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Doba monarszego absolutyzmu oraz Wielka
Rewolucja Francuska zaraziły umysły europejskie
uwielbieniem
dla
zasady
centralizacji.
W katastrofalny sposób przyzwyczajono się do
utożsamiania kraju z jego stolicą. Wszechmoc
ministerialnych okólników oraz innych papierków
zaczęła się wydawać idealnym gatunkiem więzi
państwowej.
Profesor Czarnowski pisze, że mieszkańcy państwmiast starożytnej Grecji nie uznawali żadnej innej
więzi społecznej poza lokalną, a horyzont widoczny
z murów rodzinnego miasta obejmował dla nich całą
ojczyznę.
Polscy chłopi i biedota byli brani do niewoli przez
rycerstwo, które głównie zajmowało się rozbojem,
podczas gdy we Francji królowie zawierali sojusz
z „gołotą”, by niszczyć zbójów-rycerzy.
Edward VI w czasie Wojny Dwóch Róż: „Mordujcie
szlachtę, oszczędzajcie chłopów”.

Paweł Jasienica, Myśli o dawnej Polsce
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Magdalena Lara
„ABECADŁO WOLNYCH DZIECI”
Różnice w wyobrażeniach patriotyzmu z 1926 i 2015 roku
jak armia, „B” jak bitwa, „C” jak czapka (ułańska), „D” jak Dąbrowski…
„A”Tak
rozpoczyna się Abecadło wolnych dzieci, wierszowana historia Polski opublikowana
po raz pierwszy w 1926 roku przez księgarnię Gustawa Szylinga. Autor zbioru, Artur Oppman
(pseudonim Or-Ot), znany jest przede wszystkim z twórczości patriotycznej: poezji o tematyce
narodowej, rymowanek dla dzieci, polskich legend i śpiewów historycznych. Literatura stanowiła
dla niego narzędzie służące najpierw pokrzepianiu serc podczas zaborów, a po odzyskaniu
niepodległości budowaniu i umacnianiu dominującej narracji symbolicznej. Pisarska działalność
Oppmana, podobnie jak jego pięcioletnia służba w armii, ściśle wiązała się z walką
o niepodległość. Nic dziwnego więc, że w 1989 roku, tuż po transformacji ustrojowej w Polsce,
zakład Zetpress zdecydował się na przedruk wspomnianego Abecadła…, na znak wyjścia spod
radzieckiej dominacji. Znajdująca się na drugiej stronie adnotacja wskazuje na symboliczny
charakter jego wznowienia: „Ta książeczka ostatni raz była wydrukowana i wydana w Polsce,
nigdy zaś nie wydano jej w PRL”.
W 2015 roku wydawnictwo Zysk i S-ka po raz kolejny wydało ten niewielki tomik, tyle że
w odświeżonej oprawie graficznej, która spełnia współczesne wymagania techniczno-projektowe,
w tym stara się zrealizować oczekiwania estetyczne dzisiejszego młodego czytelnika. Wznowienie
wierszy w towarzystwie nowych ilustracji wpisuje się w nurt rozwijającej się na przestrzeni
ostatnich lat „sztuki patriotycznej”. Porównanie dwóch egzemplarzy Abecadła…, przedruku z 1926
roku i wersji dwudziestopierwszowiecznej, pozwoli na wgląd w zmiany jakie zaszły w narodowej
ikonosferze na przestrzeni prawie 100 lat1 odzwierciedlając transformacje technologiczne
i kulturowe. Część z występujących symboli w pierwszym wydaniu we współczesnej książce
całkowicie traci na znaczeniu. Inne deformują się tworząc nowy kod obrazowy tym samym
przeformułowując pojęcie patriotyzmu. Jednak kluczem do analizy tomów nie jest samo ustalenie
konfiguracji ikonicznych postaci czy wydarzeń, ale odkrycie pamięci jako zdolności o walorze
etycznym, która służy zarówno za metodę i cel edukacyjny.
Choć, jak sugeruje tytuł książki Abecadło wolnych dzieci, poezja dedykowana jest
najmłodszym, mogą z niej skorzystać również dorośli, aby „przypomnieć sobie fakty
z przeszłości”2. Do przejrzenia tej publikacji skusiła mnie nie powtórka z historii, ale wewnętrzna
struktura tomu. Ten składa się ze zbioru wierszy, którym przypisano konkretne kojarzone z Polską
obrazy („Święty Orzeł biały”, barwy biało-czerwone, armia, bitwa, żołnierze, ułani, husaria,
mundur, hejnał, Warszawa), postacie (marszałek Józef Piłsudski, generał Józef Sowiński, hetman
Jan Zamoyski, Napoleon Bonaparte, generał Tadeusz Kościuszko, generał Jan Dąbrowski, król
Władysław Łokietek, książę Józef Poniatowski), wydarzenia (bitwa pod Grochowem, bitwa pod
Iganiami). Pierwsze litery nazw tychże symboli alfabetycznie szeregowały utwór plasując go na
odpowiedniej stronie. Poprzez swój układ wydanie przypomina elementarz dla uczniów
pierwszych klas szkoły podstawowej dopiero rozpoczynających naukę pisania i czytania. Na tym
etapie edukacji dzieci muszą połączyć abstrakcyjne kształty liter z przypisanymi im dźwiękami –
powtarzają, sylabizują, przepisują ciągi znaków graficznych, włączając swoje ciało w proces
zapamiętywania. Ufne i bezrefleksyjne przyjęcie reguł skodyfikowanego języka przyspiesza naukę
zasad gramatycznych dalekich od dotychczasowego codziennego doświadczenia. Abecadło
wolnych dzieci nie ma jednak na celu przypomnienia alfabetu3 czy odtworzenia przebiegu
wydarzeń historycznych – chce zapoznać młodego Polaka z zestawem ikon (wydarzeń, postaci,
przedmiotów), którymi będzie mógł się posłużyć do zbudowania swojej tożsamości. Wspólnym dla
liter i symboli narodowych jest sposób ich przyswajania przez uczniów – oparta na pamięci nauka
znormalizowanego języka.
Chodzi mi tu przede wszystkim o wysoki mnemotechniczny potencjał publikacji – składają się
na niego zrytmizowane krótkie utwory wpisane w najbardziej podstawowy i najczęściej
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powtarzany system znaków, alfabet – kluczowy dla dalszej edukacji. Układ ten nie zostaje
wykorzystany wyłącznie jako mechaniczne narzędzie ułatwiające zapamiętywanie, ale również
stanowi metodę intelektualno-duchowej formacji człowieka, dzięki którym konstytuuje się jego
tożsamość4.
Tego typu sposoby, nazywane mnemotechnikami, służące wspomaganiu zapamiętywania
i utrwalania treści, tworzą sztukę pamięci – ars memoriae 5. Ta powinna być rozumiana szerzej,
jako umiejętność przenoszenia obrazów pamięci na powinności jednostki i zbiorowości wobec
tradycji. Sztuka pamięci staje się „elitarnym gwarantem niezmiennych wizji rzeczywistości, które
stanowią element wspólnego myślenia mieszkańców Europy. (…) Zaś gwarantem owej
niezmienności, »długiego trwania«, jest właśnie szczególnie pojęta »sztuka pamięci«, której
zabiegi koncentrują się na namyśle nad ideami oraz uniwersalną przeszłością.”6. Chodzi
o wytworzenie w umyśle człowieka czegoś w rodzaju matrycy, która uwypukla panujące
w środowisku reguły, pozwala je zrozumieć i się do nich dostosować. Techniki mnemotechniczne
świetnie sprawdzają się jako narzędzia do budowania tożsamości czego dowodzi omawiana
publikacja Oppmana.
W Abecadle wolnych dzieci alfabet nie wytycza tylko logicznego układu wierszy, ale przede
wszystkim przedstawia porządek etyczny. Mając w pamięci zabory i rusyfikacje szkół Or-Ot
zamyka język w kodzie obrazowym, łącząc pamięć o języku z walką o niepodległość. Zachowanie
polszczyzny utożsamione zostaje z pamięcią odpowiednich wydarzeń i bohaterów. W ten sposób
metoda służy lepszemu zapamiętywaniu i jednocześnie buduje zestaw wartości niezbędnych do
życia w danej społeczności.
Oprócz wierszy, na każdej ze stron, zarówno w książeczce z 1926 jak i z 2015 roku, pojawiają
się obrazki ilustrujące dane pojęcie, wspomagając tym samym proces zapamiętywania. Tylko część
grafik ze współczesnego wydania bezpośrednio czerpie z pierwowzoru. Pozostałe, zestawiane
z innymi scenami, osadzają utwory w nowych kontekstach.
Na pierwszy plan przy zestawianiu obu tomów wybijają się rozbieżności techniczne.
Abecadło… z 1926 roku to niewielki tomik formatu zeszytowego A5 odbity na matowym jasnym
kredowym papierze w miękkiej oprawie z monochromatycznymi ilustracjami – turkusową na
okładce i w odcieniu sepii wewnątrz. Propozycja wydawnictwa Zysk i S-ka posiada twardą,
emaliowaną oprawę drukowaną w kolorze, podobnie jak wszystkie grafiki umieszczone w środku.
Dominuje kolor biały – traktowany jako tło dla ikon, i czerwony – wykorzystany jako barwa
okładziny otwierającej i zamykającej karty. Ten model zdecydowanie jest bardziej masywny – co
najmniej dwa razy większy oraz kilkakrotnie grubszy i cięższy przez sztywne obłożenie. Obok
różnic wynikających ze sposobu produkcji książki pojawiają się inne. Łatwo dostrzec, że wydania
różnią się liczbą stron – choć obie wersje prezentują tyle samo wierszy (dwadzieścia cztery) to
starsze wydanie posiada kilka dodatkowych kart o wartościach edukacyjnych. Składają się na nie
trzy tablice: z kaligraficznym zapisem liter polskiego alfabetu, z tabliczką mnożenia oraz opis
kodyfikacji cyfr rzymskich. Najprawdopodobniej pierwsza publikacja miała służyć dziecku nie
tylko przyswojeniu sobie narodowej ikonosfery, ale przeznaczona była do realnej pomocy
w pierwszych latach edukacji i po jej zakończeniu7.
Najbardziej interesujące rozbieżności występują jednak w samych obrazkach. W pierwszym
wydaniu mamy dwa rodzaje przedstawień: malarskie i rysunkowe. Te pierwsze zamknięte
w prostokącie, zajmują około 2/5 całej strony i umieszczone są w każdym przypadku w górnej
części arkusza. Mają realistyczny i narracyjny charakter – opowiadają wydarzenie opisane
w utworze. Mimo niewielkiego rozmiaru posiadają wiele szczegółów i składają się na bogaty
materiał interpretacyjny. Dominują wśród nich kompozycje dynamiczne i silne kontrasty. Mimo
to wszystkie obrazki budują bardzo zróżnicowany zbiór – układy się nie powtarzają, nawet
sylwetki koni, występujące nieomal w całym alfabecie, ujęte są każdorazowo w innej fazie ruchu
i odmiennej perspektywie. Inaczej prezentują się elementy rysunkowe umieszczone tuż pod
literami rozpoczynającymi poszczególny wiersz. Ich celem jest w sposób skrótowy przedstawić
obiekt, do którego odnosi się przywołany znak alfabetu. Czasem w przybliżeniu ukazuje jakiś
szczegół występujący już na malarskim obrazku, a w innym przypadku rozszerza historię
o dodatkowy składnik. Przez to, że te małe grafiki mają charakter syntetycznych ikon stają się
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w dużej mierze bliższe współczesnemu wydaniu niż większe i bardziej rozbudowane ilustracje.
W wydaniu z 2015 roku pojawiają się sceny uproszczone zarówno w formie graficznej jak
i w warstwie narracyjnej. Przedstawienia zostały wygenerowane cyfrowo za pomocą wektorów –
przez ten zabieg elementy nie udają trójwymiarowej przestrzeni, ale podkreślają płaskość
i dwuwymiarowość wydruku. Składają się z prostych plam barwnych układających się
w rozpoznawalne symbole. Niestety, technika wektorowa, została przez grafika użyta dość
nieumiejętnie: część obrazków ma znacznie większe zagęszczenie niewielkich płaszczyzn podczas
gdy inne posługują się wyłącznie szerokimi aplami koloru, co powoduje poczucie niespójności,
przypadkowości. Co więcej, mimo że ta metoda projektowania graficznego daje możliwość
skalowania obrazu bez utraty jakości, krawędzie ikon powtórzonych na okładce są nieostre
i brzydko zakończone. Prace wydają się zrobione przez autora zupełnie mechanicznie i bez
całościowego planu. Jakość ich wykonania radykalnie obniża artystyczną wartość tomu.
Przypadek współczesnego Abecadła nie jest odosobniony na tle produkcji imaginarium
patriotycznego. Obserwując gadżety patriotyczne można mieć wrażenie, że wiele z nich,
produkowanych masowo, ma niską wartość materialną i estetyczną. Jednak podobnie jak
dewocjonalia, bez problemu funkcjonują na rynku mimo to, ponieważ ich podstawową wartość
stanowi warstwa etyczna i moralna.
Jak wspomniałam wcześniej, grafik w części projektów inspirował się pierwowzorem. Zależało
mu jednak na sprowadzeniu złożonych scen do prostych symboli, obecnych dzisiaj w popkulturze.
Zdaję sobie sprawę, że taki zabieg wynika z kultury w jakiej funkcjonujemy – pełnej znaków
i logotypów – prostych, czytelnych i łatwych do zapamiętania. Niestety, tym sposobem
znaczeniowa głębia przedstawień została wysoce uproszczona. Tego typu syntezę można zauważyć
na przykład w sylwetce króla Władysława Łokietka, który w pierwszym wydaniu wśród wojska
i powiewających polskich sztandarów, w pełnej zbroi dosiada białego konia i przyjmuje broń od
podbitych rycerzy zakonu krzyżackiego. Cały obejmujący to zdarzenie krajobraz – Góry
Świętokrzyskie oraz zachmurzone niebo, zdaje się dzielić emocje z bohaterami, monarsze dodając
majestatu i podkreślając sromotę przegranych. W ilustracjach z 2015 roku postać króla stanowi
cytat z kultowego cyklu rysunkowego Jana Matejki wyobrażającego figury polskich królów
a znajdujący się za nim budynek to przekształcone na wektory zdjęcie współcześnie
odrestaurowanej baszty Zamku Kazimierzowskiego, turystycznej atrakcji Ojcowa.
W podobny sposób został zwizualizowany wiersz występujący pod literką „F” jak „fortece”
i „Francja”. We współczesnej wersji utwór opowiadający o przyjaźni polsko-francuskiej
i współpracy militarnej został sprowadzony, dodatkowo w sposób mało wdzięczny, do
emblematycznego fragmentu obrazu Eugène’a Delacroix Wolność wiodąca ludzi na barykady
(1830). Rymy głoszą jedność i zgodne działanie obu narodów w obronie wolności – w hołdzie
złożonym Napoleonowi za utworzenie Księstwa Warszawskiego i władzom francuskim za pomoc
udzieloną Polsce w wojnie polsko-bolszewickiej. Grafika prezentuje natomiast najsłynniejszy
symbol Rewolucji Francuskiej, co powoduje wrażenie wyłącznie hasłowego potraktowania pojęcia
„wolność”.
Wykorzystanie w ilustracjach ikon popkultury, takich jak znane wszystkim dzieła sztuki,
z pewnością jest niezwykle atrakcyjnym zabiegiem. Podobny efekt przyświecał Andrzejowi
Graniakowi przy tworzeniu symboli dla haseł: „Orzeł” i „Polska”. W pierwowzoru z 1926 roku obie
kompozycje cechuje wysoka dynamika i sensualność. Świętego Orła Białego reprezentuje
realistycznie narysowany ptak z rozpostartymi szeroko skrzydłami i silnie zniekształcony przez
wiejący wiatr sztandar z polskim godłem. Na stronie obok od śmiertelnego strzału pada Kazimierz
Pułaski. Jego upadek i nienaturalna poza budzą skojarzenia z wizerunkami Polski z czasów
zaborów, kiedy personifikacją Polonii była umierająca, dręczona czy molestowana kobieta8.
W nowym ujęciu orzeł został zastąpiony „artystycznie przetworzonym” polskim godłem,
w rozumieniu tradycyjnej heraldyki, czyli białą sylwetą orła ze złotą koroną, dziobem i pazurami.
Natomiast śmierć Pułaskiego przysłonięto wektorową banderą, której obecność wprowadza pewne
trudności interpretacyjne9.
Do najciekawszych zmian wprowadzonych do współczesnego tomu Abecadła… należą
ilustracje spod litery „W” oraz „I”. Pierwsze wyobrażają w obu wersjach Warszawę. W wydaniu
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z 1926 roku reprezentantami stolicy są Stare Miasto i herb z Syrenką, w nowym natomiast Stadion
Narodowy. Choć podobnie jak Plac Zamkowy stadion zalicza się do stołecznych atrakcji
turystycznych, to jako obiekt sportowy przywołuje zupełnie inny zestaw skojarzeń. Do wartości
narodowych podniesiony zostaje sport i jego wspólnotowe przeżywanie. Istotnymi aktywnościami,
stojącymi na równi z działalnością militarną, jest gra zespołowa, rywalizacja i walka o zwycięstwo.
Towarzystwo stadionu powoduje, że w wierszu można odnaleźć wersy bliskie olimpijskim
zwyczajom: nakładania wieńca laurowego („I nieśmiertelną złożył sławę/ Bóg na Warszawy
dumnej skroni.”) czy kibicowskich okrzyków („Z jej świątyń, z murów zapał bije,/ A więc wołajmy
wszyscy społem:/ Warszawa droga niech nam żyje!”).

Podobne, a nawet bardziej znaczące, przesunięcie dokonuje się pod literą „I”, symbolem bitwy pod
Iganiami. W starym wydaniu znajduje się malarskie przedstawienie starcia i rysunkowa figura
członka orkiestry wojskowej wybijająca na bębnie rytm marszu. W plastyczny sposób przedstawia
temat utworu. Z kolei we współczesnej wizji Andrzeja Graniaka nie pojawia się pole walki, ale
pomnik, który dziś przypomina o tym wydarzeniu. Ten zabieg wyraźnie na pierwszym miejscu
stawia nie zwycięskie dla Polski spotkanie, ale monument – dowód pamięci. Tu, pamięć sama
w sobie stanowi wartość. Ułożone przed pomnikiem kwiaty i powiewające na wietrze flagi
państwowe sugerują fakt nie tylko wzniesienia rzeźby, ale też istnienia wokół niej praktyk, takich
jak opiekowanie się czy dekorowanie statuy. Pamięć o wydarzeniu ma stanowić równie istotne
4
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i wartościowe działanie co fizyczny udział w bitwie. Warto mieć bowiem na uwadze, że na
przestrzeni 100 lat dzielących oba wydania uczestnictwo w niektórych rocznicowych obchodach
było zakazane. Dlatego też współcześnie publiczne manifestowanie pamięci ciągle pozostaje
naznaczone piętnem niedozwolonej praktyki reprezentując tym samym postawę partyzancką
utożsamianą w polskiej kulturze jako bohaterską i narodowotwórczą.

Jak stwierdza w swojej ostatniej książce Marcin Napiórkowski Powstanie umarłych. Historia
pamięci 1944-2014 „pamięć pamięta samą siebie”10. Oznacza to, że praktyki pamięci mają swoją
ciągłość i własną historię, do której mimowolnie odnoszą się wszystkie spotkania rocznicowe.
Wybór sposobu upamiętnia staje się tak samo istotny, jeśli nawet nie ważniejszy, od zwykłego
przywołania przeszłości.
Wszystkie decyzje grafika, a szczególnie te dwie ostatnie, świadczą o pewnym przesunięciu,
które nastąpiło w rozumieniu i sposobach wyrażania postawy patriotycznej od 1926 roku.
Kluczowe wydaje się w tym wypadku pojęcie pamięci, która miałaby być wyrażana przez
materialne, komercyjne artefakty – dziś to nie tylko znicze i kwiaty, ale choćby koszulki breloczki
z wydarzeniami z historii Polski. Ta krótka analiza dwóch wydań dzieła o wyraźnym wymiarze
mnemotechnicznym skłania do dalszych poszukiwań związków między technikami pamięci
a budową tożsamości narodowej.
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Artykuł stanowi składową badań autorki prowadzonych podczas absolutorium magisterskiego w Instytucie
Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017.
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Przypisy
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Do porównania będę korzystała z materiałów pochodzących z przedruku wydania z 1926
wykonanego przez zakład ZetPress w 1989 roku (ilustracje: Bogdan Nowakowski) i z oryginalnego
wydania z 2015 roku wydawnictwa Zysk i S-ka (ilustracje: Andrzej Graniak).
2 Cytat z tekstu umieszczonego na tylnej okładce publikacji, A. Oppman, Abecadło wolnych dzieci,
wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2015.
3 W układzie pominięto część znaków, takich jak „ą”, „ć”, „ę”, „ń”, „ó”, „ś”, „ź”.
4 A. Kapuścińska, Zapamiętywanie wartości. Prototeorie pamięci kulturowe a humanistyczne wizje
rzeczywistości, [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs,
A. Jakóbczyk-Gola, wyd. Neriton, Warszawa 2013, s. 156.
5 Termin wprowadzony przez Frances Yates w książce pod tym samym tytułem. W obszar sztuki
pamięci wchodzi „pamięć sztuczna”, która obejmuje wyłącznie techniki doskonalenia i poszerzania
pamięci. W pracy posługuję się nieco poszerzoną definicją „sztuki pamięci” sformułowanej przez
Mary Carruters (The Book of Memory) oraz spostrzeżeniami Anny Kapuścińskiej (poz. cyt.
Zapamiętywanie wartości…).
6 Tamże, s.178-179.
7 Anna Landau-Czajka w publikacji Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra wspomina, że
podręczniki (od tych XIX-wiecznych do tych z lat 30-tych) projektowane były z myślą o przyszłości –
nie miały służyć wyłącznie nauce, ale miały stanowić pomoc w dorosłym życiu. [w:] tegoż, wyd.
Neriton, Warszawa 2002, s. 19.
8 A. Mrozik, na podstawie wypowiedzi badaczki podczas debaty Orzeł i Reszka. Polskie symbole
narodowe a polityka płci, które miało miejsce w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
15.06.2016 roku. Dokumentację wydarzenia można obejrzeć online pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=ppE9AIYSZgE [dostęp: 20.04.2017]. Przywoływana wypowiedź
rozpoczyna się około 45 minuty.
9 Polską banderą nazywamy biało-czerwoną flagę, na której na białym pasie pojawia się herb.
Symbol ten jest przeznaczony do reprezentowania wyłącznie przedstawicielstw dyplomatycznych
państwa i dla przedstawicieli państwowego handlu morskiego. Nie
dopuszcza się go do
użytku prywatnego. Zastosowanie bandery przy haśle „Polska” i tuż za kartą z polskim godłem
mocno zastanawia, nawet biorąc pod uwagę niepodległościową działalność Pułaskiego w Stanach
Zjednoczonych.
10 M. Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, wyd. Krytyki Politycznej,
Warszawa 2016, s. 395.
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Artur Dudziński
ADELA

A ja, unicestwiony pragnieniem, oczekiwałem bez tchu na grzech.
Wieniedikt Jerofiejew, Moskwa – Pietuszki
Myślimy tylko takimi niebranymi poważnie poważnymi myślami, by, jak myślę, móc przeżyć.
Thomas Bernhardt, Wycinka

T

eraz jestem kobietą. Adela – to – pociągające imię. Adela, na przykład, Kowalska. Chcą
nazwiska, więc mają. Adela Kowalska brzmi śmiesznie, ale to nic... Płeć – nie budzi
wątpliwości. Data urodzin? Można urwać dziesiątkę. No, gdzie poszaleć, jak nie w sieci? Dalej:
kraj, kod, miasto – urzędowe pierdoły – i wreszcie: adres, nazwa... Zaraz... adela... adela2001.
Niech zostanie: adela2001 z domeną: vip.onet.pl. Przyda się kropla prestiżu, coś, czego pigalaki
nie znają. I jeszcze hasło, potwierdzenie i parę bzdur: mam udowodnić, że nie jestem robotem.
Idioci... oczywiście, że nie jestem...
Teraz jestem kobietą. To zew. Silniejsze ode mnie. Żądanie przemiany w femme fatale, które,
jak cień, wlecze się przez dziesięciolecia. Pierwszemu lepszemu, tak, zdolna jestem powiedzieć
teraz: „Femme fatale – to ja, a ty bierz, co chcesz, bowiem czekałam na to... życie”. Konto działa.
Anonse ekspresowe, najlepiej ze zdjęciem. Nie – zdjęcia później, gdy wszystko ruszy, na życzenie:
„Wyślij fotkę”. Moje fotogramy będą perłami strącającymi sen z powiek. Będziesz, Adelo, taranem:
pokruszysz lodowe góry męskich snów u ich podstawy i nie pozwolisz mężom spać sprawiedliwie
u boku własnych i cudzych żon. Nie – będziesz, niczym Danae Klimta, z paroma kroplami kiczu
niejakiego Muchy.
Teraz jestem kobietą – i nie liczy się „potem” – femme-trans, suką, jakich brak, sztuką
uwodzenia w najlepszym gatunku. To mój tyłek był adresatem westchnień. Nie dokucza mi ślepota
i nie jestem głucha. Nie raz padały na te pośladki spojrzenia i słowa – jak zabronione klapsy –
w męskiej szatni, w środku dnia i w tłoku ciał spoconych i zmęczonych znojem fabryki, a ja
przebierałam się między posągami pożądań, jak gdyby nic. Dzikie pragnienie rozsadzało mi
biodra, bo nie mieściło się już we mnie to, czego łaknęłam od mężczyzn... Czułam na sobie
iskrzenie wzroku i słuchałam niekończących się żartów, które jedyne zdolne są publicznie dotykać
czyjegoś ciała i jedyne radzą sobie z napięciem. Wiedziałam, że uwięziona jest we mnie
primadonna zakładowej szatni, krzycząca wyrazem oczu, odwracaniem głowy, bezustannym
poprawianiem włosów. Prawda ma ciało. Prawda nie istnieje bez ciała i ciałem domaga się
przyjęcia, a zanurzenie w prawdzie odurza i wyzwala. Niczego bardziej nie żądałam, jak zatopienia
w ciele mojej prawdy i, jak ziemia, chciałam do kogoś należeć i wedle jego woli zdobytą być
i poddaną. Odurzona przymykałam powieki, by zobaczyć siebie, w damskiej garderobie, sunącą
wzdłuż szafek cuchnących butami robotników albo – pomiędzy sukniami latarń wiodących mnie
na poznański Place Blanche, dokąd wybieram się i... nie mogę dotrzeć. Transunie kochają jej
wysokość trzynastocentymetrową szpilę. I kręcenie dupą na królewskiej wysokości trzynastu
centymetrów na tym katolicko-szowinistycznym zadupiu wyzutym ze zrozumienia jak gąbka
z wody na słońcu. Tak – kręcenie dupą na tym katolicko-szowinistyczno-żałosnym zadupiu, gdzie
nawet garstka prawosławnych wrzeszczy: „Precz z katolikami!”, katolicy: „Precz z niekatolikami
i wszelkim homo niewiadomo!”, a przeciętny Polaczek, tak na wszelki wypadek: „Precz, z czym się
da i z kim się da!!”. Gdzie, bez obrazy, prawie każdy, co innego myśli, co innego mówi, co innego
czuje i co innego robi... i gdzie... brakuje miejsca dla takich, jak ja, jak my – dla innych. Zresztą...
gdzie kręcić dupą, jeśli nie na zadupiu? Wiatr we włosach jest znakiem namiętności. Peruki
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dostępne są w odcieniach pór roku. Włosy opadające kiścią winnego grona albo wodospadem,
w zależności od tego, co i komu się podoba. Dziś blondynka, jutro brunetka lub ruda, wedle
nastroju albo widzimisia. Ale ja peruk nie potrzebowałam... Nie... Bywało, że moje włosy rosły, a ja
zwlekałam z wizytą u fryzjerki. Bezustannie poprawiałam moje długie, czarne i gęste włosy
i bezustannie patrzyłam w zwierciadła męskich oczu, zasłaniając się uśmiechem albo głupim
tekstem. Wysyłałam komunikat, który obracałam w dowcip. Czysty obłęd. Właściwie nie wiem,
dlaczego. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale każdy udawał. Każdy pragnął, ale nikt, włącznie ze
mną, nie miał w sobie odwagi, tego ziarna szaleństwa, aby zrobić krok.
Siedzę rozadelona w ażurowym szlafroku i płonę. Czekam na boskie zmiłowanie, na pierwszy
kontakt, samczy jęk podążający światłowodem.
Urolog, który przyjął mnie, jak zwykłego faceta, dymił w lekarskim gabinecie jak fabryczny
komin, i nie przejmował się ani tym, co robi, ani mną. Wytłumaczył mi działanie stercza i zrobił
USG. Zalecił onanizm albo kilku partnerów. Wybór, oczywiście, należał do mnie. Miałam tarmosić
się codziennie, czego skutkiem będzie dobre samopoczucie i utrzymanie we właściwej kondycji
gruczołu albo: seks małżeński lub poza-, co najmniej – pięć razy w tygodniu. „Gruczoły muszą być
o-próż-nia-ne.” Po badaniu wstał, założył gumową rękawiczkę, uśmiechnął się dziwnie i rzekł:
„A teraz zapraszam pa... zapraszam pa-na na arcybiskupie pieszczoty”. Musiałam odwrócić się do
niego plecami, ponieważ nie mogłam na to patrzeć. Pytał o nocne pobudki i sikanie, to mu
odpowiedziałam, że u mnie jest to proces refleksyjny, na zasadzie: strumień – chwila refleksji,
strumień – chwila refleksji. I dodałam, ja mówię, że zazdroszczę żonie, która nie zdąży usiąść na
klapie, a leci z niej jak ze strąconego, pełnego wody wiadra. On opowiedział o znajomym, który,
prowadząc higieniczny tryb życia, utrzymuje prostatę w doskonałej formie. Polega to na – cytuję:
„Zaliczaniu kobiety za kobietą”. Od każdej z pań otrzymuje zdjęcie. Fotografie wkleja do
pamiętnika miłosnych zdarzeń, zamieszczając datę, godzinę, dokładny opis spotkania oraz metodę
prowadzącą do celu. Strona albumu odpowiada jednemu triumfowi higienisty. Mistrz zdrowia
zbiera żniwo sześciu tomów, to jest jakieś dwieście dwadzieścia, może dwieście trzydzieści dam
osobliwie sportretowanych i wpatrzonych w siebie nawzajem i na zawsze. Zamęczanie
przyrodzenia wyleczyło także pewnego misyjnego braciszka, dawnego pacjenta urologa. Zakonnik
z oporem odrzucił dostęp do czekoladowych piękności, poddał się jednoosobowej kuracji i pozbył
dokuczliwego zapalenia własnego centrum.
Byłam podjarana. Nagrałam krótki film o ucieczce przed rozpaczą... To, co zwą masturbacją –
to lot odrzutowym samolotem w przestrzeni dwudziestu metrów kwadratowych pokoju.
Niecierpliwość pochwycona w jej zenicie. Albo teatr fetyszy, tak, zmartwychwstałych namiętnością
fetyszy. Żarłoczność moich rąk jest jedynym spektaklem wyobraźni, na który nie mogę przestać
chodzić. Wiem, że to pozór, lecz mija dzień, dwa a ja znów otwieram, jak drzwi, lustrzane odbicie,
w którym pojawia się dobrze mi znana półnaga paniusia Toulouse-Lautreca. Obserwuję jej
starania, aby wzmóc łaskotanie podniebienia i dochodzę nie do orgazmu, ale do wniosku – że
mam tego dość. Dość! Dosyć pośpiechu i kłamstw. Dlatego zrodziłam Adelę, bluzg emocji,
gorączkę ciała, którą zbiję lodem beztroski o to, co nastąpi, w ramionach, na które czekam. „Kilku
partnerów” – patrzył w moje oczy, jakby były oczami kurwy. Co on mógł wiedzieć? Może staruch
stwierdził, że od braku seksu dostaję na głowę?
Opowiedziałam o wszystkim żonie: że brak współżycia może, że stał się problemem i nie
wyłącznie moim problemem, ale wspólnym, problemem naszym, problemem wielu małżeństw
i par. Ale nie powiedziałam jednego... O tak, nie powiedziałam mojej żonie, że chciałabym być –
zerżnięta. Nie powiedziałam mojej żonie i nie powiem, bo nie umiem, bo jest moją żoną, bo
kocham ją, jak potrafię, i nie mogę przestać myśleć o tym, co ona pomyśli. Zauważyłam, jak
bardzo mi przeszkadza myślenie. Słyszałam, że może być szkodliwe, a samobójcom staje na drodze
i chyba nigdy nie było mocną stroną tego kraju. Od myślenia o seksie wylądowałam z zapaleniem
w wieku trzydziestu sześciu lat. Nie za wcześnie? Oczywiście, że za wcześnie. Wchodzę do
marketu, patrzę na zielone ogórki i nie mogę ich widzieć, jako zwykłych zielonych ogórków,
z powodu myśli, która wciąż nie jest rzeczywistością. Zapuszczam się między warzywa i myśl,
która wciąż nie jest rzeczywistością, z powodu myśli o tym, co pomyśli żona, nie pozwala mi
widzieć warzyw, tylko akcesoria sex-shopu. Zawroty głowy są od myśli, o których zapominamy,
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a które, jak muchy, i tak nas znajdą. Nie cierpię marketów. Gdy wchodzę do marketu, kręci mi się
w głowie od myśli, aby usiąść gołym tyłkiem na skrzynce z ogórkami, aby w końcu usiąść gołym
tyłkiem na czymkolwiek, aby choć na chwilę zastąpić brak – kogokolwiek. Od lat prześladuje mnie
pomysł, aby nagimi pośladkami dotykać środka muzealnej sali w pełnej ekspozycji dnia. Nie mogę
przegnać tego z pamięci. Doszłam do wniosku, że moim narzędziem poznania są pośladki. Czuję,
że życie jest skomplikowane. Gdybym to zrozumiała, przestałabym istnieć. Czuję, że życie jest
proste. Gdybym to zrozumiała, przestałabym myśleć. Brednie? Czytając Janion i Sontag odnoszę
wrażenie, że ogień miłości, każdej z tych cór Safony, czynił lotność ich umysłów niebotyczną. Czy
to kolejna brednia?
Kiedy byłam chłopcem, przebierano mnie... za dziewczynkę. Wiem, że to banalne. Ale tak
było. Mówiono, że jest wesoło i nikt nie wygląda równie słodko jak ja. W liceum mylono mnie
z dziewczyną. Na ulicy, w tramwaju, brano mnie za dziewczynę, potem za młodą kobietę. Jako
kilkunastolatek w naturalny więc sposób wyobrażałam sobie moje zbliżenia z czarnoskórym
modelem mężczyzny ze Sztuki kochania. Książka Wisłockiej była zakazaną biblią, a erogenne
obszary kobiecego ciała – mapą mojego szczęścia. Do znudzenia odbierałam komplementy na
temat nóg. Tylko, nie wiem, po co. Od własnej matki słyszałam, że nóg może pozazdrościć mi
niejedna baba. Tylko nie rozumiem, po co. Przebieranie dzieci dla zabawy dorosłych jest
bawieniem się cudzą przyszłością. Ale nikt o tym nie myśli. Zresztą, kto myśli o cudzej przyszłości?
Stopa przy stopie jak gruszka przy gruszce. Jabłko przy jabłku jak głowa przy głowie. Obok
leżących na betonowej posadzce zielonych gruszek i jabłek – stopy i głowy: dziadka i babci, ojca
i matki, siostry i moja. W czasie poznańskich targów lądowaliśmy na polowych łóżkach w piwnicy
pomiędzy owocami. Woń płodów ogrodu spowijała nasze stopy i głowy jak koc. Wieczorem pod
dom podjeżdżała taksówka. Zwalniała na wysokości bramy, ale zatrzymywała się kilka numerów
dalej. Patrzyłam na to. Z auta wysiadały kobiety. Drzwi furtki, a następnie domu, otwierały się na
oścież, zanim zgrabne sylwetki zdążyły zbliżyć się do dzwonka, dotknąć klamek. Przez schodową
klatkę naszego domu, na najwyższych, jakie widziałam, obcasach... przechodziły istoty
z nieznanego mi świata. Czarujące ciała, które na klatce schodowej pozostawiały echo szpilek
i zniewalających oparów. Klatka schodowa upijała się zapachem przenoszonym przez kobiety na
najwyższych, jakie widziałam, obcasach... Czułam jej kaca następnego ranka, gdy zbierałam się do
szkoły, przesiąknięta wonią zielonych jabłek i gruszek, i zaraz wpadałam w karuzelę obcego Polsce
aromatu. „Zapachu Europy – myślałam wtedy – ale nie Polski, nie”. Moje granice ojczyzny były
granicami miasta. A nasz dom, przez parę dni poznańskich targów – wierzyłam – mieścił w sobie
całą kolorową Europę z Warszawą i Gdańskiem, Krakowem i Wrocławiem. Chodziłam po
schodach odurzona, tam i z powrotem, tam i z powrotem, na palcach, na królewskiej wysokości
trzynastu centymetrów, a obcy Polsce aromat stawał się własnością moich włosów. Betonowe,
ciężkie i szare schody zdawały się skręcać we wznoszącą się spiralę zachwytu. Bo do naszego domu
przybywali pachnący panowie z Europy. Bo nasz dom, przez parę dni poznańskich targów, był
domem dyskretnych swawoli. Zadzwonił telefon. Ktoś prosił do słuchawki mężczyznę zajmującego
mój pokój. Godzinę wcześniej widziałam, jak na królewskiej wysokości trzynastu centymetrów do
tego pokoju wkroczył nowy i równie obcy Polsce aromat. Zapukałam. Po krótkiej pauzie drzwi
gwałtownie odkleiły się od futryny, aby w moją twarz uderzyć mogło oślepiające światło nagiej
męskości. Nie mogłam nic powiedzieć... Nasz dom ogarniał niezrozumiały dla mnie smutek, kiedy
poznańskie targi dobiegały końca. Mnie rozbierała do naga radość powrotu do własnego pokoju.
Holender, który bawił w mieszkaniu babci, wyraził łamanym niemieckim chęć poznania
prawdziwej polskiej dziewczyny. Grażynka wracała do mieszkania babci nawet wtedy, gdy czas
targów mijał, a Holender wyjeżdżał. Została przyjaciółką domu. Przynosiła ciężkie alkohole
i lżejsze historyjki poznańskich zaułków. Robiła prezenty z PEWEX-u. Babcia powiedziała, że
Grażynka jest dobrą dziewczyną. I: „nieważne jest, jak się zarabia, jeśli się zarabia”. Holender
poprosił Grażynkę o rękę. Pieniądze przekazał babci. Grażynka miała mieszkać u babci i czekać do
następnego powrotu Holendra, który zabierze dziewczynę do holenderskiego domu i, raz i na
zawsze, skończy jej przygodę z nędzną polską przeszłością. Pieniądze Holendra zniknęły.
Następnego dnia zniknęła Grażynka, aby pojawić się po dziewięciomiesięcznej przerwie. Pewnej
nocy, w łazience babci, Grażynka urodziła w klozetowej muszli dziecko, w ten sam sposób, w jaki
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wcześniej pozbywała się odchodów. Babcia umieściła dziecko w plastikowej misce do zamaczania
bielizny. Maleństwo miało zmiażdżoną główkę. Grażynka zniknęła. Policja zabrała dziecko. Babcia
nie mogła nic powiedzieć... Pomyślałam o Grażynce: „To kobieta z marzenia”. Mój dziadek miał
nieślubne dziecko. Babcia nie chciała nic powiedzieć... Sąd zmusił babcię do mówienia rzeczy,
o których wolałaby zapomnieć. Matka, która nigdy nie dbała o zęby, starannie je umyła i zniknęła
w pokoju nowego lokatora babci regularnie odwiedzanego przez blondynę taksówkarę, jak
szeptano. Pewnego popołudnia to samo przytrafiło się sąsiadce, rówieśnicy matki, a następnego –
jej córce. Zapamiętałam słowa nowego lokatora babci, który dostrzegał we mnie zaledwie
dygoczącego, znerwicowanego wyrostka: „Jeśli chcesz, to przyprowadzę ci jakąś Holiday. Przecież
każdy ma prawo... ma obowiązek się rozerwać”.
Pierwszy zaprosił mnie Andrzej. Napisał list odręcznie i wysłał na skrytkę. Mieliśmy się kochać
u niego. Tłumaczył, że mieszka sam i czeka na kogoś takiego jak on. Wsiadłam do auta, jak
zamroczona, i pojechałam w pierwszą erotyczną odyseję zakończoną pod Wrocławiem awarią.
Rozpadło się coś przy silniku, ale Andrzej nie przyjechał pomóc, choć byłam blisko. Musiałam
wepchnąć samochód na przypadkowe podwórko i wracać pociągiem. Nigdy też nie poznałam
Andrzeja. Miałam żal o to, że nic nie zrobił. Czułam się, jak przeciągnięta przez błoto. Ciepła barwa
jego głosu, którą zapamiętałam, była jak pożegnalny pocałunek. Za drugim razem umówiłam się
przez internet. Trochę się spóźniłam, bo robiłam płukanko i depilowałam nogi. Przystojniak czekał
na mnie w dębińskim lasku. Spacerował z butelką mineralnej. Wysiadam z samochodu, robię kilka
kroków i co widzę: on obchodzi mnie szerokim łukiem, jak zombie, i zmierza do swojego auta.
Przerażona pytam: „Czy byliśmy umówieni?” On w pośpiechu kiwa głową, że nie, bez słowa wsiada
i odjeżdża. Myślałam, że wylecę z siebie, że nie wytrzymam. Że zedrę skąpe ubranie i pobiegnę za
nim nago. Nie miałam na sobie pończoch i sukienki. Za godzinę napisał, że wyobrażał sobie, iż
będę w ciuszkach, a zobaczył czterdziestolatka z zarostem, taką Conchitę Wurst w krótkich
spodenkach i płaskich, męskich sandałach. Nie chcę do tego wracać. Przecież kobieta, taka jak ja,
z żoną, dzieckiem i tak zwaną reputacją, nie może bawić się w przebieranki pod lupą wścibskiego
dnia. Bałwan mógł zaczekać. Gdyby troszkę poczekał, miałby dziewicę. Poza tym Adela umie się
odwdzięczyć. Wurst, to w ogóle jest groteska, farsa jakaś. Każda z nas chciałaby wyglądać, jak Amy
Winehouse. Ja – na pewno. Tylko jak dojść do wagi Amy z naszymi kośćmi? Gdybym wyrzygała
wszystkie mięśnie, i tak będę dwa razy cięższa od Amy i nie posiądę jej linii.
Mam na sobie zaledwie peniuar. Tylko szmaragdowe korale. Jedynie czarne pończochy. Albo:
czarny stanik i trzynastocentymetrowe szpile koloru krwi. Wciąż się przebieram, bo szlak mnie
trafia, że nic się nie dzieje. Chcę mężczyzny! Chcę łaskotania podniebienia! Czarującego aromatu
namiętności! Oddechów, jęków, stękania, wyz-wo-le-nia...! Tak, chcę wyzwolenia – bezgranicznej
akceptacji i konsumpcji ciała przez ciało, seksualnego kanibalizmu. Mam głód faceta, pierwotny
głód Ewy, jakiego nie znałam. Nie wytrzymam... to musi się zdarzyć, to się wydarzy, byleby miał
silniejsze i bardziej kościste ręce od moich. Nienawidzę żył na moich rękach. Dziary na Amy
przypominają witraże. Ma głos, którym wprowadza mnie w rodzaj snu. Amy w ogóle jest Amy. Nie
ma co. Ile razy słucham Amy, ile razy patrzę na Amy, widzę odległą krainę, wyspę, z której,
w chwili narodzin, zostałam przegnana. O ciele Amy, żony lub obcej kobiety myślę jak o utraconej
ojczyźnie. To nonsens. Większość tego, co zjawia się w głowie – to nonsens. Ale tego, co dzieje się
ze mną, co teraz czuję – nie wzięłam z głowy. Siedzi to w środku, rośnie jak dziecko, i żąda porodu.
Oczywiście, że zazdroszczę kobietom ich „kobiecości”. Tego, co dostają za nic. Może podziw
mężczyzny dla kobiety podszyty bywa zazdrością o piękno, jest podświadomym pragnieniem, by
scalić się na powrót z ciałem doskonałym, jedynym, powrócić do formy, która była jego
naturalnym domem. Każdy był na początku kobietą. Taki jest porządek natury. Każdy bez wyjątku
człowiek był na początku kobietą. W chwili, gdy przyczajona we mnie baba domagała się swego,
wariowałam: depilowałam nogi, malowałam paznokcie u stóp. Problem narastał latem, gdy upał
sam odsłaniał ciała. Zakładałam wtedy stringi i pończochy, na to dżinsy i koszulkę i – marsz po
sprawunki. Podniecało mnie to, co miałam na sobie i to, że nikt niczego nie podejrzewa. Ale i gry
z lustrem i zabawkami. Byłam jak paw wpatrzony z zachwytem w samego siebie. Zżerający się
wejrzeniami trenu. W dzieciństwie zakładałam peruki matki. Leżały sobie w szafie i czekały...
Gdyby lustro odzyskało pamięć, gdyby przypomniało sobie i wyświetliło sekwencje działań,
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spłonęłabym na stosie wstydu, bo nie potrafiłabym wytłumaczyć żonie, że w naszym związku to ja
jestem prawdziwą kobietą, tą, która wie, czego chce, a w dodatku jest bardziej sexy...
Minęły dwie godziny. Ścierpła mi pośladkowa od tego jej płaszczenia, ale to nic. Mogę siedzieć
do jutra, jeśli trzeba i koniec, a to dopiero – początek.
Z Andrzejem nie poszło, koleś z lasku dał nogę. Trzeci raz miał miejsce niedawno. Tamtego
dnia kryzys otworzył mi powieki. Grzebałam, jak kura szalona, drapałam pół dnia klawiaturę, aby
opisać się w paru miejscach. Podkreśliłam, że szukam dojrzałego i starszego faceta, kogoś, komu
zaufam. Wyjaśniłam panom, że ważne jest, aby mieszkali blisko, a nie to, jak wyglądają i ile mają
lat. To ja mam być podziwiana, a oni mogą mieć choćby siedemdziesiątkę. Starość bywa urocza,
ale w oderwaniu od całej reszty. Jako nieodwracalna przemiana ciała stanowi porażkę. Czekałam
i czekałam, aż nudów wysłałam dwie fotki do młodego przystojniaka. Tamten zwariował: odpisał,
że mnie kocha, że zakochał się we mnie... że oszalał na punkcie Adeli... że odwołał wszelkie
schadzki, zerwał kontakty i dla mnie przestanie chodzić do „Pokusy”, jeśli oczywiście zechcę. Pisał,
że... że jeszcze nie spotkał „tak pięknej transkobiety” i że natychmiast mam się do niego
wprowadzić. Dziś. Już. Mam te maile, zostawiłam je sobie, bo czegoś podobnego nikt mi nie
powie: od nikogo więcej czegoś równie niezwykłego nie przeczytam i nie usłyszę. Odpisałam więc
mojemu Adonisowi, że przechodzony wdzięk Adeli, choć wionie cynamonem, dla niego może
okazać się spóźniony. Przez dobrą godzinę skomlał nagimi selfie z bananem. Pisał, co będzie ze
mną robił. Skomlał. Przestraszył mnie. Nigdy nie gustowałam w ogierach z młotem
pneumatycznym zamiast prącia; zawsze ceniłam budowanie miłosnego napięcia na zasadzie
muzycznego adagia. Innym razem posłałam komuś portret w krwistoczerwonych szpilach.
Wyłącznie w szpilach. W odpowiedzi przeczytałam: „Twarzowo ci w tych butach”. „To znaczy, że
pomiędzy moją twarzą a butami nie dzieje się nic?” spytałam. Twarz w butach. Zaprosił mnie na
„kawę z wkładką”. Miałam mieć na sobie tylko krwiste szpile, a na ustach karminową pomadkę.
Któregoś przedpołudnia pindrzyłam się w łazience, gdy u drzwi rozległ się dzwonek. Ja prawie
otworzyłam umalowana i przebrana w kolorowe fatałachy żony. Ocknęłam się w ostatniej chwili
i wstrzymałam pod drzwiami oddech, aż... wszystko ucichło. Potem żałowałam... jak zwykle...
żałowałam, że zabrakło mi odwagi, aby spojrzeć w oczy rzeczywistości. A jeśli był mężczyzną, na
którego czekam? W przypadkowej rozmowie ze znajomą polonistką palnęłam: „Transwestując
zdanie Prousta...” Ale wstyd. Ale dlaczego wstyd? Dlaczego wstydzimy się prawdy? Dlaczego
udajemy kogoś, kim nie jesteśmy? Dlaczego mówimy coś, czego nie myślimy? Dlaczego... robimy
rzeczy sprzeczne z naszymi uczuciami? To taki autoholocaust. Nieporozumienie. Życie –
powiedzą. Postanowiłam skończyć z tchórzostwem dotykania siebie, z samookaleczaniem
marzenia, dla którego, wierzę, zostałam stworzona. Wytrzeszczam gały w lustro i widzę kobietę.
Jeszcze nie zbzikowałam.
Odpowiedział Marek. Przez długie lata chciałam zobaczyć, jak to jest przeżywać seks jako
piękność chwili i źródło męskiego wzlotu. Marek zapewniał przez internet, że we dwoje spełnimy
najwstydliwsze z naszych fantazji. Zaprosił mnie do siebie, a raczej to ja się wprosiłam po dniu
korespondencji. Zawsze podniecało mnie pisanie z mężczyznami, ale pisanie to kończyło się,
zawsze, podwójnie przeżywaną transsamotnością wyrażoną pojedynczym orgazmem. Nie chcę
wyobrażeń. Nienawidzę wyobraźni. Wyobraźnia – to kurwa, która latami zwodzi i wmawia, że
wszystko jest w porządku, gdy w porządku nie jest. Musiał nadejść dzień, w którym przestała mnie
zaspokajać. Marek wybrał godzinę, o której jego małżonka miała wyjść do pracy. Było listopadowe,
zimne, niedzielne przedpołudnie. Ubrałam się w domu: na czarne kabaretki i makową sukienkę
nałożyłam spodnie i sweter. Serce odbijało się o moją pierś jak wpadła do małej klatki rozpędzona
kauczukowa piłeczka. Dostałam wypieków. Czekałam trochę, aż Marek podejdzie do zamkniętej
furtki działkowych ogródków. Rozglądałam się, czy nikt nas nie obserwuje... Byłam rozczarowana
wyglądem Marka i zarazem tak głodna, iż mógł mnie bić i ćwiartować. Śmieszne – kiedy się
przedstawiałam, zdradziłam moje prawdziwe imię, ale zaraz powiedziałam Markowi, że odtąd
będę jego niedzielną Adelą. On milczał, uśmiechał się dziwnie i pachniał papierosami. Jego dom
pachniał papierosami. Jego ciało również pachniało papierosami... Po powrocie do domu
musiałam schować do foliowego worka ciuchy, szczelnie je zawiązać i ukryć, bo nie
wytłumaczyłabym żonie...
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Nie...!!!
Było inaczej...
Nigdy nie poznałam Marka tak, jak nie zaistnieli dla mnie Andrzej i przystojniak. I nigdy,
nigdy nie doszło do tego, bez czego nie umiem żyć i z powodu czego pewnego dnia zwariuję albo
wyjdę na ulicę, jak Rafał, który po symfonicznym koncercie rozdzielał w parku wdzięki
przygodnym amatorom dreszczy. Zawarł to ze szczegółami w pamiętniku, który, niby
przypadkiem, podrzucił mi do przeczytania, ponieważ nie miał odwagi powiedzieć wprost, że mnie
chce. I, że jest, jak to mówią, homoseksualistą. Chodziliśmy do tej samej klasy fortepianu. Rafał
był małomówny i pracowity. Miał małe i piękne dłonie; grecki profil. Komponował muzykę na
fortepian i układał wiersze. Płakał, gdy spod jego palców wznosiła się Melodia Glucka... Zapiski
Rafała były dla mnie szokiem. Zwlekałam. Po paru miesiącach zadzwonił telefon. Matka Rafała
powiedziała, że Rafał się truł, był w szpitalu, ale teraz jest w domu i musi mnie zobaczyć.
Pojechałam. Pokazał mi moje inicjały na własnej piersi, tuż nad sercem. Zrobił to nożem albo
cyrklem? Nie chciał mówić. Ja nie wiedziałam, co ze sobą począć. Rafał poprosił, abym została.
Powiedział, że mnie nie dotknie, że chodzi mu o to, abym była blisko. Tamtej nocy po raz pierwszy
spałam z chłopakiem, który mnie kochał i którego się bałam i wstydziłam. Nie rozumiem, dlaczego
byłam tak głupia i nie zostałam z Rafałem. Doprawdy, nie pojmuję życia, nie rozumiem, dlaczego
nigdy nie jestem gotowa na to, co dzieje się na moich oczach. Zawsze obok i zanurzona w lęku, jak
w szambie, po szyję. Nauczyciel fortepianu, na początku i końcu lekcji, całował mnie w usta. Kiedy
moje ręce wędrowały po klawiaturze, jego – zajęte były moimi udami. Człowiek, który nie widział
mnie nago, znał moje ciało na pamięć. Któregoś dnia powiedział: „Będziemy we dwoje. Zasłony
będą zaciągnięte. Nie będziesz nic robić. Będziesz leżeć i mdleć z rozkoszy. Pamiętaj, twoje ciało
jest monstrancją ukrytej przed tobą prawdy.” Mówił o sacrum fizycznego aktu, w którym, na
kształt nabożeństwa, płeć pierwotna przeistacza się w nową, wyzwoloną z płci biologicznej
w zmartwychpowstaniu marzenia. Długo patrzył w moje oczy i długo całował moje dłonie. Potem
dodał, że Horowitz podzielił pianistów na: Żydów, homoseksualistów i miernoty. „Właściwie nie
masz wyboru” – usłyszałam.
Całkiem niedawno pisałam z Angelą. To znaczy, ja pisałam: chciałam SMS-ami przekazać
Angeli moją historię i dowiedzieć się od niej czegoś – o sobie. Angela nie odpisała. Miała odwagę
zadzwonić. Należała do środowiska. Bałam się odebrać telefon od Angeli, więc zostawiła nagranie:
poszarpany chrypą basowy głos krzyczał: „Hej! To ja Angela! Dalej! Zakładaj kieckę i na impre...”
Słuchałam tego sto razy.
Zostałam w domu. Wybrałam fotografie dziewcząt z Place Blanche. Na tle Moulin Rouge
cztery damskie czółenka – rozmiar 44 – dopieszczają tolerancję paryskiego bruku. Należą do
uśmiechniętych i ubranych w lekkie, kontrastujące z kolorem włosów, sukienki: do blondynki
Giny i brunetki Nany. Obie mają zgrabne i jędrne piersi. Delikatny łuk pleców wydaje się
stosownym kontrapunktem dla biustów. Są czarujące jak paryski wieczór. Żywe, inteligentne,
głębokie wejrzenia ucieleśnionych snów znajdują sprzymierzeńca w obiektywie Christera
Strömholma. Aby stać się upragnioną kobietą i zarobić na kosztowną operację w Casablance,
trzeba wejść między czerwone latarnie, przyjąć dzikość żądań ulicy, ale także jej hojność. Gina
i Nana mają to za sobą. Emanują miękkością, do której tęskni każdy bez względu na płeć. Soraya
wydaje się być owej miękkości pozbawiona. Gdzieś, w hotelowym pokoiku, podczas zabawy
z lustrami, pokazuje oblicze godne męskiej burdelmamy. Sabrina, w zaciszu domu, zapala
papierosa kinowym gestem arcyksiężnej. Sonia zastanawia się, czy być dzisiaj blondynką, czy
zostawić to na jutro. Nie ma znaczących piersi, ale za to – kolekcję peruk. Carmen: gruba i szeroka
w geście, kreska brwi, oczy pomalowane perfekcyjnie, jak u królowej Kleopatry. I wielkie usta.
Brwi, oczy i usta. Więcej nie trzeba. Wystarczy, by klient sam oddał rozum i pieniądze. Jedna
z dojrzalszych wiekiem pań, jeszcze przed transformacją, zakłada sobie na oczy sztuczne piersi.
Patrzy przez protezy piersi, jak przez okulary. Świat widziany przez kobiece piersi jest bez przerwy
podniecający, zdaje się mówić. I wreszcie: Cynthia. Perła Strömholma. Naturalna. Zawstydzona.
Przepełniona tęsknotą Narcyza. Gładka, kobieca Cynthia z leniwym penisem... Wiecie już,
dlaczego my, kobiety zrodzone w męskich ciałach, nie musimy latać samolotami w odległe strony?
Bo same stanowimy egzotykę. Egzotyczna jest Sabrina w swojej peruce, Jacky i Nana, które
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pozują, niczym zawodowe modelki, i Tonia zmieniająca w ciągu jednej doby oblicza, tak, jak ja
zmieniam bieliznę żony. Spośród dziewcząt z Place Blanche Cynthia jest mi najbliższa. Jej zdjęcie
zamieszczę w sieci jako własne. Cynthia — to ja z czasu, kiedy nie wiedziałam jeszcze, że życie jest
nieustanną tęsknotą. Jeśli biologiczna kobieta jest kwiatem stworzenia, to kobieta zrodzona
w ciele mężczyzny jest jak opus magnum, jak manifest ostatecznej wolności.
Mówię to ja Adela i płaszczę mój receptor nadrzędny i względny kapitał, przed monitorem,
dokładnie tak, jak robiłam to dziesięć lat temu, pięć i wczoraj. Jak zrobię to jutro. Przestałam się
łudzić, że mogę coś zmienić. Zdobyć się na cokolwiek poza układem z wyobraźnią i szybką higieną
krokowego gruczołu, bo naprawdę zależy mi na mojej żonie, z którą nigdy – wiem to – nie będę się
kochać w sposób, za jakim tęsknię, nie założę rzęs, peruki i pończoch, nie pomaluję paznokci
i o nic więcej jej nie poproszę ze wstydu i strachu przed jej myślami... I nie zapytam: jak
pomalować oczy, aby przypominały dwa, zwrócone ku sobie, ptaki nie z tego świata. I nigdy,
przenigdy nie wejdę do naszej sypialni na królewskiej wysokości trzynastu centymetrów.
Obcy decydują o jednej trzeciej twojej egzystencji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ pracujesz.
O drugiej trzeciej decyduje rodzina. O ostatniej – twoje sny. Kiedy więc ty decydujesz
o czymkolwiek? Czynisz to teraz Adelo, spacerując przez korale wątłych chwil uwieszone u szyi
wyobraźni, teraz, gdy jesteś kobietą, gdy nie liczy się nic innego i kiedy znów jesteście we dwie: ty
i twoja nieszczęsna kochanka, ta sama, która wepchnęła cię do erotycznego undergroundu, do
lochów niespełnienia, tam, gdzie do końca życia odsiadywać będziesz ero-astralne zachcianki,
a mianowicie to, że teraz jesteś kobietą, którą chcesz i możesz podziwiać, dzięki której czujesz się
sobą, bo dopiero dzięki Adeli jesteś sobą... tak, dopiero teraz i tylko teraz, gdy jesteś kobietą, jak
było na początku i zawsze. Amen. Teraz, gdy decydujesz o tej wątłej chwili... Wszyscy, i wyłącznie,
decydujemy o wątłych chwilach.
Zapomniałabym o zdjęciach. Dwóch kolesi chce mnie zobaczyć. Ale dam obu lekcję. Mój wstyd
zawieruszył się dawno między stronicami Prousta. Całą dobę śnić będą o bajecznej Adeli, która
jest bardziej rzeczywista, niż oni sami i ich – orgazmy. Jestem pewna, iż zatraciliśmy mistyczny
wymiar orgazmu. Tak, orgazmu, który w raju musiał być czymś więcej, aniżeli wątłą chwilą.
Niewątpliwie raj był orgazmem pozbawionym końca, stanem umysłu i ciała zespolonych
oświeceniem rozkoszy. Pewne jest także to, że został nam z jakiegoś powodu zabrany, a my nie
przestajemy go szukać we wszystkim, co nas pochłania i spala. Zawsze wstrząsał mną finał
z autentycznym krzykiem wyschniętych ust i miotających się i naprężonych ciał. Rozkosz jest
esencją bytu, której zbyt mało w tym życiu. W tamtej chwili – mam na myśli koronę doznań –
jesteśmy prawdziwsi, niż kiedykolwiek. I nic tak, jak akt seksualny, nie wyzwala pierwotnej energii
samogłosek. Może gniew i przerażenie? Mogłabym spłonąć orgazmem jak czarownica
w płomieniach chrześcijańskiej sprawiedliwości. Orgazm jest modelem prawdy. Reszta wydaje się
zbędnym dodatkiem.
Przewracam się z boku na bok. Nie mogę zasnąć. Brak mi trzeciego boku. Dzień dobiega
początku. Pragnę wejść w lustro do kobiety, która wiernie przybywa na nasze spotkania. Próbuję
spać z lustrem. W nocy, zamiast koca, kopię pajęczynę rojeń. Przewracam się, bo nie mogę zasnąć.
Pajęczyna parzy nagość, którą uwalniam, by ponownie wtulić ciało w pajęczynę. Pająk czynu
nadchodzi w południe. Gdy jest po wszystkim, pragnę znów, aby dzień dobiegł początku.
Teraz, gdy jestem kobietą, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie jestem typową kobietą...
„Typowa kobieta” — bzdura. Adelo, nie jesteś „homo” i nie jesteś „bi”. Nie jesteś tym, co mówią.
Wiesz, że gadają, ale wiesz także, że słowa nie zdążą za barwnością istnienia. Ono wymyka się
gorsetowi zdań i teraz wybucha śmiechem... Dowodem są mężczyzno-kobiety i kobieto-mężczyźni
– życie, które nie da się zagnać do klatek definicji. „Ambiwalencja” jest na „a” tak samo jak
„autogynefilia”, o której gdzieś czytałam, ale są to ciasne, jak tanie buty z marketów, pojęcia i nic
im do karnawału tego, czym jestem i czym mogę się stać, jeśli zechcę. Nie zamierzam utożsamiać
się z dźwiękiem, a przede wszystkim z powszechną głupotą i nietolerancją tego kraju... choćby
tryskały seksapilem.Kim więc w tej chwili jestem?
Transunią, holiczką, ale nie przez praco-, czy alko-, ale przez ona-, przez ipsa-, przez mast-?
Jeśli czuję się kobietą i mam ochotę na faceta, to wszystko jest w porządku, prawda? To chyba
nie jest relacja określana mianem „homo”? A może jednak? Weźmy bardziej skomplikowany
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przypadek: do łóżka idą kobiety, które czują się mężczyznami. Mamy dwóch gejów? Czy jakieś
leshomotrans? A może transhomoles? A jeśli czuję się kobietą i kocham się z żoną, to mieści się to
w jakiejś zgrabnie brzmiącej odmianie dewiacji? Nie ma wątpliwości, że się pomieści. Mam na
uniwersytecie kolegę, który namiętnie gwałci przez mikroskop mikroby. Nie mam pojęcia, jak to
robi Zoofiluś jeden, jak to jest możliwe. Zaprasza mnie, aby mi udowodnić, że je przebiera. A więc
związek kobiety, która czuje się mężczyzną z kobietą, która czuje się kobietą, nie powinien nikogo
zaskoczyć. To jest po prostu odświeżone „hetero” albo „hetero” alternatywne. Doskonale.
A związek mężczyzny, który czuje się kobietą, z kobietą, która czuje się mężczyzną? To „hetero” po
przekątnej lub do góry nogami, coś, jak sześć na dziewięć. A dwie transetki, które całują się, jak
leski albo zabłąkana leska idąca z facetem „hetero” do łóżka albo tefałka i leska albo kobieta, która
czuje się mężczyzną i chce mężczyzny albo...? Coś mi umknęło?
Kim, więc w tej chwili jestem?
Bawię się w odwiedziny płci, którą podziwiam niczym orientalną świątynię w różowej szacie
wschodzącego słońca?
Nie wezmę dziś hormonów i nie położę się jutro na stół, aby odwiedziny tego, co bajeczne,
zamienić na stały w nim pobyt i na zawsze dostroić obraz zewnętrzny do wewnętrznego. Nie
w najbliższym czasie. Może pragnienie wejścia w obce ciało jest próbą zdobycia tajemniczej i przez
to pociągającej nas planety? Nie wiem. A może, zwyczajnie, chcemy znaleźć się poza sobą, gdzie
indziej, teraz, kiedy nie możemy już znieść naszego status quo? Status quo ante – to ciało matki,
którego byliśmy częścią a które, by mogło istnieć, porzuciło nas w formę jedyną i niepojętą.
Dlaczego w tę? I na to pytanie brakuje odpowiedzi. Przebieranki nie są jeszcze groźne dla związku.
To, co robię sam... przed lustrem, monitorem lub okiem internetowej kamery nie oznacza końca
małżeństwa. Co stanie się jednak, jeżeli pewnego dnia postanowię nie wrócić z orientalnej
świątyni, w której, jak nuklearny wybuch, promieniuje blaskiem ołtarz nowej religii, mojego
adelizmu? Znajdę się na ulicy, pod mostem, jak znajomy, którego zdjęcia przypadkowo wpadły
w ręce jego drugiej połowy.
Może jest ktoś, kto zna pozasłowną prawdę ukrytą w mym ciele?
Ktoś, kto zdoła zetrzeć makijaż stropionego klauna z mojej twarzy, zdejmie bielmo tęsknoty
z rogówki, rozetnie więzy krępujące skrzydła?
Kobieta, zrodzona w ciele mężczyzny, do końca swoich dni patrzeć będzie na ten świat
tęczowym smutkiem rajskiego ptaka zamkniętego w klatce strachu przez katolickoszowinistyczno-żałosną mentalność własną. Wierzcie: rzygać mi się chce, gdy zerkam na to
katolicko-szowinistyczno-żałosno-polskie mentalne zadupie z krzaków męskiego zarostu,
z których chciałbym wyskoczyć, jak z pokrzyw. Raz i na zawsze. Nikt tutaj nie zrozumie kobiet
zbudzonych poniewczasie w więzieniach męskich ciał.
Ten beznadziejnie katolicki i pełen pruderii kraj przemierza teraz diwa podrywu Marlenka
Trans, dając spełnienie swym fanom. Przemierza kręcąc dupą na królewskiej wysokości trzynastu
centymetrów wbrew całej jego katolicko-szowinistyczno-żałosno-polsko-kołtuńskiej mentalności,
wbrew zakazom, irracjonalnym zwyczajom, wrogości wobec rozsądku, ale przede wszystkim
wbrew jego nienawiści do wszystkiego, co nieznane, inne lub nowe, gdzie ja, teraz Adela, pozwolić
mogę sobie zaledwie na jeden i czarujący sen: samotne kołysanie kształtem rozkosznym daremnie
na królewskiej wysokości trzynastu centymetrów w przestrzeni dwudziestu metrów kwadratowych
mojego pokoju... trwające wątłą, jak tęcza, chwilę...
O czym nie warto marzyć, o tym trzeba pisać.
O czym boisz się pisać, o tym zapomnij.
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Andriej Bazilewskij
ODPRYSKI TĘCZY. WSPÓŁCZESNA POEZJA ROSYJSKA (VI)
Aleksandr Wasiljew urodził się w 1969 r. w Leningradzie. Poeta, kompozytor, wokalista. Lider
grupy rockowej Spleen. Studiował w leningradzkim Instytucie budowy aparatury lotniczej i na
wydziale ekonomicznym Instytutu Teatru, Muzyki i Kinematografii. Wyszukany liryzm
wypowiedzi łączy się w jego wierszach z życiową ważkością tematów, wymyślny pieśniowy rytm –
ze szczerością i bezpośredniością intonacji. Poeta, czując się wędrowcem na ziemi, patrzy na
rzeczy z dystansem; przejęty jest dramatyzmem świata, absurdem istnienia jako całości. W swej
zwodniczej konkretności świat poetycki Wasiljewa ciąży ku ponadczasowym uogólnieniom, ale
spoza jego mowy, która jest zagęszczona do uniwersalności, wyłaniają się cechy realnego czasu.
Marina Strukowa urodziła się w 1975 r. w osiedlu Romanowka obwodu Saratowskiego). Poetka,
eseistka. Ukończyła wydział malarstwa sztalugowego na moskiewskim Zaocznym Ludowym
Uniwersytecie Sztuki i wydział filologiczny na Uniwersytecie Humanistycznym. Uczyła rysunku
w wiejskiej szkole, pracowała w prasie regionalnej. Jest autorką książek: Oset (1996), Słońce
wojny (1998), Srebrna kula (2003). Świat impulsywnej i szorstkiej poezji Strukowej jest moralnie
określony przez imperatyw jedności narodowej i historycznej pamięci – stąd skłonność do
życiowej ascezy i żołnierska wręcz ofiarność. Pisze o wiecznej bitwie ciemnych i światłych mocy,
szukając prawdy, piękna, łagodności – ale i „woli wolnej”, wybawienia z „duchowej niewoli”.

ALEKSANDR WASILJEW

Bóg już się zmęczył kochaniem
Trochę za bardzo zwiększyliśmy działkę
I przypomnieliśmy, co zapomniane,
Może za późno siedliśmy na torach
Bóg już się zmęczył kochaniem.
Oto jest łuska od kuli na wylot,
I mapa, w żadną nie wstawisz jej ramę.
Na bożym świecie zostaliśmy sami
Bóg już się zmęczył kochaniem.
Chciałbym ci mówić o wszystkim, lecz o tym
Mówić nie wolno, choć dobrze mi znane.
Śnieg, który spadł już się nigdy nie stopi.
Bóg już się zmęczył kochaniem.
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Zginiemy w ciemności
Nad nami gdzieś zegara stuk
W górze ramiona strzałek dwóch.
A gdy na miasto spadnie cień,
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Nie ma tu przejść i nie ma drzwi,
Odcisków, śladów brakuje mi,
Rozmawiać wcale nie chce się,
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Nikt nie odnajdzie naszych nor.
Nikt nie usłyszy, gdzie nasz chór.
Nikt nie zobaczy naszych ciał.
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na ciemności dnie
Zginiemy – na tej ciemności dnie

Ona była tak piękna
Ona była tak piękna, że całkiem brak mi słów.
Zjawiła się jakby z pieśni i z książek, i ze snów,
Rzekła: „Nie ważcie się ścigać mnie spojrzeń swoich grą,
Przecież nie boję się śmierci, bo sama jestem nią”.
Lecz ja się roześmiałem mówiąc jej: „Chociaż raz
Chcę wypić z Panią drinka, zatańczyć – może walc?”.
Ona mi rzekła: „Żałować będziesz, ze strachu drżąc,
Przecież nie boję się śmierci, bo sama jestem nią”.
Nie wiedziałem co myśleć, może stuknięta jest?
Bo jak to jest możliwe, że ona to właśnie śmierć?
Rzekła: „Nie wierz swym oczom – w nich zmierzchu cienie drżą,
Przecież nie boję się śmierci bo sama jestem nią”.
Zrobiło mi się zimno, spłynął przeze mnie żar,
Ja przecież nie wiedziałem, że śmierć ma życia dar.
Lecz rzekła: Wszak pod niebem nie takie rzeczy są,
Ja się nie boję śmierci, bo sama jestem nią”.
I odwróciła się, wolno odchodząc w siną dal
Rzuciła: „Do widzenia, do lepszych czasów, na bal”,
Rzekła: „Nie ważcie się tęsknić, rozpaczać. żegnać łzą,
Wcale nie boję się śmierci, bo sama jestem nią”.
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Moje serce
Poznaliśmy się właśnie wtedy w lecie,
Błądziliśmy po świecie, ziemi, niebie.
Przypadek sprawił, że te dwa bilety
Kupiliśmy na miejsca obok siebie.
I moje serce stanęło, moje serce zamarło,
moje serce stanęło, moje serce zamarło.
Już tysiąc lat wciąż razem się budzimy
Nawet gdy w różnych miejscach zasypiamy.
I nastawiamy kawę pod Presleya,,
A pod Beatlesów wycieramy plamy.
I moje serce stanęło, moje serce zamarło,
moje serce stanęło, moje serce zamarło.
Ty nie zostałaś gwiazdą w Hollywoodzie,
Z bielizną się na scenie nie obnosisz,
I Caballé o wiele głośniej śpiewa
I nikt o autografy cię nie prosi.
A ze mnie żaden Ricky, żaden Martin,
I dzięki Bogu Oskar mi nie grozi,
Moim imieniem nikt nie nazwie miasta,
I po dywanach też nie będę chodził.
I moje serce stanęło, moje serce zamarło,
moje serce stanęło, moje serce zamarło.
I widzę to, co innym się nie śniło,
nie przyszło nawet w narkotycznym transie.
Moje serce stanęło… Odetchnęło… I znowu zabiło
I moje serce hasta la vista, moje serce zamarło,
moje serce stanęło, moje serce zamarło.

Spod nóg ucieka ziemia
Każda piosenka
W epilog kształt swój zmienia
Żegnaj suficie,
Ścian i podłogi nie ma
Kiedy tu jesteś
Spod nóg ucieka ziemia
Kiedy wskroś ciało
Śmiertelne płyną drżenia
A skóra płonie
Raną od oparzenia
Kiedy tu jesteś
Spod nóg ucieka ziemia.
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Romans
Lampa wcale nie płonie
Łże kalendarz jak z nut
Jeśli chciałaś powiedzieć
mi coś –
Teraz mów
Każdy dźwięk brzmi fałszywie
Lecz straszniejsza godzina
Kiedy w pełni wesela nagle z rąk ci
wypada
Kielich wina
Taki ciemny gabinet
I w lufie kula czeka
Jest cicho tak, że słyszę jak metro gdzieś
w głębinie
Płynie jak rzeka
Na placu stoją pułki
Niejasna wersu pointa
Słuchawka telefonu po latach jeszcze
tylko
Sygnał pamięta
Gdzieś załomoczą drzwi
I drut na wietrze trzaśnie
Witaj! Szczęśliwy dzisiaj nastał dzień
I już na zawsze

Przeł. Anna Bednarczyk

Andrea Mantegna, Bitwa bóstw morskich, miedzioryt, ok. 1475 r.,
Narodowe Muzeum Sztuki Zachodniej, Tokio
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MARINA STRUKOWA
***
Bizantyjskiej pokory słota,
beznadziei kamienny las…
Czemu ciągle musimy szlochać?
Czemu krzyż ciąży nam cały czas?
Kto zwyciężył – ten triumfuje.
O zwycięstwo, nie o kaprys grasz.
Jeśli Bóg się w mym sercu raduje,
to dlaczego musi być wasz?

***
W wilczym polu we mgle tonąć mogę
Marząc o ogniu i chlebie,
Lecz jeśli ty mi wskażesz drogę
Przyrzekam, że przeklnę ciebie.
I choć na próżno przeszłość przyzywam,
A cel jak majak się chwieje.
To jeśli dasz mi wodę żywą
Ja wodę w trawę wyleję.
Gdy szlak przez mgliste prowadzi pola,
Ja nigdy nie zboczę z niego.
I jeśli Bóg mój umarł wczoraj,
Ja nie uwierzę w innego.
Nie ucz mnie głupiej, na siebie liczę,
Sama swój los poskładałam,
Sama napiszę swoje życie
I umrę jak będę chciała.

***
Nie mogę pozbyć się tej myśli –
to historyczna zasada:
każdy totalitarny system
sam swoje dzieci zjada.
Władając wszechmogącym słowem,
w jaki je wprowadzimy czyn?
I co w przyszłości z nami zrobią
Nasz Czwarty Reich, nasz Czwarty Rzym?
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Cudza prawda
Doświadczamy swych losów czasami,
lecz żyjących doświadcza też Bóg,
zagadkowy i niepoznany,
wciąż do nieba podnosi nam próg.
Nie uciekniesz od trosk i cierpienia,
i od zwątpień, w których się sprawdzisz,
najtrudniejsze jest bez wątpienia
doświadczenie obcej nam prawdy.

Bajka
Nad polem walki płomyki świec,
gwiazd migotu nikt nie ugasi.
Wszyscy chwycimy tarczę i miecz,
gdy przyjdą nasi.
Zaśnij, wtulając się mój płaszcz,
nic złego się nie wydarzy,
Każdy dostanie chleb i dom w czas,
gdy przyjdą nasi
Poznaj załomki rzecznych dróg,
upij ze słowiańskiej czaszy.
Dla wszystkich będzie światło i bóg,
gdy przyjdą nasi…
Przecież nie powiem ci prosto w twarz
– Że możesz życie stracić,
Wyroku, który czyta straż
słuchają w lochach nasi.

***
Gdzieś tam Słońca nowego promienie
gdzieś ofiarę przeczuwa kat
W wiatrołomie wilczyca z cienia
wyszła, słysząc dziecięcy płacz.
Świat narodzić się musi na nowo,
odrodzenie świat zbawi od win.
Znowu dziecko wilczyca wychowa,
znowu dziecko wymyśli Rzym.
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***
Buntuj się, twórz mój marzycielu
Ze słów Rzym składaj, potem burz.
Wierny czytelnik szuka celu,
To wieczny, niewidzialny struż.
Rozważa w sercu swym cierpliwym
kto prawdę mówi, a kto łże.
Na strzępy, w gniewie sprawiedliwym,
nie książki, lecz poetów rwie...

***
Wierz mi, los jest jak bestia,
będę przy tobie tuż.
Jeśli szukać mam miejsca
zawsze wybieram Ruś.
A jeśli to akt drugi?
Założę się, drogi mój gdy trzeba płacić długi
zawsze wybieram bój.
Gwiezdnych ciał przyciąganie
i złoto podniebnych drgnięć.
A jeśli przegrać wypadnie,
zawsze wybieram śmierć.

Przeł. Anna Bednarczyk

Andrea Mantegna, Madonna, ok. 1490 r.,
National Gallery of Art, Waszyngton
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Albrecht Dürer, Melancholia, 1514 r.,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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COMPOSITAE
NA
ŻYCIE
I
ŚMIERĆ
ROMANA
KNAPA

Portrait de Roman Knap à la baroque avec cigarette, fotografia cyfrowa, ok.2009 r., autor nieznany

Roman Knap, publikujący też pod nazwiskiem Roman Knap-Kurowski, ur. 25.04.1974 r.,
zm. 17.07.2013 r., był mieszkającym na Śląsku poetą, prozaikiem i autorem opracowań
krytycznoliterackich. Publikował głównie w obiegu internetowym, m.in. w Liternecie, Śląskiej
Strefie Gender, Rynsztoku.pl czy Nieszufladzie), ale także w wydawnictwach papierowych,
m.in. w „Kursywie” i „artpapierze”. Jego jeszcze nie wydana na papierze powieść Compositae
ukazywała się w obszernych fragmentach w sieci, wywołując wielkie zainteresowanie; był
również autorem kultowego wiersza „Jaskółka” i twórcą pojęcia Dzieci z Dworca Web;
tematowi życia w sieci poświęcił wiele ze swoich utworów. Zajmował się też z pasją badaniami
genealogicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymarłych społeczności małych polskożydowskich miasteczek. Piewca baroku, ale i nowej, netowej gwary; fascynował go rozwój
języka jak i realizm magiczny; twórca kontrowersyjny, wprowadzający ferment do zastałych
konwencji i nieugięty poszukiwacz prawdy.
„Prawdopisanie” stawiał sobie za autorski punkt honoru. W listopadzie 2012 roku ciężko
zachorował, a na wiosnę tego roku, już wycieńczony zbyt późno rozpoznaną chorobą
nowotworową, opublikował w necie makabryczne i szokujące zdjęcia swojego wychudzonego
ciała. „Niech ludzie znają prawdę, mają do niej prawo“, zdecydował. Powodowany tym
samym impulsem, opublikował też kilka wierszy z ostatnich dni. Odchodził na naszych
oczach. Netowe środowisko literackie zareagowało błyskawicznie ogłoszeniem akcji „Ratujmy
poetę”, która miała na celu aktywne wspieranie Romana w walce z rakiem i finansowanie jego
terapii alternatywnej. Niestety na wszystko było już za późno.
Małgorzata Köhler

Max Ernst, ilustracja do Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux, „collage-novel”,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Małgorzata Köhler
„SZUKAM PRACY”

D

la nas, znajomych z literackiego netu, Roman Knap urodził się i umarł w sieci. Oddany
wkrótce po urodzeniu przez nastoletnią samotną matkę do domu dziecka, adoptowany
w wieku siedmiu lat przez mężczyznę, którego poślubiła, w stałym konflikcie z ojczymem,
sprawiający kłopoty w szkole przerywa edukację i pracuje znacznie poniżej swoich możliwości,
m.in. w odlewni jednej ze śląskich hut. Znamy zaledwie tych kilka faktów z jego biografii
i chociaż był w swoim „prawdopisaniu“ szczery, aż do okrutnych detali, niewiele wiemy o jego
życiu, zanim pojawił się na portalu literackim Nieszuflada. Ten, jak później i inne portale, stał się
jego domem i oknem na świat, ale i przekleństwem, jak sam uważał. Wcześniej pracował, był
związany z lokalną grupą poetycką, bywał w kawiarniach i dyskotekach od Śląska do Krakowa. Od
2004 roku publikował w Nieszufladzie – znajdując tu miejsce szybkiego kontaktu z czytelnikiem,
coraz więcej czasu spędzał w necie. Ostatnie trzy – cztery lata życia Knapa to prawie całkowite
wycofanie się z „realu“. Najpierw zachorował ciężko na żółtaczkę, spędził kilka tygodni w szpitalu
i leczony był sterydami, co być może stało się jedną z przyczyn późniejszych problemów ze
zdrowiem. Później mocno dotknęła go gwałtowna śmierć jego partnera (został zamordowany), co
wpędziło Romana w depresję. Kolejno nadeszły: utrata pracy, niemożność znalezienia nowej,
inercja, pogrążenie się w necie.
Wybrałam na początek poemat Szukam pracy, moim zdaniem jeden z najbardziej
wstrząsających tekstów Knapa. Jak zwykle autoironiczny, ale i gorzki, oskarżycielski. Komentował
go sam autor (w dyskusji, jaka wywiązała się po publikacji na blogu Marka Trojanowskiego
„Historia moich niedoli“, i której fragmenty cytuję pod wierszem) – z pasją, jakby przeczuwał, że
ten autobiograficzny utwór ma niedopisaną puentę: brak pracy to brak pieniędzy i ubezpieczenia
zdrowotnego, co doprowadziło do zbyt późnego rozpoznania choroby, aż ta okazała się
nieuleczalna.

Roman Knap
SZUKAM PRACY
Po raz tysięczny przeglądam CV.
Potem wstaję od komputera i idę do mojego ojca po papierosa, bo nie mam pracy, a więc nie mam
nic, ani chleba, kawy, cukru, ani papierosów. Patrzę tylko, czy minęły trzy godziny (bo muszą
minąć 3 godziny, żeby od ojca dostać papierosa).
A potem wracam do komputera i zaraz dawaj od nowa –
klikam praca śląskie,
praca w 3 minuty,
praca money,
praca job,
dobra praca,
pracuj pl,
praca gratka,
gowork,
i nerwy zżerają mnie coraz bardziej, bo wiem, że od jutra będę głodował,
bo ojciec postanowił mi nie dać nawet na chleb i zaryczał
– Ty się chyć roboty a nie siedź przed tym pudłem!
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Ale tato, ja szukam pracy!
Cały czas szukam pracy.
Bez wytchnienia szukam pracy.
Szukam pracy pod presją, że mi ojciec nawrzeszczy (jak znowu pójdę do niego po papierosa),
że nie szukam pracy i się migam.
Bo na pewno ja to sobie umyśliłem siedzieć w domu, gnić na jego garnuszku i już nigdy nie pójść
do pracy.
Ale tato, ja szukam pracy!
Cały czas szukam pracy.
– Gdzie?
W sieci.
– To jest szukanie pracy? W tym pudle to ja nie znajdę pracy nawet za 20 lat!
Bo dla mojego ojca szukanie pracy to wyjść z domu raniutko o samej 6 i wrócić w nocy o 11.
Po prostu pewnego dnia mój ojciec nie wytrzymał i (gdy po raz kolejny poszedłem do niego
po papierosa)
nagle zaprowadził mnie do kuchni, stanął pod zegarem ściennym i niczym nauczyciel przy tablicy
10 razy zapukał w cyferblat wyraźnie przy godzinie 6 i powiedział
– Wtedy trzeba wyjść. Raniutko.
A potem zakreślił wieeelkie koło, zapukał przy punkciku oznaczającym 11, i powiedział
– A wtedy trzeba dopiero wrócić do domu. W nocy.
A przez ten czas trzeba cały czas chodzić,
chodzić,
łazić,
pukać,
prosić się,
po zakładach,
po fabrykach,
po kopalniach,
wszędzie,
niziutko kłaniać się kierownikom i pytać:
– Jest praca panie kierowniku? Szukam pracy. Każdej pracy. Jakiejkolwiek pracy.
Mój ojciec nie zna realiów. Jest na emeryturze, a ostatni raz szukał pracy ponad 25 lat temu,
jeszcze za komuny, łatwo mu mówić.
Kłaniać się kierownikom, ha!
Tak, pokłoniłbym się w jeden dzień i stu kierownikom, byle od jutra nie umierać z głodu, ale
mojemu ojcu się wydaje, że to takie proste stanąć przed kierownikiem, pracodawcą i pytać go
o pracę, bezpośrednio. Nie dzisiaj! Dzisiaj idziesz i co najwyżej przywita cię ochrona,
portiernia i proszę zostawić CV tutaj, usłyszysz.
A po co mam chodzić,
cały czas chodzić,
szwendać się,
pukać,
prosić się,
po zakładach,
po fabrykach,
po kopalniach,
cały czas tracić czas
i zostawiać CV po portierniach,
jak przecież mogę wysłać majla do kadr?
Do wszystkich kadr na świecie!
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Ale mój ojciec dalej mi wrzeszczy
– Kto by to widział, żeby siedzieć tyle przed komputerem!
Chyć się roboty, chyć się roboty, bo zginiesz.
Bo mojemu ojcu to się wydaje, że ja siedzę przed komputerem, zamiast szukać pracy.
Ale właśnie tato, ja szukam pracy!
Cały czas szukam pracy.
Klikam praca śląskie,
praca śląskie,
praca za granicą,
szybkapraca,
gazetapraca,
praca śląskie,
praca dla ciebie,
co minutę odświeżam wszystkie strony, bo może akurat pojawiła się nowa oferta.
I klikam coraz bardziej nerwowo, bo nie wiem, co robić,
jutro będę głodny.
Ale tato, ja szukam pracy.
Ja oddycham szukaniem pracy.
Od miesięcy.
Szukanie pracy wypełnia całe moje serce, cały mój umysł.
Moje oczy nerwowo wędrują po stronach internetowych,
zapuszczają się w głąb każdej oferty,
biegają,
wracają,
biegają,
i dobrze że wtedy nie widać mojej twarzy, bo moja twarz ma wtedy minę zrozpaczonego
psychopaty.
I ta mina czyta wtedy wszystko,
każdy drobiazg,
opis stanowiska,
zakres obowiązków,
patrzy wszędzie, żeby doinformować się o wszystkim.
Jakie wymagania?
Kto oferuje pracę?
Ile miejsc?
Gdzie?
Od kiedy?
Ile się już zgłosiło?
Który jestem?
Który się zgłosiłem?
1345-ty od wczoraj na jedno miejsce!
Nieważne. Niech będę nawet 1-milionowy, i tak wchodzę w ofertę, odpowiadam,
a zaraz potem szybko się wycofuję, żeby do tej samej oferty pracy dotrzeć przez sto innych stron,
i też odpowiadam.
Zresztą po co dociekać kto,
po co
i kogo potrzebuje do pracy,
klikam w każdą ofertę i zgłaszam kandydaturę wszędzie.
Na dyrektora.
Na sprzątaczkę.
Na tajemniczego klienta.

29

KRYTYKA LITERACKA

4•2017

Na śpiewającego kwiatowego kuriera.
Zresztą co ja mogę? Nic nie mogę,
tylko tyle mogę, że mogę siedzieć przed kompem jak kołek,
no może nie jak kołek, ale jak głównodowodzący poszukiwania pracy!
I tylko co chwila wzywam siebie do spokoju i powtarzam sobie
uspokój się,
ochłoń,
pohamuj się,
nie tak nerwowo.
Bo sto razy na minutę odświeżam strony z ofertami pracy, i już sto razy na minutę nie potrafię się
od tego powstrzymać.
Sto razy pod rząd zatem patrzę w jedno ogłoszenie pracy,
sto razy czytam „kierownik robót”
albo „pomocnik pośrednika w obrocie nieruchomościami”,
i sto razy pod rząd gotów jestem nie odpowiedzieć, opuścić tę ofertę,
bo przecież nie mam prawa jazdy,
nie mam uprawnień,
nie znam angielskiego,
nie jestem komunikatywny,
nie spełniam wymagań,
ale co tam – za sto pierwszym razem w końcu zgłaszam, wysyłam CV.
Wszystko mi jedno.
Bo dzisiaj znalezienie pracy to projekt, którego powodzenie zależy od spamu, a nawet od
szaleństwa.
Na rozgrzewkę zatem w ciągu godziny trzeba 20 razy kliknąć zgłoś kandydaturę.
Gdziekolwiek.
A potem już idzie gładko,
wszystko dzieje się łatwiej jak dzieje się szybciej,
tracisz wstyd,
tracisz godność,
wiesz że jutro będziesz głodny,
wiesz że jutro czeka cię śmietnik,
więc co ci zależy.
Jak się szuka pracy to wstyd i godność nie mają racji bytu,
bo wtedy wstyd i godność cię zagłodzą.
Wiem, nie jest to proste, żeby odrzucić zwykłą ludzką godność,
wstyd,
ba, nawet rozsądek,
racjonalność,
trzeźwość umysłu,
i wiem, że trzeba zapomnieć o ambicjach,
dumie,
poezji,
o tym kim się było,
że się było,
ale gdy szukam pracy, bo nie mam z czego żyć,
bo jutro będę głodny,
i gdy widzę co się stało z cywilizowanym światem,
gdy widzę że jestem bez szans na pracę,
bo w tym kraju żeby mieć pracę to trzeba być ustawionym, a ja ustawiony nie jestem,
to wstępuje we mnie lepszy duch,
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lepszy duch tych wszystkich co przymierają głodem,
co z głodu pomarli,
co szukają po śmietnikach,
co żebrzą,
bez wstydu,
bez godności.
I jestem wtedy jak lepszy duch.
Lada dzień pójdę w jego ślady.
Ale niech chociaż na koniec zabrzmię we wszystkich biurach,
we wszystkich dyrekcjach i kadrach świata!
Internet pozwala nam zachwiać wszelkie proporcje i dlatego zwykłe szukam pracy to już dziś
opowieść, która powstaje w ramach „świat jest mały”. Zresztą moje położenie (skrajna nędza,
brak pracy, głód) stawia mnie ponad wszelkimi proporcjami, ponad wstydem. Bo człowiek,
owszem, pragnie żyć normalnie, skromnie, cicho, po ludzku, ale w tym kraju nie ma na to szans.
Codziennie więc tysiące nowych ofert pracy i codziennie tysiące moich zgłoszeń.
Codziennie ten sam młyn. I te same oferty,
och! – i codziennie te znajdujące się pod nimi magiczne kuszące ikonki
ZGŁOŚ KANDYDATURĘ.
ODPOWIEDZ
APLIKUJ.
Patrzysz na nie i czujesz dreszcze,
żądzę,
widzisz jak czekają na twoje jedno kliknięcie,
jedno kliknięcie załaduje w siebie to wszystko, co właśnie przeczytałeś powyżej,
że jeśli szukasz pracy to zgłoś się!
Zgłoś się,
bo mamy pracę której szukasz,
więc klikam,
nie daję na siebie czekać
i nie martwię się, że szukam każdej pracy, a tej akurat nie mają. Nie szkodzi.
Nie marudzę.
Nie wybrzydzam.
Nie odsiewam ofert.
Nie wybieram.
Nie odwirowuję, że jedna oferta spoko, a trzydzieści kolejnych nie pasuje.
Żadna oferta pracy nie robi mi różnicy,
bo każda oferuje pracę, której potrzebuję do życia.
U nas znajdziesz ciekawą pracę. I już mi się nawet nie chce w to wierzyć,
bo przecież wszędzie w Polsce są obozy pracy,
Strefy Ekonomiczne,
Ople,
Plastale,
Mecaluxy,
Kirchoffy,
Rabeny,
NGK Ceramicsy,
Mostostale,
Martifery,
obozy pracy to nie wyjątek, to norma,
więc ciekawą pracę mają tylko dyrektorzy,
ale co tam, niech będzie że pracę i to w dodatku ciekawą znajdę u was,
bo u nas znajdziesz ciekawą pracę,
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zatem klikam,
zgłaszam,
pędzę,
jestem wasz,
do usług,
podaję nr telefonu,
namiary,
wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkiego co moje dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).
I tato ja szukam pracy,
na już,
od zaraz,
natychmiast.
A szukając pracy jedno wiem na pewno – lepiej cały czas siedzieć na necie niż cały czas siedzieć
w domu.
W jednej chwili jestem więc na stronie praca śląskie, czytam kolejną ofertę, niezwłocznie
odpowiadam,
i już w sekundę później z równym impetem jestem już na stronie info praca,
dam pracę,
tu czekają na ciebie tysiące ofert pracy,
przeszukaj tysiące ofert pracy,
znajdź wymarzoną pracę dla siebie,
znajdź wypasioną pracę dla siebie,
tu szybko, tanio i skutecznie znajdziesz wspaniałą ofertę pracy!
Świat pracy aktualizuje się co minutę a wraz z nim cała moja gotowość, żeby go wyklikać.
Wszędzie zatem jak najszybciej klikam, wchodzę,
i jak czytam nową ofertę pracy, to mam wtedy oko powiększające.
Wszystkie litery rosną, a najbardziej te pod spodem
APLIKUJ!
ZGŁOŚ KANDYDATURĘ!
ODPOWIEDZ.
Ale ja szukam pracy, a nie że popadam w głębokie zapatrzenie, bo na takie zapatrzenie nie ma
czasu.
Czas jest już tylko na zgłaszanie się,
kandydowanie,
sygnalizowanie,
że jestem bezrobotny,
istnieję,
głoduję,
jestem gotów podjąć każdą pracę, bez zbędnego szemrania. Tu i teraz.
Utknąć na paru wybranych ogłoszeniach pracy to nie jest szukanie pracy – to jest głupota i
marnotrawstwo,
to cofnięcie się do średniowiecza,
to zero XXI wieku!
Trzeba zatem spojrzeć na ofertę, raz a porządnie, ale zaraz potem szybko postawić tamę
dalszemu debilowatemu patrzeniu w monitor,
tylko działać,
szukać pracy,
od razu odpowiadać
i lecieć pod kolejną ofertę.
Oczy nie są od tego, żeby obsuwać się do tyłu. Do przeszłości
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Zresztą ja nie mam oczu do silnego patrzenia,
ja się z ofertą pracy nie siłuję wzrokiem, bo to mi nic nie da,
ja po prostu patrzę sprawnie, jak robot. Jak przyszły pracownik.
To już jest ten etap,
z głodu,
z szaleństwa,
z histerii,
zwał jak zwał,
kiedy każda oferta pracy to już jest dla mnie tylko ruch, nie do wymknięcia się uwadze szukającej
pracy.
To już jest drapieżność.
Walka o byt.
Gdzie najważniejszy jest pośpiech i jak najwięcej,
setki,
tysiące,
setki tysiące zgłoszeń.
Że ja na serwisach pracy nie szukam już ofert z ostatnich 24 godzin, tylko z ostatniej minuty.
Bo na wszystkie wcześniejsze już odpowiedziałem.
I żadne tam, że oto teraz zgłaszam swoją kandydaturę na jakąś ofertę pracy i od tej chwili to już
nic tylko – witajcie, okrutne czekania!
Żadne tam waruj tygodniami przy telefonie, na odzew łaskawej pani rekrutatorki.
Bo poszukiwanie pracy nie może kuleć.
Trzeba dopilnować i nie przegapić żadnej oferty, żeby jej potem nie odżałować i nie przechorować.
Bo każdy inny by to ucierpiał – utracić jedną, dwie, kilka ofert pracy, ale nie ja, który nie mam
za co jeść.
I wiem, właściwie powinienem bez żalu opuszczać oferty pracy, których wymagań nie spełniam.
Gdzie potrzebne jest prawo jazdy kategorii B.
Uprawnienia na obsługę suwnic z poziomu „O”.
Obowiązkowa książeczka sanepidowska.
Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem wózka widłowego.
Uprawnienia CNC.
Doświadczenie w konfiguracji oraz uruchamiania usług serwera WWW.
Grupa inwalidzka.
Ale co tam, wklikuję się – zgłaszam!
Bo i owszem, nie mam tych czy innych kwalifikacji, ale skąd mam je niby mieć? Państwo mnie
pierdoli,
w urzędach pracy rozkładają ręce, nie mamy funduszy, żeby wysyłać na szkolenia.
Zasiłku oczywiście też nie mam.
Pomoc społeczna mi nie pomoże, bo mam ojca.
Ojciec mi nie pomoże.
Nie mam znajomych.
Nikt we mnie nie zainwestuje.
Zresztą ja nie mam czasu na skowyt – ja szukam pracy!
I szukam pracy, chociaż wiem, że pracy nie znajdę.
Bo pracodawca szuka pracowników a nie desperatów.
I nikt mnie nie przyjmie, bo ja nie szukam pracy – ja skomlę o pracę.
Bo kandydat do pracy to już dzisiaj tylko mięso.
I sprawdzają cię mięso z wielką bacznością, czy nie jesteś psie.
Oglądają ci mięso świadectwa pracy, podliczają ci wszystkie kości.
Ale to nic,
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niech oglądają,
niech patrzą,
marudzą,
krzywią się,
wertują te swoje papierki i ankiety,
niech dokładają kolejne mięso poszukujące pracy do kolejnego mięsa poszukującego pracy.
Zresztą ja i tak wiem, że nie dadzą mi pracy, bo ostatnią pracę porzuciłem, dostałem więc
dyscyplinarkę, a dyscyplinarka dyskwalifikuje mnie już na starcie, tak że właściwie reszta
pytań rekrutacyjnych jest zupełnie zbędna, ale lubię popatrzeć, jak panie z rekrutacji słuchają
mnie i kiwają głowami, że faktycznie
sam pan sobie zgotował ten los,
bo trzeba było porzucać pracę?
dlaczego?
i ileż to wtedy człowiek musi się nakombinować,
żeby najważniejsze to przybrać dramatyczny wyraz twarzy
i coś powiedzieć,
że to było tak –
nie stawiłem się do pracy, a miałem świetną pracę,
że to wyszło tak nagle,
że miałem problemy straszne w domu i w pewnym momencie stało się,
że te problemy mnie przerosły.
Ale bardzo żałuję (ale oczywiście to nieprawda, bo po prostu zbuntowałem się, chciałem
uwolnić się wtedy od kolejnego obozu pracy, nie bacząc na konsekwencje).
Panie wtedy kiwają swoimi rekrutacyjnymi głowami, a na końcu z niechęcią i fałszywie ich
rekrutacyjne głowy mówią
zobaczymy,
może coś się znajdzie,
jakby co to zadzwonimy,
do tygodnia, góra dwóch,
więc ja tam w sumie wiem, że przez dyscyplinarkę jestem trędowaty,
nic tylko się powiesić,
ale mam to gdzieś i dalej szukam pracy.
Szukam pracy wszędzie, nawet znowu w obozie pracy, gdzie byli pracownicy wrzeszczą
omijać szerokim łukiem!
firma beznadziejna!
wyzysk!
mobbing!
wykorzystywanie ludzi na maxa!
zarobki tragedia!
Szukam pracy, gdzie biuro kierownika mieści się na środku hali i pracownicy tam pracujący gapią
się tam co chwila, co jest niepotrzebnie stresujące dla pracownika;
szukam pracy przez agencje pracy, przez Adecco,
Start People,
Randstad,
Personel,
Work Express,
Interkadra,
żeby mi mniej płacono i żeby firma potem nie miała problemu, żeby mnie raz dwa zwolnić jak
śmiecia.
A niech tam nawet ktoś za mnie ciągnie kasiorę,
niech nabija kabzę,
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ja przecież tylko potrzebuję pracy!
Wystarczy mi głodowa frajerska pensja, byle żyć.
Szukam pracy, nie premii.
Ja nie stawiam warunków.
Szukam więc pracy w firmie tragedia, gdzie niewielka kaska i zero szacunku dla pracownika,
ale za to wymagania piętrowe i zapędy do poganiania do pracy niemieckie.
Szukam pracy, gdzie praca jest ciężka i monotonna i trzeba wyrobić normę przekraczającą
ludzkie granice, gdzie zdrowie pracownika jest za nic.
Jesteśmy w Polsce XXI wieku, więc szukam pracy,
każdej pracy,
jakiejkolwiek pracy,
za najniższą krajową,
ale skoro jesteśmy już w Polsce, to znaczy że szukam pracy w układzie sponsorskim –
pracodawca (najczęściej Niemiec, Włoch, Hiszpan) niech mnie traktuje jak psa,
ale i też niech mnie jak psa karmi.
Szukam pracy, bo wiem – każdego normalnego człowieka w tym kraju, który ma z czego żyć,
choćby skromnie, już sama wiedza, czym jest praca w tym kraju, w jakich warunkach i za jak
śmiesznie pieniądze, powstrzymuje od jej szukania. Ale nie mnie!
Dla mnie teraz szukanie pracy jest niedyskutowalne.
Szukam, bo muszę.
Szukam, bo nie potrafię kraść.
Szukam, bo szukam pracy w internecie ma 5,5 milionów wyników w 0,1 sekundy, więc jest
w czym szukać.
Zresztą ja nie przebieram w ofertach,
biorę wszystkie,
jak leci,
bo ja szukam pracy.
A nawet ja nie szukam pracy – ja zasypuję świat szukaniem pracy.
Bo w tym kraju więcej się szuka pracy niż pracuje.
Ale mój Boże, nie czas na lament! Oferty czekają! A nie mogę odrzucić żadnej.
Bo jakby to wyglądało, że jestem na skraju nędzy i odrzucam oferty pracy?
Nie, nie odrzucam, nie mogę, jestem offowy na każdą pracę.
Chcą specjalisty ds. logistyki? Zgłaszam.
Chcą cieślę i zbrojarza w jednym? Jestem.
Potrzebna prasowaczka? Aplikuję.
Mobilny koordynator pracowników tymczasowych?
Analityk finansowy ds. środków trwałych?
Audytor ds. automatyki w dziale Lean Manufacturing?
Tylko student i uczeń?
Konsultant klienta biznesowego?
Trener umiejętności miękkich?
Tester aplikacji mobilnych iPhone?
Zgłaszam. Jestem. Odpowiadam.
Bo szukam pracy,
cały czas szukam pracy,
i szukam jakiejkolwiek sugestii, ikonki, znaku, co zrobić,
z kim się spotkać,
komu pokazać,
komu ukłonić,
bo trochę ogarnia mnie panika, że jeszcze moment i będzie mi coraz trudniej,
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i zrobię wszystko,
mogę być aktorem,
pajacem,
urzędnikiem,
kurwą,
kopać doły,
odnajdę się w każdej pracy, w której potrzebna jest głowa, dobry stan nóg i rąk oraz odporność na
stres, wrzaski kierownika i ciągły monitoring.
Na każdą pracę odpowiadam, bo co mi zależy, jak mi głód w oczy zagląda.
Co mi po wstydzie?
Co mi po godności?
I niech sobie każdy myśli co chce, niech sobie drwi i kpi, że jestem ofiara losu,
zresztą jest mi obojętne, co kto sobie pomyśli,
bo ja nie szukam myślenia – ja szukam pracy!
Szukam pracy w sieci, bo tylko sieć mi została.
Zresztą jak się szuka pracy, to idąc ulicą za ofertę pracy bierze się już nawet każdy kamyk
na drodze, bo przecież mówi się, że praca leży na ziemi, wystarczy się tylko schylić.
I coś w tym jest.
Jest to, że dzisiaj ziemia to właśnie sieć.
A kto szuka pracy ten szuka ikonek w globalistycznym szumie ikonek zwanych praca,
dam pracę,
znajdź pracę,
jestem bez pracy,
jestem głodny,
zrobię wszystko,
szukam pracy,
zgłoś kandydaturę.
I w tej masie musisz być masą.
I oczywiście – na pewno ktoś w tym świecie kiedyś wreszcie zrobi porządek!
A tymczasem mój ojciec postanowił zrobić w końcu porządek z tym, że jeszcze nie znalazłem pracy
i jutro nie da mi jeść.
Tak, to prawda, mój ojciec to przebojowy facet. On wreszcie zrobi porządek w tym świecie.
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Roman Knap
O WIERSZU SZUKAM PRACY
[Fragmenty dyskusji na blogu Marka Trojanowskiego „Historia Moich Niedoli”; aktualnie brak dostępu do
bloga; w tekście zachowano pisownię oryginalną – przyp. red.]

Marzec 25th, 2011 o 8:41
Marek, widzę że zainspirowałeś się moim poematem „Szukam pracy”.
No cóż, jeśli chodzi o ten poemat „Szukam pracy”, to w przeciwieństwie to wierszy jest on długi.
Jak to poemat. A skoro jest długi to znaczy że nie opiera się na jakimś krótkim koncepcie, grze
słów, na zabawie w zastosowanie słów, bo nie ma czasu żeby ślęczeć nad każdą linijką poematu
jeśli poemat ma 200 wersów! I w tych 200 wersach emocje i prozę życia.
Tak, to dziwny poemat, przerobiłem go. Stanowi część „Compositae”. Pewnie może coś tam jeszcze
przerobię. Ale najważniejsze że ma już całkowitą strukturę (można w nim ewentualnie pozmieniać
słowa, dać inne, zastąpić na bardziej trafne czy błyskotliwe, ale struktura pozostanie). Faktycznie,
to był większy pomysł, również okołotekstowy, ale z zrezygnowałem z niego, natomiast pozostał
tylko ten czysty tekst. Poemat.
(formalnie jeszcze inny niż „Jaskółka” albo „Mój komiksowy ojciec”, ale z jednak ostatecznie z tego
samego cyklu, poemat liryczny, poemat z „elementami prozy”)
Poemat, który mam nadzieję nie zdarzy się nikomu, a zwłaszcza marek twojemu synowi – oby się
nie zdarzył, bo trzeba wierzyć że przyszłość będzie lepsza!
Niech ten poemat kiedyś w przyszłości będzie dokumentem tego, co minęło bezpowrotnie. Niech
się to, co opisuje ten poemat, nie zdarzy już nikomu i nigdzie, wierzę, że świat przyszłości będzie
światem szczęśliwym! Ale żeby był szczęśliwym, musi wypłynąć dla niego nauka z błędów,
nieludzkości i nikczemności tego obecnego świata. (…)
Marzec 25th, 2011 o 10:52
(…) milion ludzi (…) jest podobnych do mojego ojca, bo każdy jest pierwszy żeby pouczać, żeby
mówić nie, żeby wołać „chyć się roboty”, żeby upominać, każdy czegoś żąda, każdy ma pretensje,
każdy stawia wymagania, poucza, upomina, sprowadza na ziemię, każdy jest „mój ojciec”, chce
sterować, wymagać, żądać, nie dając jednak w zamian nic, nawet odrobiny uczucia.
Tak marek, „Szukam pracy” jest o zagubieniu w świecie, w którym wszyscy coś od ciebie czegoś
chcę, a przede wszystkim tego od ciebie chcą, żeby cię w ogóle nie było.
(…) Co do bohatera – faktycznie bohater np. z „Szukam pracy” nie jest jednoznaczny. Faktycznie
nie sprzeciwia się, nie buntuje. Ale na sprzeciw można sobie pozwolić tylko wtedy gdy się ma
pełny brzuch. Inaczej mówiąc bunt i sprzeciw to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić.
Można nawet powiedzieć że bunt i sprzeciw to zajęcie dla nienasyconych acz najedzonych,
egoistów, mających już wiele, ale chcących jeszcze więcej (np. więcej poprzez sprzeciw wypełnić,
przepełnić swoje ego). Mój bohater, również w „Jaskółce” nie buntuje się, nie sprzeciwia,
ponieważ zostały mu odebrane najbardziej podstawowe i elementarne życiowe potrzeby. Dlatego
jesteśmy tu akurat w świecie walki o byt.
Ale z drugiej strony „Szukam pracy” to również alegoria. Szukam pracy może być szukaniem
prawdy, poezji, słów. I tu też jest odpowiedź, że „w tej masie (prawd, słów, poezji itd), trzeba być
masą (prawd, słów, poezji itd). Zapewne powiesz, nie, w „tej masie trzeba być sobą, jednostką” –
można owszem i tak żyć, ale dla mnie bycie „jednostką” oznacza „bycie kimś”, a „bycie kimś” to nic
innego jak tylko samopoczucie bycia lepszym od innych, to idea wyróżniania się z tłumu, to bycie
nadszczurem, to resentyment feudalny.(…)
Nie można spełnić egzystencji (pisząc powiedzmy, wysmakowane wiersze), jeśli tej egzystencji nie
ma, jeśli podstawy tej egzystencji są naruszone, zagrożone. Więc oczywiście tu nie ma mowy
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o spełnionej egzystencji, o spełnianiu się w życiu, ja nie podaje sposobu na realizację marzeń,
realizowanie się w świecie, gdy masz pełny brzuch, przeciwnie, tu jest mowa o samej czystej
egzystencji, a nie o egzystencji plus. Dlatego to nie jest o estetyzmie (piękny, dobry, szlachetny,
wartościowy, ciekawy itp), bo estetyzm to luksus. (…)
Marzec 27th, 2011 o 13:47
E nie nie, przemek czytaj uważnie. Gdzie tu mowa o lenistwie? Gdzie tu owa o niechęci do
działania? Przeciwnie, chęci są, jest działanie! Właśnie, powiedziałbym nawet że naddziałanie,
działanie spotęgowane!
Ja w sumie chciałem uniknąć jakiś rozważań na tematy społeczne, bo wtedy zaczynają się
oskarżenia (ty jesteś leń, mówi kapitalista, a ty jesteś świnia kapitalista, mówi leń itd itd),
oskarżenia są niepotrzebne nikomu. Ba, właściwie grunt społeczny (bezrobocie itp), tak ku
prawdzie, jest tu tylko pretekstem, żeby dać wyraz alegorii ironicznej na temat współczesnej
aktywności, na temat możliwej aktywności w dzisiejszym świecie. Oczywiście, odpowiadam – w tej
masie (aktywności, działań) musisz być masą (aktywności i działań). Ale czy aby nie dopowiadam
akurat ironicznie? Wydaje mi się, że chcesz mi narzucisz (jak wcześniej marek) jakąś myśl,
światopogląd, której tak naprawdę w „Szukam pracy” nie ma. I odpowiadając, w gruncie nie
rozumiejąc uwag i oskarżeń z waszej strony, faktycznie odpowiadam zasugerowany o czym mam
odpowiadać, że o wolności, o zaangażowaniu społecznym, o egzystencji i trele lele – tymczasem to
alegoria ironiczna, ironizująca nawet z samej siebie. Jej tematem jest masa, wymuszenie, reakcja
na masę, poszukiwanie nowych form aktywności, a nawet co może najważniejsze – jej tematem
jest nadrealistyczna możliwość bycia masą w masie, osiągnięta dzięki nowym technologiom. A co
do reszty (wolność, niezależność, egzystencja, praca, lenistwo, kapitalizm, zaangażowanie
społeczne, new bohater, popularność, wyróżnianie się), to jak kto chce :)
„Ja nie szukam myślenia, ja szukam pracy”!

Stefano della Bella, Śmierć niosąca dziecko, 1648 r.,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Alx z Poewiki
OJCIEC I SYN
Rzecz o wierszu Jaskółka Romana Knapa

W

tym kącie rzeczywistości, który przyszło mi wypełniać swoją aktywnością, i w tych rolach,
jakie życie mi wyznaczyło, czytanie wiersza Jaskółka to wchodzenie w świat odpychający
wulgarnością oraz chłodem. Jeśli jednak wezmę te role oraz figury w nawias i stanę wobec
czytanego tekstu z surową nagością swojej świadomości, to nie mogę zredukować doświadczenia
przynoszonego przezeń do jakiegoś trywialnego podsumowania, że to samo błoto. Po uważnym
przeczytaniu ten wiersz to nie tylko brud, z którego jaskółka wyplata swoje gniazdo, ale też i jej lot
– głębokie doświadczenie dotykające najdelikatniejszych strun naszej egzystencji.
Podróż w głąb tekstu Jaskółki zacznijmy od spojrzenia panoramicznego – jego pragmatyka
jest dla mnie zagadkowa. W otwieraną tu przestrzeń wszedłem po raz pierwszy, gdy zyskał już on
pewną popularność, a moje pierwotne odczucie było takie, że jest to utwór, jakich wiele,
który w dodatku do mnie nie za bardzo dociera. Dopiero z czasem zaczęła do mojej świadomości
dobijać się niezwykłość Jaskółki. Taki kierunek ewolucji odbioru bierze się zapewne z tego, że
doświadczenia życiowe potrzebne do bezpośredniego odczucia zawartych w utworze treści są zgoła
odmienne od moich własnych. Kluczowy jest tutaj stosunek mojego ojca do mnie. Otóż mój ojciec
zdecydowanie miał taką naturę, że nie wtrącał się w moje sprawy. On żył osobnym życiem, nie
ingerował w moje. Nie znam niczego takiego jak szorstka troska ojca. Tymczasem główna treść
emocjonalna interesującego nas tutaj wiersza rozgrywa się właśnie wokół tej – i takiej – troski,
która w istocie wydaje się dużo bardziej naturalnym zjawiskiem niż życiowe perypetie, jakie były
moim udziałem. Pewnie zatem utwór ma większe szanse na szeroki odzew w emocjach mężczyzn,
niż może mi się wydawać. Szeroki, bo szorstka troska, czasem niemal aż do krwi, to doświadczenie
niemal każdego faceta.
Jeśli chodzi o odbiór u kobiet, to mogę tylko sięgać po daleko idące spekulacje. Spodziewam
się, że w tym tekście może fascynować je obcość sytuacji, a jednocześnie obecny w wierszu element
walki o dominację, której wynik budzi zainteresowanie ze względów ewolucyjnych. Ten archetyp –
tak mocno powiązany z istotą ludzką – musi mocno oddziaływać na psychikę kobiecą, ale
oczywiście nie tylko kobiecą.
Tyle może spekulacji na temat możliwego odbierania wiersza Knapa przez innych. Tymczasem
zima nie chce minąć, gdy piszę te słowa. Wciąż jest biało. Jak tu zatem pisać o jaskółce? Jaskółek
nie ma. Dopiero gdy ciemna, wilgotna gleba zastąpi zmrożone, pokryte lodem skorupy, może
pojawić się szansa. Szansa na to, że grudki ziemi skupią się w sobie i ożyją – staną się
skowronkami i jaskółkami. Tak, wiem, ptaki to nie kawałki ziemi, to żywe stworzenia, które
przylatują do nas z południa. Jednak to stare skojarzenie, które przed chwilą przywróciłem do
życia , istnieje, ma swoją moc, pracuje. Na zawsze mamy już w języku „pierwsze jaskółki” oraz
„jedną jaskółkę, która wiosny nie czyni”. Na razie nic nie pozwala na zanegowanie kulturowego
miejsca jaskółki, w którym jest ona zwiastunem odradzającego się życia. Jak Grecy zasiali w naszej
świadomości ten obraz wymykającej się z krainy śmierci posłanki Kory, tak on tu tkwi. Gdy pojawi
się jaskółka, nowe życie zaraz się rozpanoszy i stanie się wszędobylskie.
Drugie ważne skojarzenie związane z jaskółką wynika z obserwacji, że jest to ptak, który bez
przerwy grzebie się w błocie. Już przecież samo wyobrażenie, że zwiastuje on wiosnę, bo
przedstawia on udane przejście z grudki ziemi w latające żyjątko – już ono ma w sobie
niezacieralny smak tego, że to zwierzę bez błota i ziemistości trudno sobie wyobrazić. Przecież
gniazda tych stworzeń są właśnie zlepkami błota, gliny, słomy i odchodów. W czymś takim rodzą
się ich dzieci – wyrastają ze świata błota i gliny. A kolor? Ta mieszanina brunatnego i szarego – to
przecież barwy ziemi, mokrej ziemi zmieszanej z wodą, błota, brudu, ale też i żyzności. Tego tła
skojarzeniowego nie sposób się pozbyć przy czytaniu wiersza Knapa – tam wszystko jest z brudu,
który został zamieniony w życie.
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Pociągnijmy ten obraz dalej, jeszcze o krok. Swoje gniazda jaskółki wiją przecież pod dachami
– wysoko, ale jednak nie otwarte na niebo. Gniazda tego gatunku muszą znajdować się pod czymś
– mieć jakiś patronat. Tak rodzą się te stworzenia; tak jaskółczy ojciec i matka całe życie
funkcjonują – centrum ich egzystencji musi znajdować się pod osłoną jakiegoś dachu, jakiegoś
większego, ochronnego bytu. Jaskółki – swobodnie wzlatujące w niebo – nie zniosłyby jednak
mieszkania pod otwartym, pełnym nieboskłonem. Może reakcje ojca, które widzimy w Jaskółce,
to właśnie pochodna tego strachu. Strachu ojca, że syn wierci dziurę nad domostwem, że
w domostwie będzie panoszyć się otwarty świat nieba.
I dorzućmy jeszcze jedno, ostatnie skojarzenie. Skojarzenie najbliższe powierzchni naszego
wiersza. Jaskółki, gdy jest pogoda, latają wysoko i mało kto je widzi. Gdy jednak zanosi się na
deszcz lub burzę, nagle zaczynają krążyć tuż nad ziemią i tuż nad ziemią słychać ich piskliwe,
zgrzytliwe głosy. Głosy jakby ktoś styropianem tarł po szybie.
Z tak odśnieżonymi skojarzeniami możemy ruszyć w głąb wiersza. Idziemy zatem. Na samym
początku przydaje nam się ostatnie skojarzenie. Jaskółka, która pojawia się w wierszu, porusza się
w bezpośredniej bliskości relacjonującego historię bohatera wiersza. To jest ta jaskółka, która
zapowiada burzę. Wyobrażamy sobie przy tym, że towarzyszące nam niebo jest szare, brudne
i zanosi się na deszcz. Takie brudne, mętne niebo może tutaj grać rolę metafory szarego, brudnego
życia. Wyczekiwanie deszczu zaś to oczekiwanie na oczyszczenie. Po deszczu wszystkie liście,
dachówki, ściany są gładkie, mają żywe kolory. Tymczasem ojciec pod postacią jaskółki przylatuje
do bohatera wiersza i ogłasza: „brudne! brudne! brudne!”.
Co może oznaczać ta sytuacja? Sytuacja, gdy ptak, który w naszych wyobrażeniach powstał
z brudu, który jest tego brudu posłańcem do naszego miejsca na świecie, gdy ten ptak –
wyfraczony, hiperelegancki – znajduje i wytyka brud? Dla jaskółki brud, którego nie powinno być,
to śmierć – to stan sprzed posłania do świata żywych. Tego nie może być w świecie ożywionym!
Jaskółka nie może pozwolić sobie na kompromis! Krąży zatem, piłuje: „w prawo, w lewo, śmiga,/
i znowu nadlatuje”. Ona jest wyrzutem sumienia – księdzem w czarnej sutannie i białej koloratce.
Grzech musi zostać zmyty. Ona domaga się życia. Do niego właśnie nawołuje z drzwi, które
pojawiają się w końcu pierwszej strofy. Drzwi, które prowadzą przecież do świata, do otwarcia, do
tej wolności, jaką ma jaskółka, gdy niebo jest pogodne, i fruwa wysoko, tak że jej nie widać. Nie
widać jej takiej w tym wierszu. I ten brak ma swój ciężar, swoje znaczenie, swój cień kładący się na
znaczeniu.
Nie widać – takiej – jaskółki, ale podmiot liryczny odpowiada na jej wezwanie. Rusza się.
Można się zastanawiać, co jest energią tego ruchu? Trochę to brzmi, jakby bohater wiersza ruszał
się dla świętego spokoju: „Bo ja to się opieszam”. Nie ma w tym nic ze szczerego oddania młodej
jaskółki-potomka widzianej gdzieś u Izajasza (Iz 38, 14) 1:
A ja jak jaskółka kwilę i wzdycham jak gołębica. Oczy me wznoszę ku górze i proszę, byś się
mną zajął i otoczył mnie swoją opieką.

Nie ma w tym ani grama prośby o opiekę. Jest wyłącznie bierny opór. Podmiot liryczny jest trochę
jak wielbłądy w Podróży Trzech Króli T. S. Eliota – no, dadzą się zaciągnąć, ale w wędrówce nie są
ulgą. Są jeszcze jednym utrapieniem, którym trzeba się jakoś zająć, by dotrzeć do celu. I tak jak
u Eliota mamy litanię przeszkód na drodze, tak u Knapa mamy litanię rytualnych opieszałości, jak
u pierwszego napędza ona spiralę napięcia i umęczenia, tak u drugiego mamy też nakręcone
napięcie, aż po skraj wyczerpania.
Tam, na samym szczycie rezygnacji, jest jednak moment ostrej konfrontacji, bo czytamy
przecież: „ojciec poleci do kuchni, wyłączy gaz, wyciągnie nóż i dopiero wtedy to on mnie
wyjmie!”. Można to przeczytać spokojnie, metaforycznie, bo przedstawiony obraz koronuje
wcześniej zaczętą metaforę, ale metaforyczny nóż może być również nożem przemocy psychicznej,
jakiej dokonuje ojciec nad synem – masochistycznie ustawionym tu przez opowiadającego w roli
nieudacznika. Może też być czymś jeszcze bardziej realnym – może być nożem z żelaza i trzonka,
który został użyty w prawdziwej akcji między bliskimi sobie przecież osobami.
W następnej odsłonie napięcie ulega rozładowaniu – „W końcu wstałem.” – stwierdza
narrator wiersza i jest prawie tak, jakbyśmy znaleźli się w „a temperate valley”2 u Eliota. Proste to,
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wyzwalające, ale czy pod skórą nie ma przypadkiem tu skargi, którą da się usłyszeć u Izajasza
zaraz po zacytowanym już wcześniej wersie (Iz 38, 15):
I cóż ja Mu teraz powiem? Jak rozmawiać będziemy? Przecież to On sam wszystko czyni. Sen
więc ulatuje ode mnie, bo moja dusza jest pełna goryczy.

To jednak nie jest wszystko, bo po chwili mamy w wierszu kolejne uderzenie napięcia: „Potem
musiałem wstać drugi raz.”. Pierwsze upokorzenie było bowiem niewystarczające. Musiało nadejść
następne, bo sprawę brudu należało załatwić „na suto”: „A gdzie masło, kiełbasa, herbata, gdzie
wiaderko, szmata i mop, no gdzie?”. Czyszczenie musiało się odbyć z należytym okładem oraz
odpowiednim nakładem środków czyszczących. Zgodnie z prowadzeniem ojca – nie ma tutaj
miejsca na „bujanie w obłokach”. Jednak bohater wiersza chce bujać w obłokach, latać między
nimi – to jest przecież jedna z podstawowych aktywności życia jaskółki. Do takiego nieistniejącego
życia podmiot liryczny – według mojego odczucia – tęskni, choć jest umieszczony na stałe i trwale
pod okapem dachu, spod którego niewiele widać z prawdziwego świata. Ta tęsknota połączona
z ćwiczeniem przez ojca musi dać efekt totalnej dezorientacji, stąd mamy: „to ja już gdzie i co to
już nic nie wiem”. W istocie wracanie do spraw przyziemnych jest dla narratora i jednocześnie
bohatera wiersza zbliżeniem się do śmierci – odwrotnie niż dla ojca. W ten sposób przypominanie
o brudzie to wchodzenie w śmierć, której – odwrotnie do narratora u Eliota – narrator u Knapa
nie wita z radością.
Wreszcie w wierszu następuje trzecia próba: „A potem musiałem wstać jeszcze raz.”. I tego jest
już za dużo. W tym momencie musi odezwać się myśl podobna do tej zasłyszanej u Izajasza (Iz 38,
12–13): „A Ty unicestwiasz mnie w ciągu dnia i nocy. Ja zaś jęczę aż do rana w bólu.”. Kolejna
bowiem próba treningu w czystości kończy się burzą, jatką, którą rozgrywają, bo „on skurwiel i ja
skurwiel”, bo podmiot nie może, nie chce lub nie umie liczyć na to, na co liczył Izajasz, że spełni
się prośba (Iz. 38, 16): „Tyś mnie już wypróbował, zechciej mnie więc uleczyć.”. W tej relacji nie
ma miejsca na ciepło i miękkość wzajemnego odnoszenia się – jest twardo i ostro. Sama jatka nie
została jednak dokładnie przedstawiona. Można sobie wyobrażać dowolnie drastyczne sceny –
w końcu nóż już się w tekście pojawił. Ja jednak wyobrażam sobie ten moment tak, że bohateraopowiadacza historii ogarnia nieopanowana wściekłość, która znajduje swój upust w kilku
chwilach siłowania się zakończonych dwoma porządnymi ciosami pięścią po twarzy ojca. Tak
rytmicznie układają się w mojej głowie finalne „(on jaskółka!)/(on jaskółka!)”. I to jest ta wielka
ulewa wściekłości. Czy jednak kończy się ona oczyszczeniem? Nie ma w tym przecież spokoju
ostatniej frazy Eliotowskiej Podróży Trzech Króli – „I should be glad of another death.”.3,4
Tutaj to raczej wiersz Knapa odkrywa w tekście Eliota niespodziewaną warstwę okrutnego wyrazu
jego końcówki.
I możnaby interpretację w tym miejscu zakończyć, ale w moim odczuciu byłaby ona jeszcze
niepełna. Mamy tutaj bowiem zasugerowany zamach syna na ojca. Chyba nie warto przechodzić
koło tego tak szybko – można bowiem dostrzec w tym akcie coś głębszego. Na pewno znajdzie się
wiele różnych sytuacji, do których dałoby się odnieść przedstawioną scenę. Mnie jednak
najciekawsze wydaje się spojrzenie na wykreowaną w Jaskółce sytuację, jakby to Szatan (syn)
podnióśł rękę na Boga (ojca). Niewątpliwie ta scena jest jak na warunki naszej kultury
świętokradcza – to scena przekroczenia tabu: ludzie tak nie robią, że syn pokonuje ojca
w fizycznym starciu. Tak robią zwierzęta. Stąd uprawnione wydaje się skojarzenie właśnie
z również świetokradczym starciem Szatan – Bóg Ojciec. Możemy sobie wyobrazić, że Upadły
Anioł jest trochę jak bohater-narrator Jaskółki – ma świadomość, że nie do końca spełnia
aspiracje Ojca, a może nie do końca spełnia własne ambicje. W zrodzonej tak frustracji atakuje to,
co uznaje za ich źródło, czyli Boga. Wiadomo jednak, że ten pojedynek jest z góry skazany na
klęskę – Bóg Ojciec jest esencją, źródłem istnienia Szatana, więc Szatan nie może go zniszczyć, bo
Bóg Ojciec musiałby sam chcieć się zniszczyć, żeby to nastąpiło. Szatan uderzając słyszy tylko echo
swojej zależności: „(on jaskółka!)/(on jaskółka!)”. On, Bóg Ojciec (a w wierszu ojciec podmiotu
lirycznego) daje odpowiedź „jaskółka”, co można przeczytać jako „ja-z-kółka”. Akcja w postaci
uderzenia w kolistą głoskę „o” z wyrazu „on” powoduje reakcję-przypomnienie, że „ja” podmiotu
lirycznego pochodzi właśnie z tego „kółka”. To jest to miejsce, z którego Szatan nie ma wyjścia –
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jego „ja” zawsze będzie pochodną Boga i zawsze będzie w sobie nosić Jego cząstkę, niezależnie od
tego, jak bardzo ustawi się w opozycji do swojego źródła, tego przedwiecznego kółka początku.
To już koniec. Zajrzyjmy teraz do naszego źródła – do tekstu Jaskółki.
Przypisy
1
2
3
4

Fragmenty Biblii za Biblią warszawsko-praską w tłumaczeniu ks. bpa Kazimierza Romaniuka.
W polskich przekładach „temperate valley” zwykle jest tłumaczone jako „łagodna dolina”.
Tekst oryginału Journey of the Magi T. S. Eliota za Collected Poems 1909-1962, Faber and Faber, 1963.
Nie podaję tutaj tłumaczenia polskiego, bo znane mi przekłady (Józefa Czechowicza, Krzysztofa
Boczkowskiego, Adama Piotrowskiego, Antoniego Libery i Stanisława Barańczaka) tak
ujednoznaczniają w polskim angielskie znaczenie, że trudno z niego wyłuskać wspominaną tutaj
okrutną warstwę.

Pieter van der Heyden, Walka o pieniądze, ok. 1569 r., wg Pietera Bruegela Starszego,
miedzioryt, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Roman Knap
JASKÓŁKA
Mój ojciec jak gdzieś tylko zobaczy brudne, to on zaraz nagle ma lot jaskółki
i lotem jaskółki przylatuje do mnie do pokoju,
otwiera drzwi, woła, zawraca, pokazuje – brudne! brudne! brudne!
i znowu odlatuje, i znowu przylatuje,
popędza, fruwa, krąży, w prawo, w lewo, śmiga,
i znowu nadlatuje,
i ciągle mi tak lata i jaskółczy w drzwiach.
Bo mój ojciec te moje zaraz, zaraz, zaraz, to on je już słyszał godzinę temu.
Bo ja to się opieszam.
Bo ja jak mam wstać to ja oczywiście wtedy mam widoczny wysiłek. Księżna pani.
Bo oczywiście wszystko może poczekać!
Bo te zaraz, zaraz, zaraz, to takie moje wstawanie niewstawanie,
że oczywiście ja to się jeszcze muszę poprzeciągać, odrozespać i poprzytulać do pluszowych
książeczek.
Bo mojemu wstawaniu to jest zawsze jeszcze zimno.
Bo oczywiście ze wszystkich spań, wstawań i pobudek najpiękniejsze są te rozlewne.
A mój ojciec to on się wtedy nie może niczego doprosić!
(ps. Bo ja to chyba w ogóle jestem odłamek skorupki z jajka, co to on wpadł do właśnie
smażonej jajecznicy i nie chce z niej wyjść i klei się – i trzeba dopiero będzie, że mój ojciec
poleci do kuchni, wyłączy gaz, wyciągnie nóż i dopiero wtedy to on mnie wyjmie!)
W końcu wstałem.
Potem musiałem wstać drugi raz.
Bo oczywiście zamieść to może i ja zamiotę, ale i też na tym skończę.
A przecież tylko zamieść podłogę tam gdzie jest brudne, to tak jakby dać tej podłodze do jedzenia
tylko suchy chleb.
A gdzie masło, kiełbasa, herbata, gdzie wiaderko, szmata i mop, no gdzie?
A potem nagle to mój ojciec to on już wiedział, że ja dobrze wiem gdzie i co,
ale oczywiście z tego całego mojego bujania w obłokach to ja już gdzie i co to już nic nie wiem.
A potem musiałem wstać jeszcze raz.
Bo w końcu nie wytrzymałem!
Bo mój ojciec właśnie gdzieś tam w łazience położył palec i zaraz zobaczył, że tam to jest tak
oblepione,
że się nie da położyć palca.
Ale po co jemu tam kłaść ten pierdolony palec, jak tam nie jest na palec tylko na szampony i płyny!
A potem w lot tego doszło do jatki –
że on skurwiel i ja skurwiel,
on pojebany i ja pojebany,
on schujały ja schujały,
on debil ja debil,
on pedał ja pedał,
on gnój ja gnój,
on jaskółka
(on jaskółka!)
(on jaskółka!)
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Małgorzata Köhler
ZABIĆ JASKÓŁKĘ

N

iełatwo jest zabić własnego ojca, a jednak zdarza się to codziennie, i zdarza się prawie
każdemu. Zabijamy w sobie rodziców, żebyśmy mogli żyć własnym życiem, według własnych
reguł, żebyśmy mogli oddychać. Niektórzy chłopcy planują to już we wczesnym dzieciństwie, inni
czekają z tym, aż ojciec będzie stary i słabszy. Najłatwiej zabija się ojca, gdy ma się dokąd uciec.
Ale co zrobić z ojcem, z którym jest się śmiertelnie związanym nierozerwalną pępowiną takiej
obcości i wzajemnego niepojęcia, że graniczy z fascynacją? Niechęci patologicznej, powikłanej
nieszczęśliwą konstelacją rodzinną – z archipelagu samotnych wysepek znika matka, i od tej
pory brzemię miłości niewykonalnej będzie ciążyć na barkach ojca i syna. Ojca, od którego nie
można uciec?
Czytałam Jaskółkę po lekturze wielu innych wierszy i prozy Romana Knapa, z którymi
miałam kontakt od lat. Znam jego bohatera lirycznego od małego, żywego chłopca, dla którego
świat był trzymany przez rodziców pod kluczem, i który nie czuł się nigdy z nimi dobrze
i swobodnie, a jego
marzeniem było mieszkać na planecie, którą oświetlają 4 słońca, i jak tylko byłem sam w domu
(wtedy wołałem – chata up your life!) i skakałem jak dziki z miejsca na miejsce szczęśliwy, jak to
wszystko pięknie się układa, że wreszcie jesteśmy sami tylko przedpokój i ja, tylko kuchnia i ja, tylko
łazienka i ja, tylko duży pokój i ja (…) – ale wtedy zwykle pojawiał się ojciec czegoś zakazywał, coś
zamykał, z czegoś szydził. Ale póki ojca nie było, czułem się jak dzieciak buszujący samemu w domu,
dzieciak, z którego widać tylko ręce i nogi, wiecznie w ruchu. A za kolegów i koleżanki miałem
meble. Te same wszystkie domowe meble, które jak tylko wróci mój ojciec nagle dorosną,
spoważnieją i już samym swoim wyglądem odstraszą mnie od zabawy. [Roman Knap, Compositae]

Ojciec zjawiał się zawsze.
Znam podmiot liryczny Knapa z okresu dorastania i jego nieszczęśliwego stracenia głowy
razem z Marią Antoniną, i w tych właśnie moich ulubionych fragmentach Compositae znowu
niezawodnie pojawia się ojciec: wkracza do pokoju, gdzie ukrywają się kochankowie, i kradnie tę
czystą miłość, ściąga ją na siebie, co widać dopiero teraz, gdy tak się na to patrzy z oddalenia:
– więc zabroniłem mojemu ojcu wchodzić tu do mojego pokoju, bo on głupi mieszczuch sobie żyje,
je, pije, pracuje, robi zakupy i ciągle mi tu wchodzi i patrzy na ten mój tapczan, przystawiony do
ściany i bez ustanku rozesłany, ot, nawiasem przy tym mordując Marię Antoninę!
Więc precz głupi mieszczuchu, precz mi stąd!
Ale mój ojciec się jednak uwziął i nadal mi wchodził tu do pokoju żądając, żebym zaraz wstał, bo on
już nie może na to patrzeć, że wszystko tu u mnie takie rozmamłane i rozchełstane, i właśnie
zarządził gruntowne porządki, pranie pościeli i trzepanie koców; sam zaś powinienem zająć się
sprawami, które by mi nie pozwoliły tak leżeć, powinienem wstać, od czego mi przecież korona
z głowy nie spadnie, i na przykład przewietrzyć pokój, albo podnieść z łóżka, z tego barłogu,
i powyrzucać te wszystkie pudełka, w których deponuję jak jakie błystki - zdjęcia i kosmyki włosów;
skrzyneczki może i puste, ale z pozytywką – kolorem, zapachem; i oczywiście te wszystkie szpargały,
dupsy, książki, z których wycinam zdania w serduszka, i te wszystkie już wycięte serduszka z jakimiś
tam maksymami o miłości, które przecież nie dadzą mi jeść.
Och, gdybym chociaż do tego, co jest w tych wszystkich książkach, miał inne foremki!
To by pewnie nie było tak jak teraz, że nie mam ani jednej poszewki dekoracyjnej, skomponowanej
z tkanin w kilku żywych kolorach, z kretonu, z sutaszu albo z lamówki, tylko tę jedną kremową
pościel z bladoniebieskim paskiem, przebiegającym na przełaj kołdry, z łatwo brudzącego się
materiału – miłości,
gdy o miłości!
miłości!
miłości! – wywoływałem ją jak ducha, bo tak ściśle łączy się z nią dar znikania,
och, ale miłość to forma, której się tylko wydaje, że uciekła przed moim ojcem, bo oczywiście ja to
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nie wylewam fusów z kawy do kibla porządnie, ja tylko cyknę! (bo jak nie statki, to Indianie, a jak
znowu nie Indianie, to niby tapczan, a syf jak jest tak jest, bo oczywiście mój ojciec to ostatnio
widział u mnie w pokoju taki burdel wczoraj, jak jeszcze był bez baroku. [Roman Knap, Compositae]

Znam więc podmiot liryczny Knapa od dziecka i również jako mężczyznę z poważnymi, dorosłymi
problemami, a ojciec gra w nich wytrwale swoją rolę. I wydaje mi się, że dobrze znam „jego ojca“ –
„on mój ojciec“ pisze Knap, jakby samo „ojciec“ było zbyt proste. Czasami pisze: „on ten mój
ojciec“. On ten mój ojciec staje się po śmierci matki podwójnie obecny, wszechobecny; wystaje ze
swoimi zarzutami w progu jego pokoju, i jak najpierw wyśmiewał zabawy, tak później szydzi z jego
miłości, książek, pisania, wchodzi brutalnie, chociaż piskliwie i groteskowo, i jak zamykał
wcześniej przed dzieckiem „duży pokój do zabawy“ na klucz, teraz zamyka nadal swój pokój,
w nim jedzenie, garnki, pamiątki po matce, swoje nieszczęsne serce.
Zwykle widzę go tak właśnie – podskakującego z oburzenia, machającego rękami,
nieszczęśliwego człowieka z kluczem, który nie jest w stanie zrozumieć, jak doszło do tego
uwiązania, ale odczuwa przymus przypominania synowi o wszystkim i pouczania go, jak i co ma
robić, przymus trzymania ręki na pulsie tego chorego układu.
Rękojeść
Bo w tym domu to mój ojciec to on jest generał odbierania telefonów!
Bo żeby tak w końcu wejść do kuchni raz a porządnie to jeszcze nigdy, to zawsze tylko podchody.
Bo też jak choroby i głód mieszkańców otwierały bramy oblężonych miast, to mój ojciec realizując
zamysł podporządkowania mnie swojej woli, złożył parówki pod klucz.
Jeszcze z marszu tego, jak mój ojciec to on był pod moimi drzwiami. (z marszu, marsz, to wojsko,
chyba to widzisz!)
Potem mój ojciec przeniósł z kuchni do siebie do pokoju każdą część z maszynki do mielenia mięsa,
którą to kiedyś tam rozmontował, bo mój ojciec to on już ci tam dobrze wiedział, co jeszcze zabrać
z kuchni, żeby mi się odechciało wojować.
Marzyłem, żeby mieć 2 szklanki, bo jakbym miał 2 szklanki i jakbym je niósł do kuchni, to by jedna
z nich to by była lewa przednia :))) [Roman Knap, Compositae]

Ale czasem nagle pojawia się w tych fragmentach Compositae inny „on ten mój ojciec“, jak tutaj:
Toteż wprawdzie po śmierci matki nie miałem już nigdy zobaczyć wielu rzeczy i musiałem je sobie
wyobrażać, to jednak wiedziałem, że nawet w 10 lat potem znajdują się one wciąż gdzieś
przechowywane w pokoju ojca. I były to na pewno
– nitrogliceryna
– rajstopy
– majteczki
– staniki
– czarne getry
– biały, zwapniony od środka garnek, w którym moja matka gotowała bieliznę
– plastikowe spinki do balejażu
– lakiery do paznokci
– inne kosmetyki, drogeria, przeznaczona do pielęgnacji intymnej, rzeczy które zaglądają pod
bieliznę
– tampony
– konturówka
– cienie do powiek
– puzdereczko z sypkim pudrem
– pilniczki
– pincetki
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– cążki (do obcinania paznokci u nóg)
– pałeczki, patyczki, szpatułki do usuwania skórek (bywają z bukszpanu lub drzewa
pomarańczowego)
– brzeg wanny
Te wszystkie przedmioty, już nieobecne ani w kuchni ani w łazience, gdzie było dotąd ich miejsce,
stały się jak dziury, przez które próbowałem (jak tylko to możliwe) zajrzeć w głąb do pokoju mojego
ojca. A raczej do dawnej sypialni mojej zmarłej matki, jeszcze nie uwolnionej od obsesji, że już nie
jest sypialnią mojej matki.
I niewątpliwie, mój ojciec te wszystkie rzeczy dawniej służące mojej matce, pochował sądząc, że
pozostawione na widoku, staną się one podatne na złe wpływy – moje. Będę używał, niszczył, gubił,
wyrzucał. Tymczasem lepiej, jak tam w jego pokoju te wszystkie rzeczy będzie konserwował
formaldehyd. Czasem tylko mój ojciec po kryjomu, w samotności, w osobliwym fetyszu
liturgicznym, żeby czcić zmarłą żonę, ten czy ów przedmiot sobie wyciągnie z kryjówki. Raz go tak
przyłapałem, gdy zapomniał zamknąć drzwi do swojego pokoju na klucz, a ja nie pukając nagle je
otworzyłem – wtedy mój ojciec wyglądał jak ten zwapniony od środka garnek mojej matki do
gotowania bielizny, którego nie zdążył schować pod poduszkę. [Roman Knap, Compositae]

Cóż za przepiękny portret!
„Zwapniony od środka garnek mojej matki do gotowania bielizny, którego nie zdążył schować pod
poduszkę!“.
Jaskółka ma wszystkie cechy wiersza – komety.
Po pierwsze, nikt w nią nie wierzył.
Po drugie, gdy się już pojawiła, to przeleciała z blaskiem i szumem przez kilka portali, podawano
ją sobie jak wieść z ust do ust, przeklejano samowolnie, a bezpośrednio zwiastowała śmierć bloga
Marka Trojanowskiego, gdzie ukazała się po raz pierwszy, w ostatnim odcinku serialu Świniobicie.
Knapowi zwiastowała tajemnicę latania.
Bo ten, napisany bardzo prostymi środkami wiersz, zawiera pewną tajemnicę. Według mnie
chodzi o tajemnicę wzniesienia się ponad samego siebie.
Morderczego układu ojca i syna, skazanych na siebie, niezdolnych do oderwania się od
nieznośnych ról, nie przerwie żadna zbrodnia, bo pociski od dawna nie docierają. Nie będzie
puenty, to się nigdy nie skończy, bo jakże zabić jaskółkę? Głos podmiotu lirycznego zawiesza się
w zdumieniu, ojciec staje się lżejszy, za chwilę szybuje, i oto obaj wznoszą się w tym wierszu, bo
niedopisana puenta brzmi:
„(ja jaskółka?)“.
To moment, w którym absurd wchodzi w wysokie rejony. A całość zaczyna emanować
delikatną poświatą: to miłość, stopienie się poprzez pojęcie, objęcie.
I zaczyna się rozumieć: bo to wiersz o miłości był.
Jak wszystkie wiersze, jak całe pisanie Romana Knapa.
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Roman Knap
ELF Z FELLOW
[Są to fragmenty wywiadu Małgorzaty Köhler z Romanem Knapem opublikowane w „Strefie Gender”
w 2012 roku, w których poeta opisywał podmiot liryczny swoich nowych wierszy – przyp.red.]

Na monitorze okno pojawiły się profile deszcz, wiatr i burza.
Do nich nie napiszę.

Ten dwuwers najlepiej opisuje kim jest „elf z fellow”. To facet (chyba), gej (chyba), wieczny
onliner, który siedzi dniami i nocami przed komputerem, na portalach randkowych i szuka księcia
z bajki („z ognistym tyłkiem”) już tak długo, że aż jego samego i komputer oplotła pajęczyna. Profil
pajęczyna. Jak widać właściwie stracił on kontakt z rzeczywistością. I dla niego wszystko, co dotąd
było realne, zamieniło się w profil. W jego świecie nie ma więc wiatru, ale jest za to profil wiatr. Elf
z fellow jest wiecznie młody, jest to ktoś z bajki i ktoś z dziecka. Zanurzony w internecie czuje się
wolny, szczęśliwy i wiecznie młody, słucha muzy (ma słuchawki na uszach), nie wiemy, jak
naprawdę wygląda (choć ma 1000 fot, i wszystkim je pokazuje, każdego przekonując, że to jego
własne), i w ogóle robi wrażenie, że jest niepoważny, że nic nie wie o życiu, albo że prawdziwe
życie ma gdzieś, a tymczasem – pomyśl – jak bardzo elf z fellow musi być jednak wrażliwy, jak
głęboko spostrzegawczy, a może nawet i wnikliwie mądry, skoro w pewnym momencie tłumaczy
on swój wybór, wybór życia poza realiami, w necie, spostrzeżeniem, że
monitor nie marszczy się w stare jabłuszko

(…) Elf z fellow to człowiek, którego personaliów nigdy nie poznasz. Ma na imię „elf z fellow”
i pisze do innych ludzi – chcąc ich poznać bliżej – z własnego profilu „elf z fellow”, a ludzie mu
odpisują z własnych profili. Albo nie odpisują. Co jakiś czas ktoś pyta „elfa z fellow”, jak ma na
imię, i mam na imię elf z fellow ten odpowiada, tocząc walkę o przywrócenie komputerowego
nicka do świata żywych. Zresztą „elf z fellow” ma niejeden profil. Na niejednym portalu.
To gagatek. Słodki cwaniak. Kombinuje, żeby nie być sam. (…)
W sieci nie ma samotności, samotność jest poza siecią, w tobie. W sieci, w tej części sieci,
w której przebywają elfy, jest raj, panuje idylla, trwa wzajemna adoracja. To, co niemożliwe
w realu, np. powiedzieć „cześć” zupełnie obcej osobie, właśnie mijanej na ulicy, każdej obcej
osobie, jest w sieci normą; samotność jest tam, gdzie jest obcość, a w sieci nie ma obcych. Każdy
jest – sieciowo dostępny. Dlatego sformułowanie „samotność w sieci” to sprzeczność. W sieci
w każdej chwili jesteś tym, kim chcesz być. Chcesz być nagle kobietą, jesteś nią, zakładasz kobiecy
profil, nick, i jesteś kobietą. Chcesz być dzieckiem, wystarczy parę klików, i już nim jesteś. Chcesz
być profesorem, nie ma nic prostszego, jak zostać nim w sieci. Sieć realizuje twoje kaprysy
i fantazje. A życie okazuje się za krótkie, żeby je marnować na realizm. Również na realną miłość.
Te czy inne, a nawet wszystkie dotąd nam znane definicje czy skojarzenia, czym jest miłość, czym
jest samotność, czym jest życie, czym jest płeć, itd. itd., w epoce netu trzeba bardzo mocno
przeformułować, przewartościować. Być może trzeba by też wyrazić je w nowym języku – języku
ikonkowym.
Już prawie na samym początku (wg planu) elf z fellow zakłada sobie jakiś nowy kolejny profil
na jakimś kolejnym portalu, i wyznaje potencjalnemu przyszłemu rozmówcy credo swoich potrzeb
– „ja nie chcę wiele, ikonkę od ciebie”. To by znaczyło, że on wcale nie szuka miłości, a jeśli jej
nawet szuka, to – jak sam w pewnej chwili notuje – „nie ma w tym nic rozpaczliwego”. Tak, elf to
lekkoduch. A przynajmniej takim się kreuje. Bo elf z fellow to jednak postać wirtualna, i nic
pewnego ani prawdziwego o nim nie wiemy. Wciela się w „modele”. Kokietuje, zagaduje, obiecuje,
adoruje. Jest dzieckiem z dworca Web. Pragnie być tylko spełnieniem czyichś oczekiwań, nic
więcej, poddaje się zatem wszystkim wymogom, żądaniom, i jak ktoś potrzebuje twardziela, udaje
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go, jak ktoś potrzebuje zniewieściucha (choć to akurat zdarza się bardzo rzadko), to znowu udaje
kobietę; jak ktoś marzy o szczupłym, patrzysz, a nagle elf jest chudy, a jak ktoś marzy o sporciku,
to nagle patrzysz, a elf jest cały w soksach i adikach.
Przypomina mi się taka Aldona. To 15 lat temu była jedna z najsłynniejszych prostytutek na
Śląsku (dziś nie żyje, przedawkowała w Holandii). Prowadziła agencję towarzyską. Samotnie,
w jakimś lokalu w bloku. Była łysa. Na ścianie w pokoju, przy lustrze, wisiał cały rząd różnych
peruk. Otóż zawsze, gdy do agencji dzwonił jakiś klient, Aldona wypytywała go, jaką ma mu
przysłać dziewczynę – blondynkę? brunetkę? rudą? w warkoczach? – i pytając go o to, patrzyła
błogo i z błyskiem oka na ten cały szereg rozwieszonych peruk.
Może zatem elf z fellow to Aldona? :)
W każdym razie elfowi chyba nie zależy na realu. Bo real jest passé. I real jest – a to bardzo
istotna konstatacja, sformułowana w wierszu Przechonoc –
bo potrzebny mi jest real
jak potrzebny jest każdemu, żeby
tchórzliwie udawać, że nie ma go online

Słowem, real, realizm to miejsce, świat odosobnienia, tchórzliwego udawania, że się nie jest
online. (…) W innym jednak wierszu mowa jest o tym, że po prostu real jest niedostępny.
(…) w sieci mamy idyllę, elf z fellow, w realu zapewne samotny, w wirtualu znajduje otwartość,
oszołomienie, piękno, a piękna jest tu jak na dworcu, jak w ulu. I wszystko na wyciągnięcie ręki,
profilu ręki. Estetyzm dominuje, na potęgę zdominował świat miłości i partnerstwa. Każdy elf
szybko odkrywa, że do miłości wcale nie trzeba dwojga, natomiast trzeba – piękna. Realizm
oczywiście można skosmetyzować, można ukryć wady, cielesne wady, odpowiednim doborem
stroju, nawet oświetleniem, ale jednak realizm ciągle pozostaje aseksualny. Do zdjęć mamy
program fotoszop, a takiego samego programu do tego co realne, jeszcze nie wymyślono. Może
wkrótce wymyślą jakiś program realpoint, który sprawi, że nawet w realu będziemy tacy jak na
zdjęciach po retuszu, ale, póki co, real jest wciąż brzydszy. Jedynym brakiem, odczuwanym
w wirtualu, jest brak dotyku. Platoniczne gesty – miłości – nie wystarczą. Cykl „elf z fellow” to
reportaż poetycki, opowieść, relacja z indywidualnych wrażeń i doświadczeń, ktoś inny może rzecz
widzieć inaczej, ale elf nie dramatyzuje ani tym bardziej – niczego nie komplikuje. Ani mu
w głowie bunt, ani zaangażowanie społeczne, ani polityka, ba – nawet specjalnie nie jest
kreatywny. Ale to voyerysta. Oko, spojrzenie, widok, obraz, fotka – oto jego życie. I tylko chodzi
mu o to, żeby to, co widać, było piękne. Byłoby idealnie, gdyby jeszcze to, co piękne, było
namacalne. Wszystko, czego elf doświadcza, doświadcza w wersji soft, miękkiej. Jednakże net nie
jest światem zamkniętym, izolowany od tego, co realne, i tego, co brzydkie lub wulgarne.
W chwilach, w których bajka zostaje skażona syfem frustracyjnym, elf sobie nie radzi. Albo inaczej
– jakoś radzić sobie musi. Trzeba wiedzieć, że to właśnie z realu do netu również wkradł się strach
przed odrzuceniem. W realu odrzucenie to codzienność, odwrót głowy, spojrzenie wilkiem,
pogardliwe, wyższość. Te zwyczaje z realu przedostały się również do netu. I paradoksalnie, w sieci
– jak już wcześniej powiedziałem – nie ma samotności, ale bywa odrzucenie.
Konflikt – przede wszystkim estetyczny – tego, co w necie, i tego, co poza nim, bywa brutalny,
ostry, dramatyczny, owszem, ale właściwie tylko poza monitorem. Na monitorze, w środku łączy,
są sposoby, żeby go nie dostrzegać, ewentualnie łagodzić. Nie dość na tym, okazuje się, że idylla o
necie, o miłości w necie, o pięknie, o nas samych, o każdym człowieku ma nagle swoje magiczne
przełożenie na świat realny – oto w pewnej chwili elf jest na dyskotece i nagle odkrywa, że każdy
obecny tam człowiek ma, nosi na sobie, gdzieś w lewym górnym rogu, taki mały czerwony
kwadracik z krzyżykiem
– to ZAMKNIJ.
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Roman Knap
WIERSZE

Blaszany kogucik
Na największym, jak informuje reklama,
gejowskim portalu randkowym, codziennie
odwiedzam, komentuję, ulubiam i paneluję
po własnym profilu; czekam na mejle, które
przyjdą jako hej lub brak tematu; w mejlach
będzie o szukaniu ostrych aktywów choć
ostrych aktywów mówią, że już nie ma tak jak
nie ma już dziewic. Przez większość dnia
monitoruję, co nowego. Świat się zmienia, więc
tak jak większość ludzi z biegiem lat
miałem coraz mniej napisane na profilu, aż
w końcu jakiś czas temu, była to sobota,
w treści o sobie dałem tylko kropkę. Usunąłem
emotikon uśmiechu. I wieczorem pognałem
na dyskotekę.
Na dyskotece była wielka ciżba, tłok, człowiek
na człowieku. Bardzo trudno wchodziło się
do bufetu, na piętro trzeba się było przeciskać;
jeszcze trudniej przechodziło się przez parkiet
wiedząc, że parkiet się nie rozstąpi. Nawet na
poboczach parkietu panował ból zatłok. A
przez środek, przestrzałem przejść się nie da,
bo w centrum parkietu ustawiony był podest,
coś w rodzaju małej kwadratowej areny,
na której tańczyli co odważniejsi, często półnago.
Reszta tańczyła wokół tej areny. Też
tańczyłem. Jak leciało „Sorry” Madonny.
Wtedy cię poznałem.
Przepytałeś mnie o sex i o mężczyzn.
Potem ci powiedziałem, że na środku parkietu,
zamiast podestu ustawiłbym wieżę, a na niej
by furgotał blaszany kogucik. A ty się
uśmiałeś.
Czy się jeszcze kiedyś znajdziemy?
Nie wiem, ale rano, gdy tylko wróciłem do domu
(choć rano byłem zombie),
natychmiast odpaliłem kompa,
zalogowałem się na największym jak informuje
reklama gejowskim portalu randkowym,
obejrzałem, że żadne mejle nie przyszły,
wszedłem w edycję profilu i w treści o sobie
usunąłem kropkę. Napisałem –
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Chętnie dam się przepytać o sex, nie o dom.
I mogę ci wymienić stu mężczyzn,
którzy zmienili historię mojej płci.
I jak chcesz, to jeszcze zbuduję dla ciebie wierzę!
A we mnie zafurgotał blaszany kogucik.

Do ciebie nadlecę skowronkiem z parkietu zielonego
Mam teraz taki miesiąc, że każdemu na
portalu randkowym odpisuję nie gniewaj się
kociaczku, może innym razem.
Spotkanko? Nie gniewaj się kociaczku, może
innym razem.
Sex? Nie gniewaj się kociaczku, może innym
razem. Mógłbym mówić co innego, wiem,
ale to straszny syf
odpisywać monosylabami. Znowu jeśli odpiszę,
że nikt tak nie potrafi powiedzieć „sex” jak
Peter Gabriel w „Digging in the dirt”,
wezmą mnie za ciotę, muzykantkę. Natomiast
przez cały miesiąc wcześniej wcielałem się
w model mężczyzny-mężczyzny
i każdemu odpisywałem kociaczku już
odpalam auto i przyjeżdżam. Bo jesteś piękny.
Tak, jesteś piękny, ale ta monotonna i
oklepana myśl, która przez miesiąc krążyła mi
po głowie, już mnie znudziła.
Poza tym nie miałem auta. W ogóle, jak
człowiek nie ma auta to robi się medytujący,
co każdemu odpisać na sex.
I do głowy przychodzi mu nawet taki pomysł,
żeby odpisywać: spotkanko? sex? jasne!
Spotkajmy się na dysce,
poznasz mnie, bo do ciebie nadlecę
skowronkiem z parkietu zielonego,
a ty wtedy wyznasz mi, że jest spoko.
Zresztą tak kiedyś odpiszę, właśnie tak –
i do ciebie nadlecę skowronkiem
z parkietu zielonego.

Przechonoc
Jest przechodzień i przechonoc.
Przechonoc to ja. Nie w każde dni,
ale na pewno w te, kiedy wychodzę z domu,
aby zapomnieć, że już nie ma mejli,
chociaż skrzynka pocztowa na gmailu krzyczy, że przyjdą.
I jeszcze kiedy wychodzę z domu,
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bo potrzebny mi jest real
jak potrzebny jest każdemu, żeby
tchórzliwie udawać, że nie ma go online.
Tak, bo w domu jest tylko komp
i portale randkowe,
na których scrollem
zawsze szybko przewijam profile,
żeby dostać się do fotek, potem patrzę
i wzdycham do każdej fotki hotboya,
która pasuje do nicku hotboy,
piszę mejle,
ale gdy tylko mam się spotkać, to wymyślam
dziwne historie:
mam remont, właśnie siostra wpadła,
dom się zawalił, pijany jestem,
a potem trochę nawet wstydzę się
swojej ściemy, bo jednak dalej świecę
że jestem online co 15 minut i tak przez parę godzin.
Więc lepiej wyjść z domu.
I wtedy w nocy chodzę po mieście,
bo mam remont, właśnie siostra wpadła,
dom się zawalił, jestem pijany,
jestem przechonoc.

Elf z fellow
Na portalu randkowym fellow zawsze jestem
elfem. I zawsze, gdy ktoś do mnie pisze,
to jednym słoneczkiem witam, dwoma
słoneczkami dziękuję, trzema pozdrawiam,
czterema bym pokochał – ale nie kocham
brzydkich, chudych, grubych i starych, więc
dopiero gdy pisze do mnie piękny i młody
to jestem szczęśliwy i jest mi tak ciepło
na sercu, gdy ty młody i piękny
nagle jednym słoneczkiem mnie witasz,
dwoma słoneczkami dziękujesz,
trzema pozdrawiasz, czterema byś
pokochał... Wiem. Możesz mówić dalej,
nie musisz przerywać.
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KILKA TEKSTÓW OSTATNICH

Małgorzata Królowa Szkocji Nowakówna
Małgorzata Królowa Szkocji Nowakówna wstąpiła na gaychat.pl i usłyszała to był dobry film,
świetna restauracja, ładny z ciebie chłopak, spotkaj inspirujących mężczyzn. Pozdrawiam gorąco
z zimnego. Z nagim modelem, który zaprosił ją do Denim‘s Cipo&Baxx po odzież tylko dla facetów,
porozmawiała o poppersie, miagrze i niemieckim byku, że sex to jej fetysz, a Małgorzata Królowa
Szkocji to jedno imię tak jak Franciszek Salezy, Jan Kanty, Jan z Krzyża, Franciszek Borgia,
Franciszek de Paula, i tak ma w dowodzie. Więc cóż w tym dziwnego nagi modelu?

Zobaczyć Małgo i umrzeć
Małgorzacie Gołąbek-Köhler

Romek, Romek, a teraz wracaj do domu, spiesz się na pociąg, pobiegnij ten kawałek przez tunel
na peron.
Romek, Romek, a teraz odsapnij, pociąg się spóźni i rzuć palenie, palisz 21 lat, paczkę dziennie,
a potem się dziwisz.
Romek, Romek, jedzie pociąg, ale w nim duszno. Więc usiądź, to tylko astma,
zaraz przejdzie.
Romek, Romek, a teraz wstań i idź na początek pociągu kupić bilet u konduktora. Przeszło?
Tak trochę.
Spotkałeś się z Małgo? Tak, po raz pierwszy w życiu od 4 lat, jak się znamy tylko przez pocztę
i internet.
Romek, Romek, tu w ścianie jest takie krzesełko jak sprężyna, trzeba je tylko odciągnąć.
Gdzie? A, jest.
Romek, Romek, powiedz konduktorce, że nic ci nie jest, niech się nie martwi. Ale ona ma
przerażone oczy, no nie?
Ma, to dobra kobieta. Ale bez paniki – a jak było na spotkaniu z Małgo? Fajnie było.
To było dla mnie wielkie wydarzenie.
Romek, Romek, a teraz wstań, krzesełko wskoczy do ściany, przejdź przedział dalej. Dasz radę.
Musisz się się na chwilę położyć wygodnie na boku, zdjąć kurtkę. Może otworzyć okno?
Powiedz konduktorce, że nie, nie trzeba. Co ona tak ciągle zagląda?
Jest ci gorąco? Jak w piekle, gdyby nie podróżni rozebrałbym się do naga. Boli? Nawet nie.
To dobrze, uśmiechnij się, daj sercu radośnie uwierzyć w bezzasadność zawału, masz dopiero
38 lat.
Romek, Romek, pomyśl, że to tylko astma. Tak myślę. I przekonaj o tym konduktorkę.
Przekonam.
Nie odchodź.
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Romek, Romek, już Gliwice!
Wstań, jakoś dojdziesz do taksówki, na autobus nie dasz rady.
Romek... Romek... słyszysz? Słyszę. Więc posłuchaj –
w baśni czarownica zamieni cię w kamień,
a w życiu Bóg w proch. Ja znam lepsze. Co?
Zobaczyć Małgo i umrzeć.

Z mojej strony EOT
Śmierci się nie boję. Przechodząc zawał, dwa zawały nawet, zauważyłem, że umieranie, stan
krytyczny wcale nie jest bolesny. Po prostu niedotlenienie mózgu, zawroty głowy są tak silne,
że nie czujesz bólu. Jest nawet przyjemnie, jak się nad tym zastanowić głębiej. Mdlejesz,
a mdlejąc, czując krytycyzm chwili, umysł szuka tego, co przyjemne. I znajduje tak jak ja wtedy
gdy sobie nagle pomyślałem – „zobaczyć Małgo i umrzeć“. Umierałem, w każdej chwili
mogłem umrzeć, i nie przyszło mi wtedy do głowy nic,
żadna pieśń, za którą, zdawałoby się, oddałbym życie, albo chciałbym ją usłyszeć w tej ostatniej
drodze,
nic, żaden obraz matki ojca,
nic, nawet Compositae tam nie było,
nie było „życia“, które ponoć nagle przewija się wtedy przed oczami jak z przyspieszonego filmu,
nie było też wcale tych pytań co będzie dalej,
nic.
Był za to – powtarzany przez całe to przesilenie, gdy pot mi się wylał nagle na mnie niczym
z wiadra, gdy dusiłem się okropnie nie mogąc złapać oddechu, gdy wszystko mnie piekło ściskało
i kłuło w klatce piersiowej – żart. Żart, jaki sobie nagle wtedy, mdlejąc, już leżąc na ziemi,
oszołomiony, wymyśliłem – „zobaczyć Małgo i umrzeć“. Cały czas uśmiechałem się do tego żartu
i „umierałem“. Że z tego wyszedłem, że wtedy nie umarłem to cud.
I żart.
Gdzieś na ulicy umierałem i śmiałem się, że Małgo jest jak Neapol (a Neapol jest piękny, jak
mówią).

Przechonoc 2
Szare pofabryczne zabłyśnie nocą jak diament –
to ze świetlanej przyszłości Łodzi, z działu jaśniej. Przekonują,
zatętni życiem bezpieczeństwo i nocna jasność mieszkańców;
mamy – mówią – z miastem wspólny cel,
chcemy zmienić wizerunek nocy,
odpowiednio dobrać światło,
wpłynąć na podświadomość
i stworzyć zapamiętywanie,
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ważny element unikatowej sytuacji,
że właśnie stoisz obok historycznej kamienicy,
gdzie na parterze sprzedadzą ci kebab.
Wtedy wejdziesz tam
i nagle szary pofabryczny zabłyśniesz jak diament

Jak się ułożyć do snu
jak się ułożyć do snu tak, żeby kość nie uwierała kości,
a lewą rękę można było zgiąć i położyć na sercu; chyba jest za szybki puls,
potrzebna woda, Acard, Bisocard, ale kości się nie przepuszczają, tylko krzyżują,
a wtedy boli i trzeba ułożyć między kośćmi koc; coś miękkiego, co przytuli i zapomni,
że jest już tylko szkielet i chyba za szybki puls; miękki Boże, dobrze że jesteś!

Max Klinger, Śmierć, 1887 – 1903, miedzioryt, akwaforta, akwatinta,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Roman Knap
WOJNA I POKÓJ

Z

a chwilę, czytelniku, staniesz się świadkiem martyrologii Ormian i tych wszystkich
okrucieństw na ludności, jakich doznaje się mieszkając i żyjąc w Armenii, Azerbejdżanie
i w ogóle na Zakaukaziu, na terenie walk, które toczą między sobą Persowie i Osmanowie,
żołnierze z zaborczych i zachłannych państw ościennych, mających ambicje mocarstwowe (a jak ci
nie pasuje Armenia to sobie w to miejsce wstaw Afganistan, Czeczenię, Palestynę, a za zachłanne
mocarstwowe państwa przyjmij Rosję i USA). Za chwilę zacznę epatować okropieństwami,
ciągłym przelewem krwi i ze zdania na zdanie stanie się dla ciebie jasne, że oto czytasz jedną
z najbardziej krwawych, bestialskich, brutalnych, drastycznych, potwornych i nieludzkich
opowieści, jakie kiedykolwiek czytałeś, a to wrażenie – okropieństw i nieludzkości – szczególnie
narośnie, kiedy oto Persami zarządzę na wielką i niepojętą skalę deportację całej ludności
armeńskiej ze zdobytych terenów do Persji (co nazwę wielkim surgunem). Za chwilę więc Persami
zacznę uprowadzać lud armeński i pędzić go do Persji, zdam ci relację z okrucieństw wojny,
zaborcy, pacyfikacji, wygnania, masowego i narodowego przesiedlenia, oddam męczeństwo
narodu i ludności, zacznę krok po kroku i sukcesywnie mnożyć gwałty, krew, spustoszenie, płacz,
udrękę, mordęgę i wszelkie tego synonimy. Za chwilę zatem postaram się być przejmujący,
brutalny i rzecz napisać z pasją, tymczasem ty czytelniku miej serce zupełnie nieprzygotowane na
świadkowanie takim zbiorowym zbrodniom na ludności i nie miej wiary ani współczucia na te
wszystkie wstrząsające zbiorowe nieszczęścia i zbrodnie. Żyj miłością i pokojem.
To opowieść o Ormianach. Ormianie ukryli się, tym razem przed bandą dżalalich
(dżalalaliowie to tureccy rebelianci, buntownicy, tworzyli bandy partyzancko-rabunkowe),
w pewnej podziemnej pieczarze, bo niektórzy z tych dżalalich udali się do gawaru garnijskiego,
gdzie znaleźli sztucznie wykutą pieczarę, a w niej wielu ukrywających się Ormian, którzy schowali
się tam w strachu przed nimi. Ta wielka pieczara wykopana była w ziemi i miała jedno tylko
wejście, a nigdzie poza tym nie było żadnego otworu, żadnego kominka ani szczeliny. Dawnymi
czasy książęta wykuli i wykopali tę pieczarę dla jakichś swoich potrzeb, a teraz ukryli się w niej
ludzie ze strachu przed dżalaliami. I kiedy przyszli dżalaliowie i znaleźli ich, to mimo
wielodniowych starań nie zdołali zdobyć tej pieczary. Dżalaliowie uciekli się zatem wówczas do
takiego sposobu: przynieśli ogień i rozpalili ognisko przed wejściem do pieczary, żeby dym
z ogniska wchodząc do pieczary wykurzył tych, co się w niej znajdowali; a do ogniska wrzucili
trupa tak, żeby smród z tej spalenizny wdzierał się pod ziemię. W pieczarze było mnóstwo ludzi,
około pięciuset, a może i więcej. Z powodu ciemności paliły się tam kaganki.
Nagle smrodem wrzuconego w ogień trupa zacząłem psuć powietrze w pieczarze.
Skałami potniałem.
Poceniem się zacząłem z ludzi ukrytych w pieczarze ściekać strumieniami.
Kagankami zacząłem gasnąć, aż zgasłem ostateczne.
Pięciuset Ormianami w pieczarze zacząłem puchnąć, puchłem nimi i pokrywałem się bąblami.
A potem tymi bąblami sączyłem się w żółtą ciecz.
Nagle wszystkimi mężczyznami, kobietami, starcami, dziećmi i niemowlętami dusiłem się,
mdliłem, opadałem z sił, omdlewałem, nie wychodziłem z pieczary i umierałem – umierałem
ojcem i synem, umierałem matką i córką, umierałem braćmi. I umierającymi ojcem i matką,
umierającymi matką i córką, umierającymi braćmi obejmowałem się wzajem. Dżalalimi zaś
czuwałem u wejścia i czekałem, aż ukryci ludzie poddadzą się. I zdumiewałem się, że nikt nie
wychodzi.
Przed oczyma stawały mi obrazy nieszczęść, wielkich głodów i dramatów, tragedii, jakie
ludność zadaje ludności wojskiem.
A potem tym wojskiem zdobywałem i zajmowałem ziemię, a potem ją bezcześciłem,
plugawiłem, zamieniałem w zgliszcza i gruzowiska, łupiłem, zagarniałem, rozgrabiałem,
plądrowałem, ogałacałem, wypleniałem, ścierałem ziemię z ziemi, a potem wyrzucałem
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mieszkańców z ich wsi i miast, i niewoliłem, pędziłem, gnałem gwałtem przed sobą gromady
mieszkańców wysiedlanych, puszczałem z dymem siedliska, zapasy i zasoby, niszczyłem,
wydawałem na płomień, rujnowałem i pustoszyłem, wypędzałem i zapędzałem ludność, samotną
jak ludność, i pilnowałem, przeczesywałem wszystkie domy i miejsca, szukałem i wyłapywałem
zbiegów, nie pozwalałem nikomu wytchnąć, popędzałem, nagliłem, groziłem, szczułem,
popychałem, batożyłem ciosami kijów, płazowałem, rąbałem, raziłem, siekałem, biłem batogami,
zadawałem udręki, męczarnie i śmiertelne rany, ciskałem na ziemię, wydzierałem nozdrza i uszy,
poniektórym odrąbywałem głowy i zatykałem je na żerdziach, uprowadzany lud pędziłem i wielu
wybijałem, karałem na gardle, porywałem i uwoziłem dziewczynki i chłopców wydarte z objęć
rodzicom, zabijałem.
Czerwieniłem się wszystkimi kamieniami po drodze.
Kijami łamałem się i pękałem.
A potem tymi dziewczynkami, chłopcami i rodzicami ładowałem zwierzęta juczne dobytkiem
i szedłem (żołnierzami wiedziałem, dokąd), płakałem, szlochałem, trwożyłem się, jęczałem,
porzucałem słabych i chorych krewnych (którymi to słabymi, bezsilnymi i chorymi potem
konałem), obalałem się na ziemię, przeprawiałem się przez rzeki, aż w końcu przybywałem
i samotnymi jak ludność między ludnością osiedlałem się, urządzałem, a potem dawałem się nimi
uciskać przez poborców podatków, biedniałem, ubożałem, przejadałem wszystkie zapasy,
nędzniałem, chudłem, słabłem, żebrałem, prosiłem, błagałem, rozpaczałem, żaliłem się, płakałem
gorzkimi łzami, pożyczałem, marnotrawiłem, nie spłacałem, szlochałem, oddawałem syny i córki,
bałem się wtrąceń (więzieniami czułem gdzie), przymuszałem się, kombinowałem, słuchałem
namów, poddawałem się i w końcu zacząłem udawać.
Udawałem więc gwałtowników i grabieżców i nimi dziesiątkowałem, wytrzebiałem,
zgładzałem i wytępiałem pewną ludność, samotną jak ludność, przez mordy i branie w niewolę,
a to znaczy, że pustoszyłem, łupiłem, rozszarpywałem mienie, rabowałem, siałem postrach,
zarąbywałem, wytracałem, męczyłem, srożyłem męki, wydawałem na śmierć, aż rozsiekałem
wszystkich mężów i starców, wziąłem w niewolę ich żony i dzieci.
Potem tymi żonami zacząłem się starzeć, a dziećmi rosnąć. Służyłem, pracowałem, osadzałem
się, rdzenniłem i rozmnażałem. Gdy urosłem dziećmi podzieliłem się na dwie części, i jedną
częścią z nich, wynarodowioną, spędziłem jakąś ludność, samotną jak ludność, a to znaczy
zgromadziłem mężczyzn, kobiety, starców i dzieci w jakimś wąwozie między urwiskami i wyciąłem
ich w pień (a potem zacząłem się tymi mężczyznami, kobietami, starcami i dziećmi wydostawać
i uciekać, zbiegać w góry, lasy i pustynie, kryć się, chronić, umacniać i zbroić w górskich
niedostępach, jaskiniach i szczelinach skał), a drugą częścią z dzieci, wyrosłą na młodzież,
zacząłem się buntować, podburzać, oddzielać i zaciągać do band, w jakie wcześniej zbijałem się
resztkami innej ludności, samotnej jak ludność, którą opuszczałem domy, przerażałem się,
panikowałem, zgrzytałem zębami, nie widziałem znikąd pomocy, rozbiegałem się, nie dawałem się
wyłapywać, błąkałem i uchodziłem półcało, gdy jakimś garnizonem wojska spędzałem ludność do
przesiedleń. Pochodniami zapłonąłem się u tych band i już dalej tymi bandami wdzierałem się
i wtargiwałem, podpalałem zabudowania, zrywałem i obalałem dachy, rozbijałem mury,
rozkopywałem podłogi, szukałem schowków, chwytałem mieszkańców, wiązałem pęta, wieszałem
za nogi, ręce i narządy rodne, ucinałem uszy, przebijałem strzałą nosy, katowałem, pastwiłem,
dręczyłem głodem i pragnieniem, biłem łańcuchami, pałkami i drągami, torturowałem,
przypiekałem żelastwem.
I paznokciami tych mieszkańców odpadałem z palców.
A potem tymi mieszkańcami bolałem, krwawiłem, krzyczałem, wydzierałem się, nie znosiłem
więcej bólu, pokazywałem skrytki, wznosiłem skargi, głośno lamentowałem, narzekałem
i biadoliłem, goiłem się z ran, dobrzałem, zdrowiałem, pozostawałem przy życiu, przejadałem
wszystkie zapasy i cały prowiant, coraz trudniej zdobywałem pokarm, głodowałem, chudłem,
marniałem, potajemnie wykopywałem loszki, zwabiałem podstępem obcych, zabijałem ich i po
troszku zjadałem, gotowałem w kotłach ludzkie ręce, nogi i kawałki ciał, gromadziłem się
w żebraków i strasznie bałem się wilków padlino i ludożernych.
Wilkami podchodziłem pod domostwa, zjadałem zwłoki, porywałem dzieci, rzucałem się na
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osłabionych i zacząłem powracać do lasów i gór, między drzewa. Konarami tych drzew zacząłem
się potem przebijać w ciała zrzucane albo rzucające się w przepaść, wyprzedzając nimi w zabijaniu
trawę, grunt i ziemię. Miejscem dalej stawiałem opór.
Persami więc zdobyłem ziemię armeńską i nią zawładnąłem, potem walczyłem Persami
z Turkami, i potem tymi walkami ustawałem. Mijałem latami, setkami lat, i znowu walczyłem, tym
razem nazistowskimi Niemcami ze Światem, a wtedy byłem czołgiem, rakietami, bombami,
obozami koncentracyjnymi.
Aż zapanowały miłość i pokój.
Miłością i pokojem rozwijałem się w wiedzę, gust i smak. Potem miłością i pokojem zacząłem
we wszystko wątpić (bo może wcale nie było wojen?) i zacząłem wszystko relatywizować, już nie
przywiązywałem żadnej wagi do żadnych słów, stereotypów i rozpowszechnień, i na każde
zapewnienie „jak było i jak jest” miałem już zawsze inne – że było i jest zupełnie inaczej,
i wyszukiwałem błędy, nieścisłości, konteksty i znaczenia, bo przecież jest kłamstwo, zmyślenie,
fałsz, przeinaczenie, retoryka, perswazja i spisek, i gra, tylko gra. Miłością i pokojem dowiedziałem
się, co to jest nagromadzenie, epatowanie i jak się nami ludźmi manipuluje środkami wyrazu,
reklamą, elitami i władzą. Miłością i pokojem zaczynałem więc wszystko przedefiniowywać,
wszystko definiować na nowo i w nic nie wierzyć, w żadne słowo. Bo miłością i pokojem wszystko
zrobiło się tylko tekstem, przygodą, a każde słowo tylko cudzysłowem i kolejnym pyłkiem
w spójnym braku idei. Miłością i pokojem wojny i nieszczęścia zainstalowały do mnie tylko dostęp
zdalny, więc grałem nimi i się nimi bawiłem.
W końcu miłością i pokojem napisałem ci ten tekst, czytelniku. Tekst jak tekst, jak tysiące
innych, więc jak zechcesz, to klikniesz w lubię to, a jak nie to nie. Mnie jednak przytłoczył ten cały
nagromadzony tu nawał męczeństwa, dramatyzm, tragizm i koszmar, po drugie tak się dziś nie
pisze powiedział mi specjalista od creative writing, więc teraz mykam luknąć jakieś wyprzedaże
w Silesii.
Tekst oparty został na Księdze dziejów. Kronice ormiańskiej Arakela z Tebryzu, starego mnicha, który coraz
gorzej widząc i ciężko chorując, napisał ją w klasztornych murach w l. 1651-1662.

Rembrandt van Rijn, Trzy drzewa, 1643 r., akwaforta, miedzioryt,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Małgorzata Köhler
ŚMIERĆ HERETYKA

G

dy Roman Knap opublikował Wojnę i Pokój w Liternecie, pisałam pod nim w komentarzach:
(…) Łamiąc wszelkie zasady i pisząc dymem i batogiem, żołnierzami i niemowlętami a nawet
poborcą podatkowym, bąblami na skórze i starzeniem się żon, odciętymi członkami, drzewami,
oblepionymi trupami, kolorem kamieni przydrożnych i całym tym strachem, strachem, strachem,
stajesz się nim i narażasz się na przeklęcie i wygnanie, a w najlepszym razie na zamknięcie
niezachęconych oczu, niewidzenie, patrzenie przez, na bycie przeźroczystym, jak tyle innych
strachów, wypędzeń, egzekucji, wysadzeń się w powietrze, ciągle, codziennie dziejących się na
oczach świata w czasach wojny o pokój i pokoju nie dla każdego.
Przekroczyłeś swoje kompetencje samobójczo. Tym cenniejsza jest dla mnie ta forma, snującego się
dymem heretyka literatury.
Ormianka we mnie (tak, mam 1/8 krwi ormiańskiej, moi przodkowie uciekli do Polski w wyniku
tureckich prześladowań) cieszy się szczególnie z przedostatniego akapitu. Mam pełną świadomość
od zawsze, że pokój, wiedza, gust i smak są niezmiernie nietrwałe, i tylko wolimy na co dzień tego
nie wiedzieć, jak dzieci, które się bawią i nie pozwalają sobie psuć zabawy, o jak tu, w tym
cudownym, kluczowym zdaniu: „Miłością i pokojem wojny i nieszczęścia zainstalowały do mnie
tylko dostęp zdalny, więc grałem nimi i się nimi bawiłem”.

*
Roman Knap był przede wszystkim prozaikiem i za takiego się uważał. Jego „powieść rodzinna”
Compositae, w której nie oszczędza uczestników rodzinnego dramatu, łącznie z sobą, była
wprawdzie publikowana we fragmentach, ale nie została ukończona. Pozostawił jednak po sobie
wiele gotowych opowiadań i esejów. Ta proza budziła kontrowersje wśród czytelników, największe
wśród tych, którzy sami byli autorami. Niektórzy odrzucali ją jako niechlujną, arogancką,
wulgarną, niezdyscyplinowaną; inni byli zafascynowani odwagą, innością, pewnym autorskim
szaleństwem. Należałam do wielbicieli jego talentu i jestem dumna, że byłam jedną z pierwszych,
którzy zwrócili na niego uwagę. Wywiązała się między nami przyjacielska korespondencja,
trwająca około pięciu lat, początkowo na tematy literackie, później, pod koniec, wszystko kręciło
się wokół choroby Romka. Gdy wiedziałam już, jak bardzo jest chory, namawiałam go gorąco do
pisania aż do samego końca, i mobilizowałam do opracowywania Compositae, a on przesyłał mi
dość chaotycznie swoje teksty, ale nie miał już siły, aby je uporządkować czy dokonać korekty.
W końcu zostawił mnie z tym całym kramem, zapisał mi prawa autorskie i zobowiązał do wydania
książki, nad czym wciąż jeszcze pracuję.
Tak się złożyło, że mimo długoletniej korespondencji osobiście poznałam Romka dopiero, gdy
zachorował, a ściślej mówiąc, ujawniło się to tuż po naszym spotkaniu. Biegnąc na pociąg, dostał
zawału, który był tylko zapowiedzią gorszych problemów, bo spowodowany został ogromną
anemią w wyniku raka, o którym Roman nic nie wiedział. Po tym zawale przyszedł drugi, ale rak
wciąż nie był rozpoznany, gdyż za każdym razem wypisywano go ze szpitala natychmiast po
zaleczeniu – nie miał ubezpieczenia. Kilka miesięcy, od listopada do marca, zostało
zmarnowanych, bez diagnozy, bez terapii. Dopiero w marcu udało się poprzez opiekę społeczną
załatwić dla niego lekarza, a ten natychmiast wysłal go na operację, która już nie pomogła. Przez te
kilka miesięcy Roman czuł się fatalnie, niszczyła go anemia, był coraz słabszy, ale wciąż aktywny
pisarsko publikował w Liternecie. Wiele z tych tekstów usunął jednak w napadzie zwątpienia po
negatywnych komentarzach hejterów i coraz bardziej podejrzewając, że internet, którego na
początku był ogromnym entuzjastą, to medium tylko iluzoryczne, nie zapewniające prawdziwego
kontaktu, a wszystko spływa w nim w strasznym tempie, „jak gówno w szambie” – pisał.
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Portale literackie to miejsce codziennych utarczek, rozładowywanie niewyżytych ambicji,
trollerskich ataków, wybuchów urażonego autorskiego ego. Roman Knap był szczególnie
atakowany przez trolli, z którymi radził sobie zresztą dobrze za pomocą luzu i poczucia humoru.
Im na przekór, oraz dlatego, że próbowałam go wspierać i chronić, zamieściłam wtedy
w Liternecie tekst Kochać Romana Knapa, z którego przytoczę fragmenty:
(…) Prawdziwy hejter jednak nie wytrzyma w ogóle „próby Knapa”, boi się jej jak kubła zimnej
wody, ponieważ prawdziwy hejter jest doskonale odporny na poczucie humoru, wierzy w święte
i jedyne przeznaczenie żartu jako oręża do tępienia wrogów, nie zniesie też jakichkolwiek zabiegów
z podmiotem literackim, bo dla jego pełnego strachu umysłu peel musi być łatwy do ujarzmienia
i najlepiej, żeby odsłaniał słabe strony. Hejter portali literackich to zazwyczaj osoba o zaburzonym
poczuciu własnej wartości, dla której nawet byle pewny siebie peel stanowi już zagrożenie, a co
dopiero narrator, który jest zmienny jak samo życie, jak wiatr historii, który pisze bezczelnie ojcem
i matką, sofą i jaskółką, a nawet piórem poborcy podatkowego, i pisze tak, że każdy przyzwoity
człowiek czuje nagły impuls zapłacenia podatku od pokoju.
„Nagle smrodem wrzuconego w ogień trupa zacząłem psuć powietrze w pieczarze.
Skałami potniałem.
Poceniem się zacząłem z ludzi ukrytych w pieczarze ściekać strumieniami.
Kagankami zacząłem gasnąć, aż zgasłem ostateczne.
500-ciuset Ormianami w pieczarze zacząłem puchnąć, puchłem nimi i pokrywałem się bąblami.
A potem tymi bąblami sączyłem się w żółtą ciecz.
Nagle wszystkimi mężczyznami, kobietami, starcami, dziećmi i niemowlętami dusiłem się,
mdliłem, opadałem z sił, omdlewałem, nie wychodziłem z pieczary i umierałem - umierałem ojcem
i synem, umierałem matką i córką, umierałem braćmi. I umierającymi ojcem i matką,
umierającymi matką i córką, umierającymi braćmi obejmowałem się wzajem. Dżalalimi zaś
czuwałem u wejścia i czekałem, aż ukryci ludzie poddadzą się. I zdumiewałem się, że nikt nie
wychodzi.”.
(…) Na Knapie wyłożyło się wielu i wielu odsłoniło swoją miękkość, wrażliwość i poczucie
sprawiedliwości. Delikatne, urażone jego szorstkim językiem poetessy, wybaczały mu brak
salonowego obycia, ujęte jego lotem; mężczyźni alfa miękli nieoczekiwanie i klikali NWK (nie
wymaga korekty).
Knap jest dla dworca Web tym, który bierze na siebie nawet projekcje hejterskie i wplata je
w autobiografię: „Do 30 roku życia Knap dzień w dzień tkwił w publicznym szalecie na placu
Andrzeja w Katowicach i tam wyszukiwał chętnych panów bez problemów gastrycznych. Ale potem
z tego zrezygnował, gdy nagle w jego życiu pojawił się komp, net i te sprawy. I dziś po 10 latach
woła jak debil – »hurra, moja miłość jest milionową w Federacji Miłości Cyfrowych!«. Oczywiście
że wykrzykuje to jak debil, bo wydaje mu się, że kocha, i wydaje mu się, że jest kochany. Ale my to
wiemy, my wszystko wiemy (...)”.
Knap bierze na siebie wszystkie winy i wszystkie pragnienia, rozczarowania i nadzieje, jak w jego
niesamowitym tekście o odprawianiu egzorcyzmów najpierw nad bluzgającym mnichem, a później
o odkupianiu win pokutą, aby Szatan wyszedł z pism świętych, w tak ekstremalny sposób: „Eremita
ten zatem zbudował sobie na podwórzu tunel, ciasny i głęboki tylko na ciało wzdłuż, po czym
wsunął się do niego tyłem, nogami, aby potem już nigdy z niego nie wychodzić jak tylko raz na rok,
aby tylko wtedy pozwolić nam braciszkom usunąć stamtąd roczne nieczystości. Ale najbardziej
jednak to ukochałem owych słupników i tych zawsze milczących jako te ryby, wiecznie niemych, bo
milczeli oni wszyscy w takim spokoju i szczęściu, że w istocie milczeli oni i dotąd milczą i będą
jeszcze milczeć tyle, ile im się w chuj spodoba milczeć plus jeszcze 2 razy więcej (…)”.
Możemy mu dać grosik i oczyścić nasze sumienia, albo odciąć się od niego, żeby nie zamoczyć rąk.
Ale nie możemy nie zauważyć, bo Knap jest jak całe wiadro czystej wody z nieba, wylane
w primaaprilisowym żarcie.
A jeśli komuś za wulgarnie, za zimno czy za mokro, ma zawsze wyjście – nie włożyć ręki do wiadra
– bo, jak napisała o nim poetka liternetowa Sara Bergman: „(…) kiedy wychodzę w deszcz, a jeszcze
chce mi się w tym deszczu być, dopuścić muszę, że dotknie mnie, zmoczy aż po skórę duszy,
przeziębi moje ciała, taka bowiem jest natura niepogody, która nie stosuje wyjątków, o tyle więc
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sprawiedliwe są deszcze.”.
– Bo w Knapie jest coś z pogody, niezależne od naszych upodobań i oczekiwań, coś sprawiedliwego.
I jest w Knapie coś odkupicielskiego, ofiarna gotowość do rozumienia wszystkich i wszystkiego,
a w szczególności tych, którzy nigdy nie będą w stanie pojąć jego samego.
Jest w nim również coś z mordercy w Pachnidle, zabijającego delikatnie, aby wyciągnąć nasz
własny zapach, i z kompozycji tych poszczególnych zapachów stworzyć jeden, niepowtarzalny,
uniwersalny, pasujący do każdego genotypu, aż rozpozna się w nim każdy z tłuszczy, zgromadzonej
na placu egzekucji, która to scena, jak wiadomo, kończy się wulgarną ekstazą. „Ludzie bowiem
mogą zamykać oczy na wielkość, na grozę, na piękno, i mogą zamykać uszy na melodie albo
bałamutne słowa. Ale nie mogą uciec przed zapachem. Zapach bowiem jest bratem oddechu.
Zapach wnika do ludzkiego wnętrza wraz z oddechem i ludzie nie mogą się przed nim obronić,
jeżeli chcą żyć. I zapach idzie prosto do serc i tam w sposób kategoryczny rozstrzyga o skłonności
lub pogardzie, odrazie lub ochocie, miłości lub nienawiści. (…)
W jednej chwili Jean Baptiste Grenouille zniknął z powierzchni Ziemi. Kiedy skończyli, na ich
twarzach unosił się dziewiczy blask szczęścia. Po raz pierwszy w ich życiu wierzyli, że zrobili coś
z czystej miłości.”. (Patrick Süskind, Pachnidło)

Publikjąc powyższy tekst w Liternecie w lutym 2013 roku, wiedziałam już, że Roman ma raka,
chociaż on sam jeszcze o tym nie wiedział. Nie przypuszczałam jednak, że tak lawinowo przebiegać
będzie jego choroba, i jak wielkie wywoła poruszenie. W tym sensie przywołanie w moim eseju
ostatniej sceny z Pachnidła okazało się prawdziwym wyskokiem rozbuchanej intuicji. Stale
wcześniej skłócone środowisko literackiego netu skonsolidowało się błyskawicznie w akcji
ratowania poety. Wiadomość o jego chorobie poruszyła głęboko setki autorów, w tym wielu takich,
którzy wcześniej nienawidzili Knapa i toczyli z nim zawzięte boje, i zmobilizowała ich do
udzielania mu wszelkiego rodzaju pomocy, od finansowej, bezpośredniej, poprzez autorskie
spotkania benefisowe, po zbiórkę krwi, a przede wszystkim do wyrażania słów głębokiej pociechy
i stałego wsparcia, nieustających wyrazów ludzkiej bliskości. Ten tłum był z nim do ostatka.
Zapach śmierci, jaki roztoczył umierający Knap, wywołał w świadkach jego publicznego
umierania przeczucie własnego końca – aż do ekstazy? Czy było to tylko – i aż – współ-czucie,
o które tak walczył Knap – pisarz, ale doczekał się go, paradoksalnie, dopiero odchodząc? Była to
jednak akcja pełna miłości. I, „gdy zniknął z powierzchni Ziemi, po raz pierwszy w ich życiu
wierzyli, że zrobili coś z czystej miłości.”.
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