mówi podręcznik do nauki języka
i idzie w świat
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spojrzenie
będę cię głaskać po potylicy
tak długo, aż wykiełkuje ci z niej mała fasolka
magic bean naszej miłości
ścisnę cię w najwęższym miejscu
jakbyś naprawdę takie miał
utopię cię na swoich mieliznach
niczym mysz
przy przelotnym dotyku posypię się niczym kwiat starzejącej się
peonii
tak długo będę ci patrzeć prosto w oczy
aż nie spostrzeżesz, gdzie kończy się spojrzenie
a zaczyna bazgranina, którą wspólnie stworzyliśmy
liście porywają rzekę na swoich plecach
nadchodzi wielka kontrola szczepień
potem zrobimy sobie nowe, lepsze dzieci
mniej przypominające ulewne deszcze
zastanów się, zanim mnie odrzucisz
dobrze się zastanów
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sarny
Dzisiaj w końcu
przywołał się ten obraz
który zacięcie i bezskutecznie odtwarzałam sobie
od kilku dni
Jak to dokładnie…
Sarny stoją nieruchomo we mgle jak napływowe pnie.
Sarny stoją nieruchomo we wrębie jak egzotyczne pnie.
Sarny wynurzają się z mgły nieruchome jak pnie.
Sarny stoją we wrębie zastygłe jak pnie.
Sarny stoją we mgle jak pnie.
Sarny tkwią we wrębach jak pnie.
Sarny tkwią...
Sarny tkwią we mgle nieruchome jak pnie.
To był ten obraz
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Olga Stehlíková (ur. 1977 r.) – poetka, redaktorka, korektorka, publicystka literacka. Współpracowała z pismem literackim „Pandora”
oraz internetowym „Almanachem Wagon”, redaguje internetowy
dwutygodnik literacki pisma „Tvar” – „Ravt”. Jedna z redaktorek
dwutomowej Antologii poezji czeskiej (wydawnictwo dybbuk,
2007). W 2014 roku wydawnictwo Dauphin wydało jej debiutancki
tomik poetycki Tygodnie (Týdny), za który otrzymała prestiżową
nagrodę Magnesia Litera. W 2019 opublikowała nakładem wydawnictwa Perplex tom Wykrzyknik jak słup (Vykřičník jak stožár),
z którego pochodzą teksty z zestawu. Pisze również książki dla dzieci.

Zofia Bałdyga (ur. 1987 r. w Warszawie) – autorka książek poetyckich Passe-partout (Warszawa 2006), Współgłoski ( Nowa Ruda 2010)
oraz Kto kupi tak małe kraje (Warszawa 2017). Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Tłumaczka najnowszej
poezji czeskiej i słowackiej.Mieszka w Pradze.Współredaguje „Drobiazgi”.
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Przemysław SUCHANECKI

Młynówka
Młynówka jak salamandry wzdłuż chodników Krowodrzy
wpija się w mięso. Mam za pasem
krzyżówkę ośmiu ulic na planie rozgwiazdy,
a wszyscy będą niesamowicie bogaci i naćpani.
Skończyłem głaskać misia. Sklepowa wibracja już
mnie nie przekonuje, szczególnie, że brak mi dwóch
zębów mądrości. Mam pod ramieniem pociąg, który
wisi jałowo, ale się nie spóźnia.
Słoń przeważył. Dyskusja o warunkach toczy się dalej.
Potłuczone zgromadzenie.
Fruwają części naszej reprezentacji.
Podkreślenia są w ludziach,
A stosy książek chcą do mnie mówić.
Topnieje lód.
(Jestem pewien, że da się to spowolnić)
[Jestem pewien, że nie da się z tym nic zrobić]
Pozdrawiam mokrych ludzi przyszłości.
Pozdrawiam wszystkich rozpłatanych ludzi.
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Gatunki
Wiszą rzędami, niech odpoczną, jeśli
nie mają imion, przekręć klucz.
Kurtki albo winogrona, szklanki albo kłęby pary.
Macie tu podłogę, to jest hak,
czarny osad z ptasich piór połyskuje w naszych rzęsach.
Widzę tylko niebo, czujesz płynne wyjście,
kładąc stopy na każdym z kapryśnych wektorów.
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Fruwające przyrządy
pracujące ptaki.
Biegłem między płotem a ścianą a strachem,
więc czemu teraz się śmieję, aż podskakują szyby?
Plemię nie dało sobie wmówić władzy.
Podnosiłem i wciąż podnoszę
wzrok na gipsowy księżyc,
wyłem do niego bezgłośnie w pokoju bez luki.
Mary docierają na sam czubek łyżki,
leży na niej owsianka, jak co rano.
Poczerniała jak portale od opłaconych komentarzy.

Przemysław Suchanecki (ur. 1992 r.) – poeta, organizator
z ramienia Krakowskiej Szkoły Poezji, student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor debiutu poetyckiego Wtracenie (Biuro Literackie, 2019). Publikował m.in. w „2miesięczniku”, „Opcjach” i „Odrze”. Laureat projektu Połów w roku 2017
i projektu Pierwsza Książka w roku 2019. Mieszka w Krakowie.
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Antonina M. TOSIEK
piosenka na koniec roku
pan wygląda jak ktoś znajomy
a może się mylę
przecież mi wolno
ale jeśli to panu powiem
pan mnie oskarży o kokieterię
a tego bym sobie nie życzyła
bo ja jestem płoty płoty
ja jestem usypane tkanki
słowa się ze mnie sssypią
na kształt
na ich podobieństwo
kto mi pozwolił
przechowywać obrazy jak swoje
o ciałach mięsnych i komuś wrogich
gnijących pod gruzami
składanych w ziemi do taktu gąsienic
kto daje słowa na własność
wersy wierszy o upadku
przepraszam cię ziemio
że nie stać mnie na piękniejsze piosenki
więc żałobę po tobie obchodzę tak marnie
tamta
ziemia
nie nosi ludzkich synów
a córki ma przeklęte
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wie pan od jakiegoś czasu źle sypiam
budzi mnie wycie zziębniętych psów
budzą się warstwy mojego ciała
tycie blizny włosy powiększone organy
kulą się we mnie
kulą się do wewnątrz
nigdy wcześniej nie czułam takiego lęku
ale jeśli urodzono mnie jako ostatnią z ludzi
nie dam z siebie innego życia
nigdy nie chciałam być matką
a teraz ujadam
dajcie mi
obiecajcie że będą się ze mnie rodzić
to nic wielkiego
ja się po prostu naprawdę boję śmierci
pan się śmieje i ja to rozumiem
mam pewną naturalną zdolność do histerii
rzucam się na podłogę znam gesty w złym tonie
w kinie bardziej żal mi zwierząt niż ludzi
a wy
wy płaczecie chyba najładniej
w opalizujących bielach i błękicie
zazdroszczę wam kościołów
bo on mi w tym roku umarł
a gdyby wam umierał
byłoby go tylko trochę mniej
nie tak jak u mnie
na pusto i zawsze
życzę wam żebyście
to wy mieli rację
78

kiedyś mi się wydawało
że jestem z jednego miejsca
tu się urodziłam tam będę umierać
teraz patrzę w nie jak w pożar
jakby nie było nic poza pożarem
są lata chude
i tłuste jak kontynenty
szyby w popiele
nieruchome takty
są życia bez sensu
zwilgotniałe maje
wytarte płyty
przez radia samochodów
i piosenki bez polotu
śpiewane na smutno
do których się buja
biesiada
ferajna
i cześć

Antonina M. Tosiek (ur. 1996 r.) – mieszka i pochodzi z Poznania,
w którym: aktorzy, kończy kolejne studia, uczy dzieci teatru i wychowuje psa. Kilkukrotnie zostawała laureatką, a potem musiała się za to
wstydzić.Wiersze oraz teksty krytyczne o literaturze i teatrze publikowała
m.in. w: ,,Piśmie’’, ,,Przekroju’’, ,,Czasie Kultury’’ i ,,Małym Formacie’’.
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Anna WIERZCHUCKA

wysiadajcie madonny
z czereśni z marchewki z tycjanów
nic nie jest tak bolesne jak tkwienie w miejscu przekreślam niebo to
cud że jeszcze nie zakryli sutków w kościołach widać wstydzą się tylko
stygmatów dajcie mi seleńską nawę skończę bez tlenu twarzą
do kwadry łuna dziewięć miękko ląduje kobiety rodzą jakby codziennie
padało zachodzi księżyc nad biedronką
zaprzeczenie. pies pierwszy
z laktozy z mocznika z wódeczki
chmura odmyka granat w wodzie truchełko ślinię palce przekładam
strony ikon w sękach ochotek świerków szyszkowych karpi łuskowych
kłów tataraku ojca z brzytwą na moim gardle wmawiania sobie że to
tylko sen (zaciął się w palec będę krwawić rosną mi włosy w nosie
a czoło golą do połowy) i brzuchów z brzuchów
przebudzenie. martwy pies
do pluskiew do stajni do grzechu
nikt o tym nie mówi ale bóg mnie zgwałcił potem musiałam przegryźć
pępowinę chwalcie alkoholizm libacje libracje cudowronki migreny
pęcherze powietrza oziminy lunacje pływy śmietniki katary cienie co
wydłużają procesyjne piosenki przyjdą po was robaki jedyny pożytek
z rozkładu pęcznieje nartnik
odchodzenie. pogrzebany
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cytaty w kolejności występowania:
– tytuł jest parafrazą cytatu z wiersza Karuzela z Madonnami Mirona
Białoszewskiego
– parafraza cytatu z wiersza Ziemienie Kamila Kwiecińskiego

Anna Wierzchucka – Wierzchucka dwojga imion, feministka,
obecnie poszukująca swojego miejsca na ziemi, sprawczyni świtu
żywych muzyków, autorka tekstów stylizowanych gwarą warszawską,
jak i wszystkich animowanych klipów zespołu, w chwilach wolnych
od poezji i walki o prawa kobiet, zajmuje się potworzeniem w studiu
belua.
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Edward Pasewicz
Sztuka bycia niepotrzebnym
prezentacja książki
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Moja Polska rwie się na kawałki
Odrobiłem faszystowską lekcję, wybił mi zęby
przystojny skądinąd patriota, potem
skopał, byliśmy ładną parą wplątaną w milczenie.
Na moim ramieniu natychmiast przysiadł komar,
a nowe spodnie świetnie współgrały z jego dresem.
Taki widok powinien mieć jakiegoś adresata:
kawkę, która przyglądała się gdy wstawałem,
kota co przemknął przez ulicę, koła rowerów,
które zamajaczyły mi kilka razy, buty:
o tych było najwięcej i to wszystko powinni
być adresaci, i mrówka, bo wspięła się na policzek.
Nic politycznego nie czai się w półmroku.

2007-2019
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Starcia
Stygmatyków z tego domu
wygnała pamięć.
Na ścianie w jadalnym
brud po wersalce i dłoniach,
nikt nie wie, gdzie
pochowano kości.
Matką jest mi język,
bratem i siostrą, płakałbym,
gdyby nie oszustka pamięć.
Urodziłem się z osobowych
czasowników.
Bitwa na prowincji
przebiega w najlepsze.

2007-2019
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Pieśni mew
Strach, że gdzieś sobie pójdziecie,
pojawił się jako chłopiec, który mnie
rozciął na pół i w górskim potoku
omył z ciała i krwi,
omył z ciała i krwi.
Strach, że gdzieś znikniecie,
pojawił się jako chłopiec, który
moją bezcielesność spokojnie jadł,
omytą z ciała i krwi,
omytą z ciała i krwi.
Fundamenty miast, wszystkich
bez wyjątku, mają pazury z kości
i drążą, drążą jamę,
byśmy się mogli jak jeden,
wielki embrion spokojnie ułożyć.
Na razie się boje, że odejdziecie
i kopię tunele, by miastom
przetrącać dłonie; prawda powinna być
inna, ale widzę wyraźnie
i czysto: syryjskie trupy
jedzą te z Afganistanu, donieckie
wypływają na plaże Lampeduzy,
oto nieprzenikniona jasność.
2018-2020
87

Aziz, idź do nieba
Najpierw podjechał dźwig,
w jesienne popołudnie było blisko zera.
Założyli linę na szyję, ramię szarpnęło.
Szara koszula nie zatrzepotała jak skrzydła.
To nie był motyl ani ptak, to nie była
ważka, która by walczyła:
wlekli go przez metr, potem rozebrali,
rozebrali go całkiem, do takiej nagości,
jakiej nie osiągnie żaden człowiek.
Potem spod stóp zabrali krzesło albo
ławkę, cokolwiek to było, zabrali po prostu.
Oderwali od niego, tak jak się odrywa
owoc od gałęzi, ale przez chwilę,
gdy kołysał się w powietrzu, myśleliśmy,
że urwie się i wbrew prawu uniesie
do nieba, i zwyczajnie odleci.
Czekałbym na jego powrót, czekałbym.

2019
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Pył jak zwykle jest bohaterem
Oszalałe świerszcze cykają,
kiedy tankujemy na stacji Orlenu,
ciepła poranna śmierć rozlewa się na polach,
w mapach pojawiają się luki, bo chłopcy
muszą rozpryskiwać nasienie i marnować siły
na ukrywanie się w krzakach
i nerwowym seksie,
a wszystko nie po to,
bym mógł tekst budować,
ja łowca fragmentów,
ja plamka benzyny.
Zachłanne dziecko.

1990-2019

Zaprezentowane wiersze stanowią wybór z książki poetyckiej
Sztuka bycia niepotrzebnym, która ostatnio ukazała się nakładem
wydawnictwa WBPiCAK.

Edward Pasewicz – poeta, pisarz, dramaturg i kompozytor. Absolwent
filozofii. Wielokrotnie nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce i wielokrotnie tłumaczony. Identyfikuje się jako buddysta oraz gej, a w wierszach często odwołuje się do tych rzeczywistości.
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KRYTYKA
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Monika MISIKIEWICZ

Walt Whitman i Kamp.
Nowy sposób odczytania poezji „Barda Ameryki”

Walt Whitman, kosmos, syn Manhattanu,
Buntowniczy, cielesny, zmysłowy, jedzący, pijący i tworzący,
Nie sentymentalny, nie stawiający siebie ponad kobietami
i mężczyznami ani nie stroniący od nich,
Nie bardziej skromny niż nieskromny1.

W trakcie XIX i XX wieku doszło do wielu odczytań,
tłumaczeń i hipotez na temat poezji Walta Whitmana.
W tym czasie pojawiły się nie tylko kolejne wydania Leaves
of Grass (Źdźbła trawy), które zapewniły poecie rozgłos, ale też
publikacje takie jak: Song of Myself (Pieśń o sobie), czy What
Am I, After All (Kim ostatecznie jestem). Pomimo ogromnej
pracy tłumaczy włożonej w polską recepcję wierszy Whitmana, wszystkim umknęła jedna rzecz – kampowanie Whitmana,
o którym pierwszy szkic zamieścił w Antologii Kampu Karl Keller.

W. Whitman, Pieśń o sobie, ustęp 24, w: Kim ostatecznie jestem,
przekł. K. Boczkowski, Kraków 2003.

1
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Wielu tłumaczy pracowało nad przekładami tekstów Whitmana – A. Szuba, J. Żuławski, Cz. Miłosz, L. Marjańska, J. Tuwim – ale żaden z nich nie zwrócił uwagi na Whitmanowy
kamp. Niektórzy z nich zupełnie pomijają homoseksualny i erotyczny aspekt w dorobku poetyckim autora. Widzą
tam przecież uwielbienie do samego siebie, a jednak nic
z tego uwielbienia nie wyciągają. Dlatego bazując właśnie na tym
samouwielbieniu Whitmana, chciałabym przedstawić kampową recepcję jego wierszy. Zacytowany przeze mnie fragment wiersza, pełniący funkcję motta tej pracy, pochodzi z
ustępu 24-go Pieśni o sobie w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego. Właśnie od analizy tego poematu Walta Whitmana zacznę. Najpierw jednak przywołam samą definicję kampu.
W Notatkach o kampie Susan Sontag nie ma jednoznacznej definicji tego nurtu. Kilka kwestii zainteresowało mnie w nich szczególnie: stwierdzenie, że kamp będący
sposobem widzenia świata jako zjawiska etycznego, nie
widzi świata w kategoriach piękna, ale w kategoriach
sztuczności i stylizacji2. Spostrzeżenie, że kampowe przedmioty
i osoby odznaczają się sztucznością, odbiegają od normy. Także
wzmianka o istnieniu kampu nieświadomego i świadomego,
gdzie ten pierwszy zawsze będzie naiwny (a więc odznaczający się powagą w mieszaniu fantazji z przesadą). Informacja
o tym, że kamp nosi w sobie ducha ekstrawagancji, który musi
być konsekwentnie przedstawiany. Jednocześnie jest w tym
wszystkim żartobliwy i niepoważny, bo „jest go zbyt wiele”.

2
S. Sontag, Notatki o Kampie, w: KAMP: antologia przekładów,
red. P. Czapliński, A. Mizerka, Kraków 2012. Reszta odwołań pochodzi z tego
samego tekstu.

94

Dalej: kamp będący czynnikiem zapłonowym do wynalezienia
kategorii sztuczności jako ideału oraz kategorii teatralności, czy
kamp jako gra, a także wzmianka, że kamp i homoseksualizm
często się krzyżują. Kamp w tym przypadku neutralizuje obrazy
moralne i skłania się ku wspomnianej żartobliwości. Również
stwierdzenie, że kamp jest dobry, bo jest okropny wydaje się
być interesujące. Podsumowując – kamp to postawa, w której
króluje sztuczność i żart. Mimo że z pozoru jest poważna, tak
naprawdę jest tylko kreacją. Tak jak Oscar Wilde jest idealnym przykładem mężczyzny kreującego się na dandysa3, tak
w Waltcie Whitmanie możemy zobaczyć zwolennika kampu.
Karl Keller swój esej Kampowanie Whitmana zaczyna cytatem: „I cały jestem pokryty stiukami czworonogów
i ptaków” , który pochodzi z Pieśni o sobie, jednego
z najbardziej rozpoznawalnych poematów autora. Wers ten
mówi o tym, że bohater liryczny zostaje pokryty ptasimi odchodami (w sensie dosłownym) lub staje się dadaistycznym pseudo-pomnikiem (w odczycie symbolicznym). Keller
podkreśla tym, jak trudny i specyficzny do zdefiniowania
i zrozumienia jest humor Whitmana. Komizm, satyra i ironia, które
mu się przypisuje, na dłuższą metę nie zgadzają się z całością jego
twórczości. Jednakże sprzeczność to coś, co autor świadomie
stosuje.

M. Meyer, Pod znakiem Wilde’a. Archeologia pozowania, w: KAMP: (...) op.
cit., Kraków 2012.
4
W. Whitman, Pieśń o sobie, w: Pieśń o sobie, przekł. A. Szuba, Kraków 1992,
s. 67.
5
K. Keller, Kampowanie Whitmana, w: KAMP: (...) op. cit., Kraków 2012.
3
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Na temat literackiego kampu Keller pisze:
W literaturze kamp pojawia się jako forma świętego
szyderstwa, teatralizacja narratora, postaci, czy punktu widzenia, wykorzystanie skrajnej manieryczności
jako gestów wyrażających osobowość, tworzenie
dziwacznych napięć w składni i metaforze, kpiąca zabawa z nadętymi konwencjami narracji i opisu postaci, ekstrawagancja stylu maskująca obecność pisarza,
tonacja głosu, który jest „za bardzo”, i który przez to
bawi się własną kwiecistą żartobliwością. Literacki
kamp jest antyironiczny, ponieważ brak umiaru jest
w nim zamierzony. (...) Na tym polega literackie
przedstawienie heroizmu anarchicznej, niezależnej
osobowości6.

Mając w pamięci wszystkie utwory Whitmana, zastanówmy się: czy nie brzmi to jak idealny opis jego
sposobu tworzenia poezji oraz narracji? W swoich wierszach
pokazuje nam swój spektakl, który jest nie tylko ekstrawagancki, ale też pewny siebie, odważny i szczery. Jego
wiersze są jego występem. Jego kamp wyrasta z jego
wrażliwości, z jego gry ze słowami. Jak dokładnie ta gra wygląda?
Książka Polski Whitman Marty Skwary zawiera
wszystkie informacje, które znajdują się niemalże
w każdym wstępie lub posłowiu do dzieł Walta Whitmana, o tym, z jak nieprzychylnymi opiniami na początku swojej twórczości się spotykał. Oczywiście jego
świetność rozpoczyna się wraz z wydaniem Leaves
of Grass (Źdźbła trawy), o którym wspominałam na początku.

6

Ibidem, s. 257.
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Dopiero Antoni Lange dokonuje pierwszego pozytywnego odczytania Leaves of Grass, a oprócz tego porównuje twórczość
autora tegoż tomu z romantyzmem polskim i europejskim7.
Zestawiając Whitmana z Mickiewiczem, nazywa go
„poetą-prorokiem”. Należącą do pierwszego wymienionego
autora kwestię „Jam obszerny, ja zawieram masy” i stworzoną
przez drugiego „Ja jestem milijon, bo cierpię za miliony” rzeczywiście możemy uznać za analogiczne, a na pewno – za bardzo do
siebie podobne. Następnie Brzozowski nazywa Whitmana „poetą życia”, Tuwim zaczyna korzystać z jego twórczości w swoich
poematach, a Czechowicz mianuje go „poetą snu”. Jednak aż do
momentu, w którym do głosu dochodzi Andrzej Szuba, wszyscy
badacze dorobku Whitmana zgrabnie pomijają aspekt erotyczny
w jego wierszach. A przecież nie do przeoczenia są jego śmiałe
homoseksualne aluzje.
W Ziemio, moja podobizno czytamy: „Ponieważ pewien atleta
jest zakochany we mnie, a ja w nim / I jest coś płomiennego
i strasznego, co pragnie wybuchnąć we mnie / Czego wyrazić
nie śmiem słowami – nawet w tych pieśniach”8. Zadajmy sobie
pytanie: jak można było aż tak ignorować owego atletę?
Jak można było nie zwrócić uwagi na to, jak wielkie i zarazem
straszne musiało być uczucie, jakie Whitman tu opisuje? Jak można było nie zwrócić uwagi na jasne odwołanie do homoerotyzmu
w szóstym ustępie Pieśni o sobie, gdzie widnieją słowa: „Czule obejdę się z Tobą, falująca trawo / Może wyrastasz z piersi
młodych mężczyzn / Gdybym ich znał, pokochałbym ich (...)”9?
M. Skwara, „Polski Whitman”: o funkcjonowaniu poety obcego w kulturze
narodowej, Kraków 2010.
8
W. Whitman, Ziemio, moja podobizno, w: W. Whitman, Kim ostatecznie
jestem, przeł. K. Boczkowski, Kraków 2003, s. 111.
9
W. Whitman, Pieśń o sobie, op. cit., s. 39. Reszta cytatów z Pieśni o sobie,
na które będę się powoływać, pochodzi z tego wydania.
7
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Czy tak długa ignorancja wynika z odrazy, czy może z jakichś
innych pobudek? O ile pojęcie kampu mogło nie być znane badaczom, tak pomijanie homoseksualnych i erotycznych wątków
jest świadomym wyborem, który wiele ujmuje postaci Walta
Whitmana.
Wielu tłumaczy podkreśla, iż moment inicjacji seksualnej Whitmana i zdanie sobie przez niego sprawy, co do
swojej odmienności, miało wielki wpływ na jego
twórczość10. Zatem jakie było znaczenie tych wątków w
kształtowaniu się artystycznej jednostki, którą obecnie znamy?
I następnie: jak kamp objawia się w tej postaci, jaką prezentuje nam Whitman w swoich poematach? Swoje rozważania
zacznę od pierwszego ustępu z Pieśni o sobie: „Siebie sławię
i śpiewam o sobie / A co ja uznam, ty uznasz także / Bo każdy
atom, należący do mnie, należy również do ciebie (...) Ja, trzydziestosiedmioletni, o doskonałym zdrowiu, zaczynam / I mam
nadzieję nie spocząć aż do śmierci”. Istotnie, jest to teatralne
przedstawienie samego siebie, egoistycznie opiewające postać
autora.
Następnie, w ustępie siódmym, poeta podkreśla swoją niezależność w słowach: „Przeżywam śmierć z konającym
i narodziny ze świeżo / wykąpanym noworodkiem i nie
jestem ograniczonym moimi / butami i kapeluszem (...) Przenikam
wzrokiem przez wasze płótna i wełny / Jestem obok was,
wytrwały, zachłanny, niezmordowany, i nie / możecie się mnie
pozbyć”. Dalej (dwudziesty pierwszy ustęp) możemy przeczytać:
„Jestem poetą ciała i jestem poetą Duszy / Znam rozkosze niebiańskie i znam męki piekła / Pierwsze zaszczepiam w sobie i

K. Boczkowski, Wprowadzenie, w: W. Whitman, Kim ostatecznie jestem,
Kraków 2013, s. 11.

10
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Pięknym zwieńczeniem jest, nieprzypadkowo umieszczony
przeze mnie w motcie, fragment z ustępu dwudziestego
czwartego, w którym autor nie tyle przywołuje swoje imię
i nazwisko, ale określa się jako „kosmos i syna Manhattanu”,
a także wręcz analogią do przedstawienia Boga: „ja jestem
Alfą i Omegą”. Bardziej teatralnie już chyba się nie da! Jest to
ewidentne pozowanie na wszech-człowieka. To poza, którą autor
przybiera, aby pokazać nam, że nie ma nic lepszego od niego. Chce być ucieleśnieniem wszystkich potrzeb i pragnień,
jakie mogliby odczuwać ludzie. Dalej w tym samym ustępie
czytamy: „Jestem boski wewnątrz i na zewnątrz siebie, i czynię
świętym / czegokolwiek dotknę lub cokolwiek mnie dotknie (...)
Jeśli wielbię cokolwiek bardziej niż inne rzeczy, to tylko / swoje
ciało i każdą jego cząstkę (....) Upajam się sam sobą, tyle jest
tego, czym jestem, i wszystko takie soczyste” – w tym momencie utwór zaczyna brzmieć komicznie, ponieważ przesadnych
określeń jest zbyt wiele. Jest dokładnie tak, jak w definicji kampu.
Ze wspomnianych na początku tego eseju Notatek
o kampie S. Sontag dowiadujemy się, że kamp zawsze krzyżuje się z homoseksualizmem. U Whitmana homoseksualizm jest
bardzo mocno emancypowany. My, dwaj chłopcy lgnący do
siebie, czy O tym, którego kocham dniem i nocą – to idealne tego
przykłady. W drugim z wymienionych (opublikowanym w tomie
Kim naprawdę jestem) czytamy: „O tym, którego kocham dniem
i nocą, usłyszałem we śnie że umarł / I śniłem, że wędrowałem
po cmentarzach, aby go odnaleźć / I okazało się, że każde
miejsce jest cmentarzem”. Ciężko pojąć, jak wielkie i mocne
uczucia wyraża ten fragment. To nie tyle obawa przed śmiercią
bliskiej osoby, co obawa przed samą miłością do niej, która w chwili
zdawania sobie sprawy ze swojej odmienności, w dość nieprzychylnych warunkach społecznych, mogła być po prostu straszna – właśnie z tego fragmentu najintensywniej emanuje strach.
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Kiedy już przyswoimy kamp jako narzędzie do analizy,
pierwsza strona „kampowania Whitmana” jako sztuczność
połączona z teatralnością, krzyżująca się z jego homoseksualizmem, jest bardzo prosta w odbiorze i zauważalna. Druga strona jest nieco ciekawsza i zdecydowanie trudniejsza do odczytania jako kampowanie – pisanie o kobietach,
których pragnie on sam, i które pragną jego. Sądzę, że warto
temu poświęcić chwilę. Nie można znaleźć chyba bardziej
adekwatnego poematu do tych rozważań, niż Kobieta czeka na
mnie.
Czytamy w nim między innymi:
Bez wstydu, kobieta, którą lubię, poznaje rozkosze swej
płci i przyznaje się do nich / Dlatego nie obchodzą mnie
kobiety oziębłe / Zostanę z tą, która czeka na mnie,
i z kobietami o krwi gorącej, które potrafią / mnie
zaspokoić. Widzę, że mnie pojmują i nie odmawiają
mi siebie / Widzę, że są mnie godne, chcę być jurnym
małżonkiem tych kobiet11.

Czy nie jest to niemalże hymn do samego istnienia kobiety? Co najciekawsze, w wersie poprzedzającym pierwszy tu
zacytowany, Whitman pisze tak samo o mężczyźnie! Kilka strof dalej czytamy o tym, jak to w kobiety wszczepia on
to, co w nim najdroższe i najdroższe w Ameryce (!), żądając,
by wyrośli z tego doskonali mężczyźni i kobiety. Przy całej
świadomości orientacji seksualnej autora, końcówka zdaje się nie tylko przerysowana, ale też niebywale śmieszna.
W. Whitman, Kobieta czeka na mnie, w: Pieśń o sobie, przekł. Andrzej Szuba,
Kraków 1990, s. 101.
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Jeszcze ciekawszym aspektem może być przybieranie przez
Whitmana narracji kobiecej. W poemacie Pogrążeni we śnie
czytamy: „Jestem tą, która przystroiła się, ułożyła włosy i czeka / Mój spóźniony kochanek przyszedł, a jest już ciemno. /
Ogromniej, ciemności, na moje przyjęcie / Przyjmij mnie i mojego kochanka / on nie pozwoli mi odejść samej”12. To piękne
słowa, które zarazem są zwieńczeniem tego, jak mistrzowsko
Whitman posługuje się kreacją, jak gra ze swoimi odbiorcami.
Całą tę teatralną pozę, brak umiaru i wyolbrzymienia możemy
zauważyć niemalże w każdym poemacie Walta Whitmana –
wystarczy spojrzeć na to kampem. Tym kampem, o którym Susan Sontag pisała, że jest „narzędziem do krytyki i zrozumienia”.
Oprócz
kampowym,
Whitmana
można
też
określić poetą utopijnym. Jego wizje o przyszłych
państwach, doskonałych potomkach (których przecież nie
pozostawił), umiłowanie ziemi, oglądanie pogrążonych
w śnie jako ideału, to nic innego, jak wykreowana przez niego utopia. Z pewnością nie jest to jednak utopia zwyczajna.
Teraz chciałabym odwołać się do artykułu Jak
w niebie. Queerowa sztuka utopijna i wymiar estetyczny,
którego autorem jest José Esteban Muñoz. Proponuje on
kategorię nazwaną „queerowym wymiarem estetycznym”
– jej nieodłącznymi przejawami są: kamuflaż i ornament. Te
dwa elementy bez wątpienia cały czas funkcjonują w poematach Whitmana, który kamufluje się, albo opiewa swoją inność tak pięknie, jak piękny potrafi być ornament13.
W. Whitman, Pogrążeni we śnie, w: Pieśń o sobie, op. cit, Kraków 1990,
s. 315, ust. 1.
13
J. E. Muñoz, Jak w niebie. Queerowa sztuka utopijna i wymiar estetyczny,
przekł. J. Burzyński, w: “Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, wyd. 5,
Warszawa 2014, s. 2.
12
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Muñoz stawia również tezę, że „estetyka queer to »wielka odmowa«”14. Zatem co owa „wielka odmowa” ma
znaczyć i jak odnosi się do poezji Walta Whitmana?
Autor artykułu tłumaczy to pojęcie, powołując się
na książkę Eros i cywilizacja Herberta Marcusego, a dokładniej
na jej ósmy rozdział Wyobrażenia Narcyza i Orfeusza. Analizując go, odwołuje się do trzech postaci: Prometeusza, Orfeusza
i Narcyza. Oczywiście, cała istota sprawy opiera się na seksualności. Prometeusz występuje tu niejako w roli jedynego
akceptowalnego wzorca, pozostali zaś reprezentują zupełnie inny
rodzaj seksualności – „wielkiej odmowy”, którą ideologicznie
dążą właśnie do utopii. Prometeusz symbolizuje w tym przypadku „zasadę wydajności”, jakiej pragnie każde społeczeństwo,
w którym od każdego obywatela wymaga się reprodukcji i jest
to proces nieustanny, tak jak kara nałożona przez bogów, przeżywana przez mitologicznego Prometeusza ciągle na nowo15.
Następnie zostaje on (i przypisany mu rodzaj seksualności)
zestawiony z Orfeuszem i Narcyzem, którzy nie reprezentują
tej jedynej akceptowalnej seksualności. Orfeusz reprezentuje
rezygnację, czyli aseksualność, jest też powiązany z homoseksualizmem. Narcyz natomiast – autoerotyzm. Ani jedna, ani druga
postawa nie dąży do reprodukcji, czyli do pierwotnego celu, jaki
seksualność ma spełniać i jaki narzuca jednostce społeczeństwo.
Cytując autora:
Powiązanie pierwiastka orficznego z homoseksualizmem
oraz pierwiastka narcystycznego z nieprokreacyjną formą
seksualności pozwala połączyć te dwie kategorie z poetyki
mitu z procedurą estetyczną, którą nazwałbym queerową.
14
15

Ibidem, s. 3.
Ibidem.
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Chodzi o queerowość rozumianą jako „Wielka Odmowa”,
którą opisuje Marcuse - odmowa podporządkowania się
temu, co określa on z kolei jako zasadę wydajności. (...)
ta odmowa, nazywana tu querowością, nie polega jedynie na homoseksualności, lecz na odrzuceniu normalnej
miłości, która podtrzymuje represyjny porządek
społeczny16.

Utopia w queerowej wersji polega właśnie na
takiej odmowie, na stworzeniu świata, w którym można żyć według własnych zasad. Analizując ten artykuł,
coraz bardziej dostrzegam, że Whitman w swoich wierszach
kreuje właśnie taką „Wielką Odmowę”, pisaną wielkimi
literami, aby podkreślić jej istotność w odbiorze, nie tyleż
estetyki, która jest bardzo ważna, ale wizji, którą tyle lat tworzył.
„Jestem aktorem, aktorką, wyborcą, politykiem / Emigrantem i wygnańcem, przestępcą z ławy oskarżonych / Tym,
który zdobył sławę, i tym, który wsławi się później / Jąkałą,
człowiekiem wspaniałej postury, człowiekiem zniszczonym
i słabym”17 – ten cytat chyba najdobitniej oddaje to, kim naprawdę
jest Walt Whitman. To wspaniały poeta, wizjoner, bard Ameryki,
ale też wyrafinowany kampowiec. Wyrafinowany dlatego, że
w tym owym kampowaniu nieświadomy. Kampowanie Whitmana jest naiwne, proste do odczytania, zauważalne i piękne.
Jest piękne właśnie przez prostotę swojego istnienia. Nie wiem,
czy obecnie ktoś skłoni się ku odczytaniu Whitmana na nowo
– za głosem Karla Kellera, jak to tutaj proponuję. Sądzę jednak,
że koncepcja ta sprawi, że utwory Walta Whitmana wiele zyskają. I być może zarzucono by mu kicz, ale z pewnością byłby to kicz
nieumyślny, który w kampie wydaje się często nieunikniony.
Ibidem, s. 4
W. Whitman, Pogrążeni we śnie, w: Pieśń o sobie, przeł. A. Szuba, Kraków
1990, s. 315.
14

17
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Monika Misikiewicz (ur. 1995 r.) - absolwentka kulturoznawstwa
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakres jej
zainteresowań badawczych wchodzą gender studies, queer studies
i literatura polska wydana po 1989r.Obecnie zajmuje się pracą magisterską
na temat sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Mieszka w Szczecinie.
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Jakub SKURTYS

Ab actu ad potentiam (o Wtraceniu)
Nie zdołałem napisać nic ponad polecającego blurba
ani w podsumowaniu roku dla BL, ani w ogólnym zestawieniu roku 2019, ale głównie dlatego, że w tym debiucie warto
się zagrzebać. Niech więc te kilka słów o Wtraceniu Przemka Suchaneckiego zrekompensują dotychczasowe milczenie
(a wystąpią też słowa trudne). W tym przypadku zaczniemy od kilku tytułów. Wtrącenie – tak brzmiał tytuł noty do
arkusza Suchaneckiego, którą sporządził Marcin Sendecki. Pisał
autor „[Ka]”, że „Suchanecki wtrąca się w język, w zwyczajowy
tryb jego użycia. Co zyskuje? To, co zwykle się zyskuje w takich
razach: nieoczywistość, świeżość skojarzeń i zderzeń obrazów,
i słów”. Była to oczywiście językowa gra z tytułem samego
arkusza – Wtracenie, a potem całego tomu – Wtracenie i inne
wiersze (BL, 2019). Ten drugi człon zwykł nam umykać, a jest
zasadny, bo obwieszcza (choć oczywiście mniej barokowo,
a Barok to wiersz otwierający) podobną zależność, jak
w debiutanckim tomie Konrada Góry Requiem dla Saddama
Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem. Mamy zatem tytuł
książki, który odnosi się do konkretnego wiersza, a przy okazji
nadmienia, że znajdziemy w niej również „inne wiersze”. Czym
jednak byłyby te inne wiersze i dlaczego właściwie są „inne”?
Zwracam na to uwagę, bo możemy z takiego zabiegu wyciągnąć dwa wnioski: Suchanecki nie chce ulec perswazyjnej sile
synekdochy (jest wrogiem ekstrapolacji) i od początku
sygnalizuje nieostateczność czy też niedomknięcie swojej
propozycji.
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Ta synekdocha powinna sprawić, jak to się zresztą dzieje na ogół, gdy jeden z wierszy „udziela” tytułu reszcie, że to
właśnie utwór Wtracenie wyznaczy ramy dla dalszej lektury. Tymczasem mówi się nam raczej, że jest coś poza „wtraceniem”, coś równorzędnego, co nie poddaje się totalizującej sile pierwszej metafory. O ile zatem podążymy tropem
tytułu i wczytamy się w tytułowy wiersz, o tyle musimy być
świadomi, że kontrapunktem dla takiej lektury będzie zawsze ta
sygnalizowana „inność” reszty. To już pierwszy ruch, który nie
pozwala utworom Suchaneckiego spocząć w tym tomie, ustabilizować się, ruch dość prosty, owszem, ale jednak świadomy.
Zostajemy oczywiście z pytaniem, co by było,
gdybyśmy jednak ulegli mocy synekdochy. Czym byłoby „wtracenie”, gdyby objęło swoim semantycznym
oddziaływaniem wszystkie pozostałe teksty? W rozmowie dla
wydawcy autor mówił tak: „to dla mnie bardzo precyzyjny
obraz. Kto oglądał trylogię Władca Pierścieni, ten kojarzy jedną
z kulminacyjnych scen, gdy pierścień wreszcie wpada do krateru
wulkanu, do gorącej lawy. I dokładnie tak bym opisał to słowo:
jako wrzucenie, strącenie w ogień czegoś niepotrzebnego na
poziomie osobistym”. Szanuję, ale jednak neologizm „wtracenie”
nie do końca wyczerpuje ten obraz wrzucania w ogień, trawienia
i zostawiania za sobą jakiegoś bagażu doświadczeń. Jakkolwiek
konkretnie wygląda on w kontekście filmowej trylogii, nawet
gest Sendeckiego wskazuje, jak łatwo tu o wychylenie w inną
stronę. Rozwińmy tę siatkę możliwości o kilka oczywistych
konotacji: wtrącenie (kogoś gdzieś, się w coś), tracenie (czegoś,
kogoś), wytracanie (prędkości, energii), wnikanie (na zasadzie
ruchu świadomości w głąb lub w dół, ku samej utracie), zatracenie (się w czymś, porzucenie świadomości na rzecz intensywnej, czystej obecności), wytrącanie (1. języka z prawidłowego toru; 2. jako efekt materializowania się resztek, śladów).
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Po wielokrotnej lekturze tego tomu najbardziej oddziałuje na
mnie znaczenie związane z zatraceniem, ale bardzo specyficznie
rozumianym: jako ruchu ku samej obecności, a nie ruchu odrzucania lub negowania (siebie). Na taki trop naprowadzałby też
sam wiersz, który zaczyna się od zdania: „porwał mnie nurt”.
Oczywiście utrata siebie, tzn. zdolności świadomego decydowania o sobie, idzie tu w parze z szansą zanurzenia się w samym
pędzie życia, z szansą bycia przez nie porwanym i wchłoniętym w jego kipiel (nie wiem dokładnie, co to jest, ale coś
u Suchaneckiego przywodzi na myśl dzikie wodne królestwo
z „poems” Andrzeja Sosnowskiego, tylko że byłby to obraz
świadomie przez młodego autora odrzucony, jakby wchłonięty na
wczesnym etapie eksperymentowania ze zdaniem i zanegowany jako już bezproduktywny). Ale idźmy dalej (tu cały wiersz):
porwał mnie nurt
uruchomiłem plik uszkodzony
w miejscu gdzie otworzyłem pomarańczę pełną soku
i stłukłem kopniakiem talerzyk na którym
					
kurzył się popiół
tłumaczę ci:
porwał mnie nurt
tłumaczę: odjęło mi mowę

Tak wygląda to w wersji z tomu. Pierwszy wers zostaje natychmiast przełamany cyfrową procedurą (linia Pułka / Taranek /
Jurczak), by zaraz przeskoczyć w trzy kolejne, nieprzystające
do siebie obrazy: otwierania soczystej pomarańczy (tu narzuca się słynne, Ingardenowskie tłumaczenie istoty fenomenologii z „Dążeń fenomenologów”), kopniaka, tłukącego talerzyk oraz kurzącego się popiołu. Jest to niby płynny obrazek.
108

Talerzyk, służący jako popielniczka, zostaje strącony na skutek
gwałtownego ruchu, który może być związany z tryskającym
sokiem, ale może wynikać też ze zdziwienia/zdenerwowania
z powodu uszkodzenia pliku komputerowego. Tylko że obraz
nie jest aż tak koherentny, a poszczególne wersy nie dążą do
jego uszczelnienia. Przeciwnie. Możemy potraktować ostatnią
przerzutnię jako ekwiwalent tłukącego się talerza i opadającego popiołu, ale możemy też spiąć ją klamrą „w miejscu gdzie
[…] kurzył się popiół”, a talerzyk opatrzyć informacyjną luką,
jakich wiele u Suchaneckiego. Samo „miejsce” jest od początku wątpliwe, wyznaczone przez syllepsę (w tym wypadku
użycie słowa jednocześnie w dwóch różnych znaczeniach).
Uruchomienie pliku odbywa się w przestrzeni wirtualnej,
otwieranie pomarańczy w realnej, ale może być też odwrotnie
i to plik ma swoje konkretne miejsce – na komputerze, na
pulpicie, a pomarańcza jest w przestrzeni lub – zgodnie
z fenomenologicznym tropem – jest wyłącznie atopiczną metaforą poznania. Te dwa obiekty – „plik uszkodzony” i „pomarańcza
pełna soku” nie mogą zaistnieć w tym samym miejscu i w tym
samym czasie, choć przecież mamy do czynienia z pozorną
zgodnością czasu (przeszły) i miejsca dla wszystkich trzech
ruchów: uruchamiania, otwierania i tłuczenia. Założenie symultaniczności jest warunkiem dla wyobraźni, ta zaś ma przeprowadzić eksperyment z granicami abstrakcyjnego myślenia.
Ten obraz okazuje się tak gęsty i nieoczywisty, bo Suchanecki pozwala swoim wierszom wydarzać się w hipotetycznej przestrzeni, w której jest zainteresowany przede
wszystkim aranżowaniem wnętrza, układaniem bloków
tekstu wobec siebie i sprawdzaniem, czy będzie to układ
stabilny. Nie przyświeca mu konkrety cel wytworzenia
sytuacji lirycznej, w której poszczególne elementy konstrukcji składać się będą na końcowe wrażenie (jak u Przybosia).
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Przeciwnie: jest gotowy na podobnej zasadzie zaangażować
w wiersz, tzn. włączyć w jego plan kompozycyjny, również figury podmiotu i adresata, co dzieje się przecież we Wtraceniu. Coś,
co z początku wydawało się być wsobnym monologiem, okazuje się częścią dość ofensywnego aktu komunikacji („tłumaczę ci:/
porwał mnie nurt”, jakby musiał to powtarzać kolejny raz, jakby
rezygnował z usprawiedliwiania się i zaczynał adresata obwiniać
o niezrozumienie). Coś, co było wyznaniem podmiotu, zmienia
się zatem w akt wyjaśniania, w hermeneutykę sensu stricto, i to
podwójnie paradoksalną, bo polegającą na tłumaczeniu niemoty.
Nie byłbym sobą, gdyby puścił ten wiersz bez historycznego kontekstu. Otóż w arkuszu z Połowu. Poetyckich debiutów
2017 końcówka jest zupełnie inna: „po prostu porwał mnie/
nurt/ ograł mnie/ przód/ odjęło mi/ mowę”. To bardzo duża
zamiana. Tam mamy wręcz wyskandowane zakończenie,
wygrane ma mocnych zestrojach akcentowych i ich rozbiciu,
a także na trzech właściwie słowach: nurt, przód, mowa. Coś, co
tutaj jeszcze wydarza się „po prostu”, w wersji z debiutanckiego
tomu w żadnym razie nie jest już „po prostu”; coś, co podlega
przede wszystkim melodii (jakiś niedokładny rym w tle) zmienia się we fragment znacznie bardziej dyskursywny, a przede
wszystkim wychodzący poza sam podmiot. Zmienia zatem Suchanecki sytuację wyznania lirycznego w atrapę komunikacji,
w której kategorie dryfu mowy (wszak „mowa to lawa, mowa to
biczowanie bez końca”) i dryfu percepcji okazują się kluczowym
elementem nieporozumienia, tzn. niemożności porozumienia.
Idźmy dalej za tytułami i ich rozbiórkami. W arkuszu wiersz
Wtracenie sąsiadował z Wykładnią i jest to znaczące, że
właśnie Wtracenie zmieniło się z monologu w wykładnię, zaś Wykładania stała się opowieścią o nierozumieniu.
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To drugi tekst, który uległ sporej zmianie. Z 10 wersów
Suchanecki zredukował go do 6, ograniczył przerzutnie, wydłużył wers i usunął wszystkie „pasaże” między
obrazami, tak że przeskakują znowu jeden w drugi, bez
zbędnego gramatycznego wiązania. Otrzymaliśmy chyba
najbardziej programowy wiersz tego tomu, i to nawet pomimo
deklarowanych w innym miejscu patronatów poetyckich
Karpowicza i Šalamuna (EBA) oraz nie wprost formułowanych,
acz jawnych powinowactw z Rybickim i Biedrzyckim:
Popatrz, jak dzieli idiom:
– dłonie się rozlały tego dnia –
Popatrz na to, co łączy:
– za oknem co dzień chodził człowiek i wyznaczył rytm –
Na to, jak się rozpadam i nie rozumiem nic
z tego, co staje przede mną.

Łączenie i dzielenie to dwa procesy, którym Suchanecki przygląda się na kilku różnych płaszczyznach (takie np. Q&A, Co się
wydarza pomiędzy dźwiękami?, cisza w łączeniu wagonów
z Leżeć widzenie, “Znalazłem za to mrówkę chodzącą po blacie,/
nierówność blatu, makrokosmos,/ gdzie rozrzedzają się struny
– to dla wyobraźni” z Nie znalazłem). Na płaszczyźnie technicznej jest to oczywiście praca jukstapozycji oraz spójników,
budujących zdania podrzędnie złożone, takie procesy wynikania i wnioskowania na niby. Na płaszczyźnie poiesis to pytanie
o relację między strumieniami mowy („języki mówiły za mnie,/
teraz je ujeżdżam”) i doświadczenia (fundamentalne: „Przestałem
śpiewać doświadczenie?” z ostatniego wiersza Mam).
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Wreszcie filozoficznie to przede wszystkim spór o ogólną
zasadę łączliwości w świecie, o koherencję tego świata oraz
o to, co jest „pomiędzy”: „atomy, cząstki, kwarki pomiędzy palcami” czy raczej „za duże spacje między przystankami”. Co zatem łączy i wypełnia ten wszechświat, który u Suchaneckiego
jest równocześnie res cogitans (linia podmiot-jaźń-cerebralność-wyobraźnia) i res extensa (linia doświadczeniowo-materialistyczna: cierpienia, doznawania, transgresji, ekstazy, bycia
wśród rzeczy, w nieustannych kontaktach z przedmiotami)?
Powiedziałbym, że jest to sama możność. Nie bez powodu cały
tom zaczyna się od deklaracji „mogę zapisać” (Barok) i bardzo
konsekwentnie rozwija właśnie kwestię możliwości działania,
mocy podmiotu i ograniczenia tej mocy („Mogę ich tu swobodnie używać i taplać się w formach” z Prosto, bez pośpiechu, „Front
mówi o potencjach, rewers o spełnieniach” z MOGŁEM SIĘ NIGDY NIE WYCHYLIĆ). W taki trop wpisywałoby się też finalne pytanie „gdzie/ biegnie/ granica/ i/ jak/ mam/ ją/ zniszczyć?”. Podmiot nie jest tu oczywiście omnipotentny. Przeciwnie: już Barok
zdaje się mówić o niemożności dokonania syntezy, złączenia
„ja”, znaków (symboli) i świata. Ale cechuje go mniej więcej
stałe, wolicjonalne pragnienie, które każe pytać, co jest możliwe
i testować te możliwości.
Są w tym tomie obrazy iście surrealne, ekstatyczne
w swojej przygodności i pojawianiu się znikąd (to właśnie
efekt spontanicznego zjawiania się decyduje o ich intensywności), obrazy-hiperbole: „Wielki szum jarzeniówek pod sufitem”
(inw.), „Wycieraczki ruszają się jak odnóża/ wielkiego owada
zwisającego z dachu.” i dalej „Myślę, że moja matka czuje wrzeciona kosmosu.” (Brzeg), „Zakręty na drodze. Czarny ptak przed
kołem./ Czerwona prawa ręka wstrzymuje w pół kroku. / Butelka
przetacza się z lewej dłoni w prawą, / cichy trzask w dolinie. Tłuste
lato!” (*** [Ciepły, błękitny oddech], aż trzeszczy tu od MLB).
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Ale są też poetyckie procedury „nagiej” świadomości, badania jej możliwości, wytyczania tras oraz wyznaczania
granic „neurotycznej wieży” jaźni (Q&A, Mam: „wpadam na
ścianę,/ w końcu, w nowym początku/ tracę świadomość, bo
wychodzi z ciała/ i wchodzi łagodnie w świadomość świata.”).
Chwytam te ekstatyczne, absurdalne obrazy, te przesycone
bodźcami akty percepcji, a potem podążam za nimi wzrokiem,
jakby je Suchanecki wyprowadzał na smyczy w zieloność, łagodnie, w świadomość świata.
To były akty lektury, prawie pozbawione
gestów wartościowania. Kiedy ostatnio w pewnym
debiucie skupiłem się na tych drugich, czytałem potem o swoim bałwochwalczym stosunku doń. Nie mam więc do Wtracenia bałwochwalczego stosunku. Już nie muszę. Wszystko
w tej książce mówi samo za siebie, w inne jutro naszej poezji.

Jakub Skurtys – krytyk, historyk literatury, specjalizuje się w poezji
najnowszej i awangardach literackich XX wieku, pracuje na
Uniwersytecie Wrocławskim.
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POLITYCZNE MA CZĘSTO OSOBISTY MOTYW
Rozmowa z Joanną Oparek

Gdybyś miała krótko podsumować ostatnie 20 lat, to jakie
wydarzenia, postaci i książki uważasz za najważniejsze dla
rozwoju polskiej poezji?
Krótkie posumowanie to wielkie wyzwanie, sprawia kłopot
nawet krytykom, a ja nie jestem krytyczką, nie jestem polityczką, jestem naraz żołnierką w okopach tej wspaniałej wojny i jej
cywilną ofiarą. Jesteśmy potężną armią małego, ale zdeterminowanego kraju. To armia indywidualności. Kładąc nacisk na
indywidualność, można zbagatelizować wszystkie tendencje,
o które chyba chodzi w tym pytaniu. Można powiedzieć:
jasne, od czasu do czasu wyodrębniają się jakieś frakcje, które
obierają sobie jakieś strategie, wskazują jakiegoś wroga i honorują
jakiegoś bohatera, co daje chwilowe przyjemne poczucie wspólnoty, złudzenie poruszania się w jakimś kierunku, a jest to czysto
towarzyska i nietrwała korzyść, bo ze swoją poezją każdy z nas
musi ostatecznie poradzić sobie sam. Takie pewnie powinnam
mieć zdanie, gdybym faktycznie reprezentowała moje pokolenie, ale go nie reprezentuję, bo debiutowałam jako poetka późno,
w 2003, a tak naprawdę jestem w poezji obecna od drugiej książki
Czerwie wydanej w 2012. Wracając do armii indywidualności
(mam nadzieję, że ironia jest czytelna) – druga opcja krótkiego
podsumowania to nacisk na armię. Poetów mojego pokolenia
można by pewnie opisać jako dezerterów, ale nie, myślę, że są
raczej konsekwentnie punkrockowi. Armia, o której mówię, też
jest anarchistyczna, ale stawia sobie wspólny cel wyjścia poza
poezję. Wspólny cel jako taki jest chyba przedmiotem sporu.
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Tak czy inaczej za najważniejsze wydarzenie uznałabym moment, kiedy po fali osobistych kontestacji wali fala poezji
zaangażowanej, myślę, że wali mocno, rzeźbiąc klif. Oczywiście wystąpiły także inne zjawiska. Spieniła się grzywa poezji
lingwistycznej, przepłynęły syreny feminizmu, śpiewają coraz
ostrzejsze kawałki, a starzy żeglarze przywiązują się do masztów, żeby ich nie zrzuciło z pokładu. Lokalnie odczuwamy bryzę postsurrealizmu. Pojawiła się Nowa Faza, która chyba usiłuje
przechytrzyć sztuczną inteligencję, żeby nie odebrała nam tej ostatniej szlachetnej pracy bez pieniędzy, jaką jest to pisanie – tych
postwierszy. Wylistowałam wydarzenia – zjawiska społeczno-literackie. Co do wydarzeń dotyczących jednostek, czyli postaci
i książek, to ja nie mam sumienia. Były rankingi Biura Literackiego
najważniejszych książek trzydziestolecia i mniej więcej się z nimi
zgadzam.
Najbardziej zgadzam się z Joanną Orską, która mając wybrać dziesięć najważniejszych książek, wybrała czternaście,
w sprzeciwie wobec idei wybierania. Rok 2000 to była
Miłobędzka, rok 2002 Pasewicz, 2007 Wiedemann. Był tam
Sosnowski, Sendecki, Foks, była Podgórnik, był Góra i była Bargielska, nie pamiętam kto jeszcze. Na innych listach na pewno
był Sommer, Tkaczyszyn-Dycki, Siwczyk, na innych Kopyt,
Bąk, Pietrek, Witkowska – tak, jak najbardziej! I strach myśleć,
kogo brakuje. Dlatego nie podam swojej listy nazwisk, ani
książek. Wszyscy wymienieni przez innych zrobili świetną robotę. Inni też. Oczywiście jest wielu takich, którzy jej nie robią,
ale o nich tu chyba nie pytamy. W każdym razie, ja żadnego
rankingu nie zaproponuję, ja z radością się tym nie zajmuję.
Może najważniejszą książką dla polskiej poezji lat ostatnich jest
Skowyt Ginsberga z roku 1956. Dla mnie jest. Bo widziałam
najlepsze umysły mego pokolenia zniszczone szaleństwem…
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I słyszę Skowyt w wierszach Tomka Bąka. I sama taki skowyt
chyba wydaję. Zresztą „zebrało mi się śliny” już w 2003, ale
nikt tego wtedy nie zauważył, bo nikt jeszcze programowo
nie pluł. Szybciej doświadczyłam kapitalizmu, od razu
wskoczyłam do piekła agencji reklamowej, nawet sama sobie to piekło zgotowałam. Napisałam utrzymany w poetyce
nowofalowej tomik Po kostki w niebie, bo chciałam się z kapitalizmem rozprawić już na starcie. Potem przez 9 lat pisałam
różne rzeczy, ale nie wiersze. I ta przerwa dobrze mi zrobiła.
Mogłam sobie zadebiutować drugi raz, a nawet to przemyśleć.
Kto z poetek i poetów, polskich i zagranicznych, miał szczególne znaczenie dla rozwoju poezji ostatnich 20 lat? Kto miał
takie znaczenie dla Ciebie?
Wygląda na to, że trzeba jednak podawać nazwiska… No
to tak: Jest chyba ustalone, że współczesną poezję polską
ustawiło pokolenie „brulionu”, szczególnie nurt o’harystyczny.
I tym samym opisany jest wpływ O’Hary i Ashbery’ego.
Oczywiście mieli i mają znaczenie: Świetlicki z rockowym
podejściem do wszystkich egzystencjalnych problemów, Podsiadło – afirmatywny anarchista. Dariusz Sośnicki. Marcin
Baran. Miłosz Biedrzycki, który nadal przelobowuje mnie swoja
piłą. Adam Wiedemann, któremu wszyscy copywriterzy chcieli podpalać papierosy. Marta Podgórnik, o której Wiedemann
napisał: poezja polska ma na imię Marta. Edward Pasewicz,
z pięknym chłopcem, pięknym mocnym. Pośród klasyków
najbardziej przekonujący był Tkaczyszyn-Dycki. Granat poezji
rzucili oczywiście Sosnowski i Pióro – intelektualna awangarda.

119

Są poeci-instytucje, którzy wywierają bezpośredni wpływ na
rozwój poezji oraz innych poetów: Ryszard Krynicki, Piotr Sommer, Maciej Melecki i Mariusz Grzebalski. Są poetki ikony: Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Krystyna Miłobędzka, która Imiesłowami weszła w wiek XXI. Ważne poetki, świetne kobiety, które
poznałam stosunkowo niedawno: Julia Fiedorczuk, Barbara Klicka, Krystyna Dąbrowska. Przepraszam wszystkie świetne poetki,
które znam albo nie znam, których tu nie wymienię, bo wychodzi
na to, że lecę po nagrodzonych, a skoro się już na tym złapałam,
to przestaję. Wracając do historii, poezja polska dostała dobrą
szkołę nowojorską. A Ameryka zna tylko Miłosza, Szymborską i Zagajewskiego. Miłosza traktować należy jako świętego
poezji polskiej, doceniając przy tym bunt wobec niego, bo jest
to szczery bunt ateistów na drodze metafizycznych poszukiwań.
Teraz druga część pytania, kto miał/ma dla mnie znaczenie. Jeśli
naprawdę muszę podać jakieś nazwiska poza „brulionem”, nagrodami i festiwalami, to tylko w formie listy przyjaciół. Przyjaźń
poetów często łączy się z szacunkiem i wzajemnym uznaniem
mocy swojej poezji. Co wcale nie musi oznaczać zrozumienia
ani podobieństwa. Może natomiast oznaczać współpracę. Od
kilkunastu lat przyjaźnię się z Wiedemannem. Dzięki Wiedemannowi wydałam książkę u Grzebalskiego, ponieważ mu ją wysłał.
Dzięki wydaniu tej książki poznałam Meleckiego, u którego też
wydałam książkę i z którym od kilku lat naprawdę się przyjaźnię.
Przyjaźnię się ze środowiskiem krakowskim i mikołowskim.
Przyjaźniłam się z Arkiem Kremzą – kiedy to mówię, pęka mi
serce, bo naprawdę będzie brakowało mi Kremzy. Stacje to
mocna książka. Czytał ją u nas – w Otwartej Pracowni (Kraków).
Czytaliśmy wiersze o śmierci podczas finisażu wystawy o śmierci, żeby było jeszcze smutniej, dla śmiertelnej rozrywki. Zanim
poezja na dobre weszła do Otwartej Pracowni, prowadziłam Scenę
21 – teatralną i poetycką z Pasewiczem i przyjaźnię się z nim nadal.
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Przyjaźnię się z Biedrzyckim (ma energię i mówi w oryginalnym
języku bez „się”), robimy razem Wernisaże Jednego Wiersza,
które pod Biedrzyckiego nieobecność prowadzi Dawid Mateusz
(o którym powiem, że ma podejście). Szanuję i podziwiam projekt życiowo-poetycki albo stan natury Michała Sobola. Szanuję i lubię Wojtka Bonowicza. Szanuję i lubię Jarniewicza, choć
znam go w sensie towarzyskim słabo, ale oboje lubimy Larkina. Lubię i cenię kobiety, od dawna znam Martę Podgórnik,
Barbarę Klicką, Martę Eloy, która pisze po polsku i hiszpańsku.
Julię Fiedorczuk cenię jako poetkę i jako krytyczkę. Znam od
niedawna, ale już dobrze Urszulę Honek, naprawdę podobała
mi się jej ostatnia książka. Agata Zuzanna Jabłońska – byłabym
zapomniała, a świetna poetka, no tak jest właśnie z tym wymienianiem, listowaniem, nie znoszę tego. Miałam prawdziwą
przyjemność być w jury konkursu im. Rafała Wojaczka razem
z Kariną Stempel i Ewą Olejarz – tak naprawdę dopiero
wtedy poznałam je obie, rozumiałyśmy się nawzajem w tym
jurorowaniu, było to wspaniałe. Kibicuję młodym poetkom,
które znam tylko trochę, i młodym poetom, którzy tworzą środowisko krakowskie, radośnie zakochane w Rybickim niczym
w proroku i zainspirowane Biedrzyckim. „Kontentowi” kibicuję.
„Stoner” jest zjawiskiem. „Rzyrador” nabiera mocy, aktualnie kibicuję Wam najmocniej. Ze Świetlickim się specjalnie nie
przyjaźnię, ale w odpowiednim czasie zrobił swoje, pamiętam
pierwszego i drugiego Pięknego Psa, kiedy stolik poetów był
zarezerwowany dla Świetlickiego i Barana, i nikt im tego nie
odbierze. Wszyscy przyjaciele i znajomi, których wymieniałam
odegrali/odgrywają swoją rolę w polskiej poezji – dla mnie.
Z poetów zagranicznych ostatnio zachwycił/zadziwił mnie
Teyheimba Jess (Olio – wybór, przełożył Jacek Dehnel), Menno
Wigman (Na Imię Mi Legion, przełożyli Barbara Kalla i Adam
Wiedemann). Poemat Olio jest projektem niepowtarzalnym,
genialnym.
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Menno Wigman był niderlandzkim poetą i podobno tworzył
wiersze wygłaszane na pogrzebach osób samotnie zmarłych.
Zadziwił mnie też Koreańczyk, Kim Kyung Ju, którego zaczęłam
tłumaczyć razem z Lynnem Suh (którego cenię, z którym bardzo
się przyjaźnię!). Spodobała mi się rosyjska poetka Elena Fanailova (Szybki numerek w hotelu Europa, przełożył Leszek Szaruga).
Totalnie zachwyciła mnie podczas ostatniego Festiwalu Miłosza Denise Riley (Szantung, przełożył Jerzy Jarniewicz). Do innych wspomnień podobnych iluminacji nie mam teraz dostępu.
Jak oceniasz swoje miejsce na mapie poezji? Co w ciągu ostatnich 20 lat było dla Ciebie przełomowe, co Cię kształtowało?
No co ja mogę powiedzieć o swoim miejscu… Znam doskonale moje miejsce na mapie – to Kraków, polskie Las Vegas
(określenie mojej mamy, oznacza, że Kraków robi z ludźmi
straszne rzeczy, na przykład przerabia porządnych zjadaczy
chleba na poetów albo narkomanów). I mam swoje miejsce
w Mikołowie (Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka).
Urodziłam się w Gliwicach i ostatnio z przyjemnością deklaruję się
jako poetka krakowska i śląska – ze wschodu. Przełomowe były
dla mnie momenty życiowe. Oczywiście, że całe życie coś
czytałam i z czymś obcowałam, ale to jednak życie zmieniło ton
i amplitudę moich wierszy. Moje manifesty przefiltrowały się
przez prywatność, intymność, bezwstyd. Ironia utrzymuje się
na podobnym poziomie. Piszę świadoma ryzyka, przesuwam
granice. Za najmocniejsze książki poetyckie uważam Berlin
Porn i najnowszą mocne skóry, białe płótna. Napisałam tylko
cztery książki z wierszami. Poza tym trzy powieści i kilka sztuk –
w ostatnich latach. Jako poetka czuję się wiarygodna. Czuję, że
mam odbiór, że istnieję.
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W posumowaniu roku 2019 Jakub Skurtys nazwał mnie matroną
i metresą polskiej poezji, co bardzo mi się spodobało. No chyba
mi nie wypada mówić, co jeszcze tam napisał, chociaż podobało mi się wszystko. Paweł Kaczmarski, omawiając Berlin Porn,
zauważył moją pokoleniowa nieprzystawalność, całkowicie się
z tym zgadzam. Generalnie nie mam co się wypowiadać
o poezji ostatnich dwudziestu lat, bo tak naprawdę czuję się
poetką dopiero od ośmiu lat (Czerwie, 2012) i dopiero od
tego czasu jestem rzeczywiście częścią środowiska. Czuje
się też współtwórczynią tego, co nazywamy środowiskiem
i to jest ważne.

Uważasz, że polska poezja jest wystarczająco prezentowana
w obcych językach? A może mamy niedobór tłumaczeń?
Nie mam oglądu sytuacji, ale na pewno mamy niedobór.
W każdym razie wybór jest ograniczony. Próbą przełamania tego bywają antologie, magazyny. Tłumaczenia pojawiają się z opóźnieniem. Wydaje mi się, że jest w tym
pewna przypadkowość. Czasem to fajna przypadkowość,
polegająca na tym, że poeta poznaje poetę i tłumaczy poeta
poetę, więc obaj są przetłumaczeni. Sama na nieco przypadkowej
zasadzie tłumaczyłam rok czy dwa lata temu poetkę
nowozelandzką. Na angielski tłumaczy mnie Lynn Suh, prawie
w całości przetłumaczył Berlin Porn, oby dokończył ten projekt. Niedawno wyszły hiszpańskie tłumaczenia moich wierszy,
dzięki aktywności Marty Eloy-Cichockiej (Republica Poetica).
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Jak wyglądały początki poezji w internecie i jak wpłynęło to
na rozwój poezji?
Ciekawym zjawiskiem był Hub Wydawniczy Rozdzielczość
Chleba i manifest zapowiadający otwarty dostęp do dóbr kultury. Ale ja bym jednak kultury druku broniła. Nie wydaje mi
się, żeby internet naprawdę zmienił poezję. Natomiast stworzył
nowe, żywe pole krytyki i dyskusji.
Co z krytyką? Jakie miejsce zajęła, jak odnaleźli się starsi
i młodsi? Czy krytyka istotnie budowała pole poetyckie,
czy robi to teraz?
Ja doświadczyłam tylko młodej krytyki. Starsza chyba
o mnie nie słyszała albo nie wiedziała, co ze mną zrobić. Marta
Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski zaczęli o mnie pisać i to jest
moja krytyka. I Jakub Skurtys, który pisał już o Czerwiach.
I Julia Fiedorczuk, która krótko, ale celnie napisała o Berlin Porn,
a teraz napisała mi bardzo fajne posłowie. Podobno krytyka
tak zwana obiektywna zanika powoli. Nie wiem, czy to prawda i czy długoterminowa. Paweł Kaczmarski opisał dwa rodzaje krytyki: krytykę niskiej łączliwości i wysokiej łączliwości.
Ta pierwsza, upraszając, postrzega głosy poetyckie w sposób
osobny, jako efekt indywidualnego rozwoju i poeta jest dla niej
ucieleśnieniem wolności. Druga krytyka zajmuje się tym, w jaki
sposób w poetyckich wypowiedziach odzwierciedlają się
i zachodzą procesy kulturowe i społeczne. Dla tej krytyki poeta jest prowokatorem zmiany, buntownikiem z jakimś
planem. Wiersz ma potencjał rewolucyjny i to jest w nim
ważne, może najważniejsze, nie jest to efekt uboczny.
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No to brzmi oczywiście tak, jakby trzeba było, pisząc
o poezji, wybrać między liberalizmem a komunizmem, ale na
szczęście nie trzeba. I pisząc wiersze też nie trzeba, chociaż można. Na szczęście można być naraz dekadentem i rewolucjonistą
w poezji. Jest oczywiste, że krytyka zaangażowana, czy też,
jak ujmuje to Paweł Kaczmarski, krytyka wysokiej łączliwości
stwarza pole do gorących dyskusji. A może to jest też tak, że
dawna krytyka obiektywna opisywała mistrzów, a ta młoda, lewicowa wyznacza przywódców. Mam chyba odruchy
rewolucjonistki, wierzę, że wiersz ma intencję, ale oburzyłabym
się, gdyby stawiał sobie cel. Wiem też, że intencja wiersza jest
szczera wtedy, kiedy wychodzi z trzewi, a nie wysnuwa się z poglądu albo trendu. Kiedy poeci usiłują nagle zabrać głos, chociaż
śpiew wychodził im najlepiej, robi się sztucznie i przykro. Kiedy
młodzi rewolucjoniści walczą z czymś, co dotyka ich faktycznie,
bywa to porywające. Ale jeśli ich nie dotyka, to będzie to nieprawdziwe i żenujące, i wtedy lepiej wiarygodnie nurzać się we
własnej egzystencji. Krótko mówiąc, poeta musi mieć prawdziwy problem. Może być to problem osobisty albo problem
społeczny, odczuwany jako osobisty. Krytyka musi to rozpoznać
i dobrać strategię do rodzaju walki. I robi to, myślę. Młoda krytyka stara się być rzetelna, bo czuje się istotna.
A co z krytyką towarzyszącą? Czy jest wciąż możliwa, czy była
zjawiskiem formującym dykcje poetek i poetów?
Hm. Hmm. Czy ja wiem? Wiem, że ten termin wymyślił Tadeusz Nyczek, który zresztą był pierwszym czytelnikiem mojej
pierwszej książki i napisał mi blurba, za co mu dziękuję. Chodziło mu o to, że nabiera znaczenia krytyka marginalna, bo pisze
się recenzje w imieniu jakiegoś pokolenia albo jakiejś frakcji.
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Może to jest więc ta krytyka wysokiej łączliwości, pisana
w imieniu dajmy na to feminizmu, tak czy inaczej polityczna. No to jest możliwa i działa. I sama jej z przyjemnością
doświadczam. Krytykę towarzyszącą pokoleniom uważam za
ograniczoną i zupełnie bez sensu, jak dla mnie. Ale może jest ona
aktualnie potrzebna pokoleniu, temu, które wchodzi na scenę
i chce wiedzieć, gdzie jest scena albo zadecydować, gdzie ma być.
Jak zmieniła się komunikacja międzypokoleniowa? Co było
pozytywne, a co negatywne? Widzimy obecnie współpracę
młodszych i starszych roczników, kiedy się to zaczęło,
dlaczego?
Chyba zawsze byli młodzi poeci, którzy nawiązywali dialog
z mistrzami albo starszymi kolegami i koleżankami. Pokolenie „brulionu” manifestacyjnie odcinało się od starej poezji
ultrawzniosłej i autotelicznej, to jasne. Tak jak dzisiaj młoda
poezja spogląda czasem z niechęcią na białych heteroseksualnych mężczyzn po czterdziestce, podejrzanych o cały patriarchat, cały kapitalizm albo totalne leserstwo i odcinanie
kuponów. Ale współpracujemy, współpracujemy, to fajnie!
Środowisko jest ważne, środowisko musi być zróżnicowane.
Myślę, że współpracujemy z fajnymi ludźmi niezależnie od ich
wieku, bo po prostu dotarło do świadomości, że ageizm jest zły
i już.
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Jakie książki ostatnich 20 lat najmocniej wpływały na Ciebie
i na poezję w ogóle?
Czy muszę na to pytanie odpowiadać? Może Philip Larkin Zebrane. Albo Jerzy Jarniewicz Larkin. Odsłuchiwanie wierszy.
Może Tomaž Šalamun Pora roku. Unikam pytania, bo nie chcę
urazić przyjaciół. Kropka.
A jakie debiuty okazały się najistotniejsze?
Największe dyskusje były chyba wokół debiutów Rybickiego, Góry i Brewińskiego. Justyna Bargielska. Ilona Witkowska.
Mocne debiuty mieli Szymon Słomczyński i Dawid Mateusz.
Przepraszam tych, o których w tym momencie nie pamiętam.
Teraz polecam naprawdę oryginalny i przemyślany debiut Juliusza Pielichowskiego, Czarny organizm.
Jak oceniasz poezję roczników wchodzących, to znaczy 90.?
Jakie drogi rozwojowe widzisz, jakie tendencje tych twórczyń
i twórców?
Na to pytanie odpowiem z powagą, cytatem z T.S. Eliota:
Madame Sosostris, słynna jasnowidząca,
Była dzisiaj przeziębiona, niemniej jednak
Jest znana jako najmądrzejsza z kobiet w Europie,
Z tą chytrą talią kart. Tutaj, powiada,
Jest pańska karta, utopiony Żeglarz Fenicki,
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(Gdzie były oczy, perła lśni. Patrz!)
Tutaj jest Belladonna, Dama Skał,
Dama okoliczność.
Tutaj jest człowiek z trzema pałkami, a tu Koło,
A tutaj jednooki handlarz, a ta karta,
Która jest pusta, oznacza coś, co niesie na plecach,
Czego mi widzieć nie wolno. Nie znajduję
Wisielca. Zagraża tobie śmierć w wodzie.
I widzę tłumy ludzi, jak chodzą w kółko, w kółko.
Dziękuję. Gdyby pan widział kochaną Equitone,
Proszę powiedzieć, że horoskop ja sama przyniosę:
Musimy być w tych czasach tak ostrożni.
Co myślisz o dostępności sceny poetyckiej dla osób debiutujących? Jak było wcześniej, jak jest teraz?
Myślę, że jest bardzo dobrze i lepiej. Nowe nazwiska
znakomicie wchodzą w „Mały Format”. Działa „Kontent”.
W Otwartej Pracowni regularnie udostępniamy debiutantom ściany. Podczas Wernisaży Jednego Wiersza pisali na
nich autorzy debiutów 2019: Przemek Suchanecki, Paulina
Pidzik, Patryk Kosenda, Nina Manel. I wielu innych interesujących poetów roczników dziewięćdziesiątych, którym życzę
powodzenia, których energię i wibracje doceniam!
A jakie powinności i obowiązki powinna mieć poezja teraz?
Czy w ogóle powinna?
Nie powinna. Może. Jeśli naprawdę ma, to okej, znakomicie.
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Wierzę tylko w takie powinności, który wynikają z konieczności,
z wewnętrznego poczucia, że chce się, że musi się zabrać głos.
Właściwie na to pytanie już odpowiedziałam w rozmowie
o krytyce. Poezja ma być dobra. Co to oznacza, jest kwestią
filozofii i filozofia morduje się z tym pytaniem od zarania.
Jakie są zagrożenia dla rozwoju poezji, jakie szanse? Może czeka nas rewolucja? Widzimy przecież coraz silniejsze dążenia do
kooperacji, kolektywizacji oraz współpracy, która przekłada się
na pozostałe sfery życia poetek i poetów.
Jak rozumiem, to jest manifest Rzyradora. Należy próbować.
Trzeba próbować wszystkiego. Z rewolucją trzeba uważać,
nawet w literaturze nie powinna łączyć się z masakrą. Wierzę
w wolność i braterstwo w poezji. Pytanie co z równością. Równy
dostęp do możliwości jest absolutnie dobrym, koniecznym
postulatem, ale zaszczyty, jak świat światem, spływają na indywidualności. Na pewno nie należy stawiać znaku równości między
zaszczytem a pieniądzem. Pomagajmy sobie, walczmy o granty,
szanujmy się nawzajem, cieszmy się różnicą, budując wspólnotę.
Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz krytyczki i krytyków,
którzy są już uznani. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz
krytyczki i krytyków, którzy dopiero zaczynają. To jest wspaniały
manifest! Dążąc do kolektywizacji, szanujmy samotne egzotyczne wyspy, bo kto wie, jakie gatunki tam wyrosną. Polityczne ma często osobisty motyw – i niech ma! Szczerze wierzę w mieszanie kultur i wymianę środowisk, staramy się to
robić w Otwartej Pracowni, jest to jedna z najstarszych
niekomercyjnych galerii w Polsce i nowa przestrzeń młodej
poezji.
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Na koniec – co z nagrodami? Nawiązując do podziału nagrody
za debiut w Silesiusie i zmian poczynionych w regulaminie
tego konkursu, czy myślisz, że nowa dekada przyniesie bardziej
sprawiedliwy system nagród i stypendiów? Czy wydarzenia na
Silesiusie to wystarczający impuls do zmian?
Nagroda to kij z dwoma końcami. Hierarchizacja z jednej
strony – jako zło i budowanie pewnej świadomości – jako
ten dobry koniec. Tak, myślę, że powinno być trochę bardziej
sprawiedliwie, podział pieniędzy na tę nominowaną piątkę jest jakąś propozycją. Teraz wszyscy liczą na nowe rozdania stypendialne i literackie tarcze kryzysowe. To jest okazja
do zmiany na lepsze. Więcej grantów! Stypendia. Normalne
honoraria. Więcej promocji książek poetyckich w mediach, które
mają szansę dotrzeć do jakichkolwiek czytających ludzi, którzy
nie są poetami. Problematyczne jest to, że prestiż autorki, autora
ma nagle zależeć od nagrody, jej finansowego wymiaru, bo to
nie pieniądz jest wyznacznikiem prestiżu. Natomiast zwiększenie
szansy na utrzymywanie się przynajmniej w jakiejś części z pracy
literackiej przywróciłoby prestiż ludziom literatury i ostatecznie
jej samej. Poezja nigdy nie napisze kryminału, poezja musi mieć
czas i spokój, żeby zastanawiać się nad tym, czym jest śmierć
i dlaczego ludzie giną. Dzięki i powodzenia!
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Joanna Oparek – poetka, pisarka, dramatopisarka, kuratorka interdyscyplinarnych projektów kulturalnych. Ukończyła psychologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikowała tomy poetyckie: Po kostki w niebie, Czerwie, Berlin Porn, mocne skóry białe płótna (2019),
powieści: Mężczyzna z kodem kreskowym, Jesień w Nowym Jorku,
Loża oraz sztukę teatralną Projekt Ameryka. Jako dramatopisarka
współpracowała z Narodowym Starym Teatrem i Teatrem Nowym
w Krakowie, brała również udział w międzynarodowym projekcie teatralnym Kraków-Berlin XPRS. We współpracy z galerią Otwarta Pracownia tworzy niezależną scenę teatralną w Krakowie oraz cykliczne
wydarzenia łączące sztuki wizualne i literaturę. Jej dramat Obcy.
Tragedia grecka (reż. Sebastian Myłek) był wystawiany w Polsce,
w Niemczech i na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Złoty Lew we Lwowie (2019) – w ramach projektu GAME OVER? –
o budowaniu ponadnarodowych relacji Polska-Niemcy-Ukraina.
Ostatni dramat Całe życie miał premierę w Krakowie w ramach projektu Sto Lat Głosu Kobiet. Była gościem Międzynarodowego Festiwalu Literackiego im. Czesława Miłosza oraz Przewodniczącą Jury
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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DLA TYCH, CO PO NAS
Rozmowa z Dawidem Mateuszem

Gdybyś miał krótko podsumować ostatnie 20 lat, to jakie wydarzenia, postaci i książki uważasz za najważniejsze dla rozwoju polskiej poezji?
A wstęp? A porozmawiać? Od razu tak z grubej.
Bardzo szerokie to pytanie. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to powstanie Nieszuflady, powstanie Liternetu, upadek Nieszuflady
i upadek Liternetu. Poza tym oczywiście Sosnowski, oczywiście
Biedrzycki, oczywiście Rybicki, oczywiście Šalamun. Poszczególnych książek nie będę tu wymieniał, bo wymienionych autorów
należy brać raczej całościowo. No i oczywiście Różewicz, oczywiście Barańczak, oczywiście Wirpsza, oczywiście Kochanowski.
Same chłopy, lepiej byłoby odpowiadać na pytanie dotyczące
kolejnych dwudziestu lat.
Kto z poetek i poetów, polskich i zagranicznych, miał szczególne znaczenie dla rozwoju poezji ostatnich 20 lat? Kto miał
takie znaczenie dla Ciebie?
To chyba teraz to „dla mnie”. Poza wymienionymi wyżej, to
Hans Magnus Enzensberger, Ko Un, Simon Armitage, Charles
Reznikoff, Charles Simic, Rafał Wawrzyńczyk, Konrad Góra, Zuzanna Ginczanka, Marta Podgórnik.
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Jak oceniasz swoje miejsce na mapie poezji? Co w ciągu ostatnich 20 lat było dla Ciebie przełomowe, co Cię kształtowało?
Nie mnie oceniać swoje miejsce, uważam natomiast, że mam
znakomite perspektywy. Co mnie kształtowało poza ww.
lekturami? Na pewno tzw. inne źródła kulturowe. Na pewno
mnóstwo muzyki. Na pewno tzw. wydarzenia biograficzne, na
pewno kilka rozmów z mądrzejszymi od siebie. Na pewno też
lektury krytyczno- i historycznoliterackie.
Uważasz, że polska poezja jest wystarczająco prezentowana
w obcych językach? A może mamy niedobór tłumaczeń?
Myślę, że nie mamy na co narzekać. Jest tłumaczona na tyle obficie, że polski poeta za granicą cieszy się estymą dużo większą
niż w naszym kraju. Oczywiście możemy tu narzekać na
dominujący na zachodzie idiom polskiej poezji i że dlaczego
ciągle XYZ, a nie XXY, ale ostatnio dużo medytuję i staram się
nie angażować emocjonalnie w sprawy, na które mam nikły
wpływ.
Jak wyglądały początki poezji w internecie i jak wpłynęło to
na rozwój poezji?
Specjalistą w temacie nie jestem, więc mogę się wypowiedzieć
tylko ze swojej, dosyć wąskiej perspektywy. Pierwszy był chyba
miloszbiedrzycki.pl, przynajmniej jego strona wygląda na projektowaną w początkach internetu.
133

Szkołą dla wielu, w tym dla mnie, była na pewno Nieszuflada,
choć byłem raczej jej czytelnikiem niż czynnym uczestnikiem.
Lata 2004–2008 na Nieszufli były pięknym i dosyć brutalnym
czasem sporów o rzeczy tam najważniejsze, czyli o poezję polską. Można było tam wtedy znaleźć ww. Miłosza, Rafała Wawrzyńczyka, Dominika Bielickiego, Piotrka Janickiego (sprawdźcie „CycGada”!) piszącą wówczas zupełnie inaczej Dominikę
Dymińską, oczywiście Tomka Pułkę, Adama Grzelca, Agatę
Jabłońską i wielu, wielu innych, którzy debiutowali wcześniej,
później lub wcale i mieli lub mają istotny wpływ na kształt
obecnej sceny poetyckiej. Samo pojęcie „Liternet” wprowadził
do nas Piotrek Marecki, ale nie chcę tu wchodzić w szczegóły
encyklopedyczne, portal o tej samej nazwie powstał w 2009
z inicjatywy Leszka Onaka. Czasy jego świetności przypadały na
lata 2011–2014. Do Lita też było mi znacznie bliżej niż do Nieszufli. Wydaje mi się, że podobnie Kamilowi Brewińskiemu czy
Maćkowi Tarankowi, czy może przede wszystkim Ninie Manel.
Nie można zapominać o nieczynnym już – niestety – krytyku,
Arku Wierzbie, który spędził tam dosyć intensywny czas. Liternet
tym różnił się od Nieszuflady, że nie był moderowany, stąd dyskusje były jeszcze brutalniejsze od tych na Nieszufladzie. To tam
wielu z nas dowiadywało się w praktyce, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa, czym jest alkoholizm czy schizofrenia.
Liternet wspominam z sympatią, ale obecnie niedopuszczalne
byłoby to, co się tam wtedy działo. Pojęcie hejtu pojawiło się
później niż Liternet. Wielu i wiele z nas zdążyło tam wcześniej
dostać srogi wpierdol.
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Co z krytyką? Jakie miejsce zajęła, jak odnaleźli się starsi
i młodsi? Czy krytyka istotnie budowała pole poetyckie,
czy robi to teraz?
Na pewno olbrzymią zasługą generacji krytyków, do której mi
jest najbliżej, było przywrócenie terminu „krytyka towarzysząca” i spełnianie jej roli przez ostatnią dekadę, po poprzedniej –
dekadzie pustki (lata 2000–2010 były znacznie bardziej jałowe
krytycznoliteracko). Oczywiście pojawiło się kilka wybitnych
indywidualności, jednak dopiero następna generacja nawiązała
do siły krytyki towarzyszącej, jaką mieli chociażby poeci „brulionu”. Mówię tu rzecz jasna o takich krytykach jak Jakub Skurtys, Monika Glosowitz, Dawid Kujawa, Paweł Kaczmarski, Marta Koronkiewicz czy Maja Staśko. A także o Oli Byrskiej, Klaudii
Mucy i wielu innych. Skala pracy, jaką oni wykonali w poprzedniej dekadzie dla współczesnych autorów, jest ogromna. Widać
to dobitnie chociażby po ilości recenzji, na jaką mogli liczyć poeci i poetki debiutujące w poprzedniej dekadzie, czy konkretnie
w latach 2013–2017, bo mniej więcej na ten okres przypadał krytyczny primetime. Kilkanaście recenzji debiutu nie było niczym
nadzwyczajnym, choć nie było wtedy pism typowo młodoliterackich jak „Kontent”, „Wizje”, „Mały Format” czy właśnie
„Rzyrador”. Teraz pięć recenzji to, zdaje się, bardzo dużo. To
pokazuje skalę przedsięwzięcia. W przypadku Pawła, Jakuba,
Dawida, Marty czy Moniki mówimy tu krytykach i krytyczkach,
którzy w wieku dwudziestu pięciu lat mieli na koncie po około
setce opublikowanych recenzji. Naturalną koleją rzeczy jest to,
że około trzydziestki zmieniają się priorytety i są oni teraz mniej
aktywni. Może z wyjątkiem Skurtysa, który opublikował do
tej pory jakieś 200–250 tekstów krytycznych. Mam nadzieję, że wszystkim młodszym krytykom zrobiło się teraz głupio.
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Czy krytyka towarzysząca jest wciąż możliwa? Czy była
zjawiskiem formującym dykcje poetek i poetów?
Odpowiedziałem na to po części wyżej. Jeżeli chodzi o drugą
część zagadnienia, to widziałbym tutaj jednak całą generację
poetów, poetek, krytyków i krytyczek, których myślenie dotyczące pojmowania polityczności, wspólnotowości było może
nie tożsame, ale znacząco odróżniało ich (nas) od poprzedników
urodzonych we dekadę wstecz i wcześniej. Mam oczywiście
nadzieję, że krytyka towarzysząca jest możliwa. Technicznie
oczywiście, natomiast potrzebne jest tutaj kilka osób, które będą
publikowały po kilkanaście tekstów krytycznych rocznie przez
dziesięć lat. Zupełnie serio trzymam kciuki.
Jak zmieniła się komunikacja międzypokoleniowa? Co było
pozytywne a co negatywne? Widzimy obecnie współpracę
młodszych i starszych roczników, kiedy się to zaczęło, dlaczego?
Ja tam o żadnej współpracy i komunikacji międzypokoleniowej wcześniej nie słyszałem. Wcześniej, tzn. w epoce przed KSP.
Dominował raczej model twardego, męskiego wychowania
wyniesiony z domów przez autorów straumatyzowanych przez
wychowanie rodziców straumatyzowanych II wojną światową.
Mówię to półżartem, ale tak. To zresztą w Polsce kwestia dużo
szersza, dotycząca wszystkich sfer życia. „Po nas choćby potop” to
postawa charakteryzująca dotychczas wszystkie żyjące pokolenia. U nas kwestia generacyjna nierozłącznie łączy się z klasową.
Ścieżka zdrowia fundowana jest wszystkim aspirującym.
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Zmiana, która nastąpiła w tym aspekcie (a chcę wierzyć, że tak
jest, choć praca nieskończona) jest gigantyczną zasługą MLB
i Ryby jako „tych starszych”, do których dołączył również Edek
Pasewicz. Bez nich ta zmiana nie byłaby możliwa. Zaczęło się
latem 2016. O tych wszystkich zmianach i wpływie KSP na poezję polską świetnie pisał w kilku miejscach Dawid Kujawa. Mam
nadzieję, że te teksty doczekają się kiedyś należnych im solidnych i rzetelnych tłumaczeń na polski. Dla mnie osobiście KSP
była próbą stworzenia na nowo modelu komunikacji poetyckiej
po śmierci Tomka Pułki. Konkretnie tutaj, w Krakowie.
Jakie książki ostatnich 20 lat najmocniej wpływały na Ciebie
i na poezję w ogóle?
Męczycie strasznie. Wymieniałem nazwiska, niech będą i książki:
Jabłoń, Nocna Zmiana, Porumb, Proces Historyczny, Zagłada
Titanica, Raptem deszcz, Maninbo.
A jakie debiuty okazały się najistotniejsze?
Może ostatnia dekada, dobrze? I jednak po nazwiskach, bo chodzi mi o pewne istotne tendencje, wpływ idiomu poetyckiego.
Brewiński, Taranek, Manel, Bąk, Adamowicz, Jurczak, Witkowska, Gawin. W jednym przypadku żartowałem.
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Jak oceniasz poezję roczników wchodzących, to znaczy 90.?
Jakie drogi rozwojowe widzisz, jakie tendencje tych twórczyń
i twórców?
Ja w ogóle jestem zachwycony rocznikami 90. i pierwszymi
pojawiającymi autorami i autorkami z roczników zerowych.
Jest mi to dużo bliższe i wydaje się często dużo ciekawsze od
roczników 80., do których przecież sam przynależę. Chociaż może
jestem dla swoich roczników zbyt surowy, kiedyś też wydawali
mi się ciekawsi, z czasem po prostu pewne tendencje krystalizują się mocniej, w innych przypadkach wychodzi ich słabość.
Jestem bardzo ciekaw rezonansu, jaki będą miały debiuty
Suchaneckiego czy Kosendy. Na ten moment nie jestem
w stanie tego przewidzieć. Na pewno cieszy, całościowo, dużo
większa świadomość polityczna tych roczników. Z roczników
90. są przecież też Jurczak i Adamowicz. W kolejce czeka Waszego „Rzyradora”, a także chociażby Matwiejczuk, Sikora, Tosiek,
Niemiec czy Harlender. Na pewno jest mi to wszystko bliskie
i ciekawi mnie dużo bardziej niż kolejna produkcja XXY lub XYZ.
Co myślisz o dostępności sceny poetyckiej dla osób debiutujących? Jak było wcześniej, jak jest teraz?
Po części już na to odpowiedziałem. Nie wiem też do końca,
czym jest „scena poetycka”. Mówimy tu o obiegu towarzyskim? Czytelniczym? Krytycznoliterackim? Festiwalowym? Nagrodziarskim? Tak naprawdę wszystkich Was czeka mnóstwo
rozczarowania, bo nie ma wiele więcej poza tym, co już sami
sobie stworzyliśmy i tworzymy.
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A jakie powinności i obowiązki powinna mieć poezja teraz?
Czy w ogóle powinna?
Te same, co wcześniej, jednak w odniesieniu do współczesności. 2020 r. to inne zagrożenia i potrzeby artykulacji nieco innych
wątków niż w 2010 r. Nie chcę odpowiadać na to pytanie bezpośrednio. W moim przekonaniu pisać należy o tym, co dla ludzi
w 2030 r. będzie istotne, bo zawsze piszemy dla tych, co po nas.
Oczywiście jestem w tym przekonaniu w mniejszości, ale średnio mnie to interesuje.
Jakie są zagrożenia dla rozwoju poezji, jakie szanse? Może czeka nas rewolucja? Widzimy przecież coraz silniejsze dążenia do
kooperacji, kolektywizacji oraz współpracy, która przekłada się
na pozostałe sfery życia poetek i poetów.
Ale jednocześnie widzimy bunt przeciwko tym tendencjom, bo
trzydziestoletniej neoliberalnej indoktrynacji nie da się tak łatwo
wyplenić z głów. Nie wiem czy to rewolucja, moim zdaniem
bardziej ewolucja i naturalna kolej rzeczy. Należy tego nie spieprzyć, należy nad tym pracować, chyba że chcemy się cofnąć
w rozwoju cywilizacyjnym.
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Na koniec – co z nagrodami? Nawiązując do podziału nagrody
za debiut w Silesiusie i zmian poczynionych w regulaminie
tego konkursu, czy myślisz, że nowa dekada przyniesie bardziej
sprawiedliwy system nagród i stypendiów? Czy wydarzenia na
Silesiusie dały wystarczający impuls do zmian?
Na pewno nie jest to wystarczający impuls. Po pierwsze, pamiętajmy, że świetna robota chłopaków na Silesiusie była
wynikiem dyskusji i rozmów, które przetaczały się przez środowisko od dekady. Nie umniejszam tu Im niczego. Miejmy
tylko świadomość, że coś musi za tym iść i regularnie, nieustannie, trzeba o tym przypominać, chociażby przez kolejne
dwadzieścia lat, jeżeli będzie trzeba. Co do nagród – im dłużej
w tym wszystkim siedzę (a siedzę już prawie dwadzieścia lat, bo
poezję współczesną śledzę od ok. 2002–2003 roku), tym mniej
mnie one interesują. Na pewno ich zmierzch się zaczął. Po części
wynika to ze zmian społecznych, po części z werdyktów kapituł,
które bardzo często dowodzą, jak bardzo ten elitarystycznojurorski obieg jest oderwany od zmian dziejących się w materii poezji polskiej. Nagrody budzą coraz mniejsze emocje,
mają coraz mniejszy wpływ na cokolwiek, wszyscy już właściwie dostrzegają, że służą głównie zachowaniu kulturalnego
i elitarystycznego status quo. Nie jestem całkowicie przeciw,
jednak jeżeli te nagrody mają mieć sens, trzeba byłoby przebudować cały ich system. No i zacząć od stypendiów, to oczywiste.
W obecnym systemie nagrody robią więcej złego dla środowiska
literackiego niż dobrego, nie buduje się systemu od sufitu. Swoją drogą, za kilka lat będzie dziesięciolecie wymyślonej przeze
mnie Nagrody Literackiej Browar. Wtedy zestawimy sobie listę
laureatów z laureatami mainstreamowych nagród poetyckich
i sprawdzimy, czyje werdykty i rozpoznania były trafniejsze.
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Dawid Mateusz (ur. 1986 w Wadowicach) – autor
debiutanckiej Stacji wieży ciśnień (2016), za którą otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Nagrodę Literacką
„Browar”. Nominowany do Nagrody literackiej Gdynia. Tłumaczony na kilka języków. Mieszka w Krakowie.
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Informacje o autorach ilustracji:

Maciej Bykowski – studiuje na University of Reading.
Melania Chorąży – licealistka,
interesuje się malarstwem, rysunkiem i animacją. Mieszka
w Białce razem z 10 kotami.
Uczęszcza na lekcje rysunku i malarstwa. W wolnym czasie goni za
kotami.
Miłosz Hołody – absolwent filozofii,
obecnie doktorant. Publikował rysunki, wiersze, memy i ilustracje
w magazynach literackich („Cegła”,
„Helikopter”, „Stoner Polski”, „Drobiazgi”, „Inter-”, „Rzyrador”, „Strona
Czynna”)., zrealizował kilka wystaw.
Zajmuje się rysunkiem, prowadzi
na FB fanpage: Miłosz jest piękny

Nikodem Lazurek (sadbvbda) –
kompozytor digitalowych kolaży
wyhodowany w Grudziądzu na
Ziemi Chełmińskiej. W wolnym
czasie jest bardzo szybki w zjadaniu mięsa mielonego. Jego zainteresowaniem jest obserwacja
kaczki. Twój przyszły autorytet
estetyczny. Kiedyś widział kogoś,
kto spotkał Rycha Peję. Publikował
w „Stonerze Polskim”, „Rzyradorze”,
„Stronie Czynnej” , „Małym formacie”.
Bartek Krzysztoń – MTB freerider,
tatuator, malarz, basista, grzybiarz.
Marcelina Strehl – uczy się
w pierwszej klasie liceum. Tworzy
głównie tradycyjnie, od niedawna interesuje się grafiką. Mieszka
w Zielonej Górze.

Zofia Kalemba – licealistka,
interesuje się poezją współczesną
i kinem. W wolnych chwilach błaga ludzi, żeby pozowali jej do zdjęć.
Zajmuje się tworzeniem filmów,
grafik i klipów. Mieszka w Białce.
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