rodzinne wycieczki w okolicach Cieszyna czy Wisły, opisuje nastoletnie sympatie i miłości, przywołuje się barwne postacie w stylu Helmuta Kajzara, Kornela
Filipowicza czy Jerzego Harasymowicza.
Akcenty wyjątkowo mocno podkreślone
w tej narracji padają na przeżycia dwunastolatka, który odkrywa przenikającą byt
śmiertelność. Zaczyna się od karpia bitego
tłuczkiem po głowie, a kończy na zwątpieniu ogarniającym Boga i świat. Niestety,
ksiądz, któremu nieszczęśnik chciał zwierzyć się z tych rozterek, zainteresowany
był jedynie tym, czy ten „bawi się ciulką”
(Gott ist tot). Drugim momentem zwrotnym był wstrząs wywołany rokiem 1968,
antysemicką nagonką i wypadkami marcowymi. O tym opowiada, dedykowany
Adamowi Michnikowi, utwór, w którym
przed opisami doznanego wstrząsu występują obrazy „miłych czasów poprzedzających tydzień długich noży”, żywej kultury
studenckiej, jazzowej muzyki, koncertów,
filmów i randek.
Dal, w którą się skacze, może mieć
różne wymiary. Kronhold uczłowieczył
ją, oswoił, „zintymizował”. Jest to przestrzeń niepojęta tylko w tej części, do której nasza pamięć nie ma dostępu. Nad
dostępnością można pracować. Między
innymi po to pisze się wiersze, jak zawsze
świadcząc o tym, że jakieś próby zostały
podjęte. Trzeba przyznać, że ze znakomitym skutkiem.
Karol Maliszewski
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Fotografia Kuba Ociepa

Tom Jerzego Kronholda Skok w dal recenzował
już na łamach „Nowej Dekady Krakowskiej” (2016,
nr 3) Tomasz Wawrzyniak. Zachęcamy do lektury
także tego tekstu – wszystkie numery archiwalne
pisma dostępne są w wersji elektronicznej na naszej
stronie internetowej (nowadekada.pl).
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Obsesyjne powroty
z nich ostateczny obraz: czarną
dziurę, otchłań,
ajnowszy tom Tomasza Różyckieutkaną z samych sensów
go zaskakuje prostotą jednowyrazoprzepastność kosmosu
wego tytułu. Z dwoma poprzednimi łączy go precyzyjna konstrukcja – podczas
i tam się przeprowadzę. Na stronę
gdy tom Kolonie liczył 77 utworów, Księga
pustkowia,
obrotów – 88 wierszy, w Literach jest ich
w samym środeczku mroku,
99. Zostały one przy tym podzielone na
w centrali zgubienia,
trzy części (Teoria próżni, Trzecia planetam, gdzie ty teraz jesteś,
ta, Lato z muzyką), po 33 wiersze w każa właściwie nie ma,
dej. Dość oczywiste skojarzenie z Boską
nie ma nikogo, niczego. Jedynie
Komedią Dantego pozwala na wysnucie
słowa,
hipotezy o wyraźnej dominacji jednego
tematu w każdej z nich. Litery zaskakują
piekło słów, piekło znaków.
jednak i tu, gdyż pod względem kompoPamiętam wieczorem
zycji przypominają raczej fugę: pojawia
wyszliśmy nad ocean, na klif.
się w nich kilka tematów, które nieustanHałasował,
nie, w przestrzeni całego tomu, powracatańczył, nie dawał zasnąć. Jedno
ją – w coraz to nowych odsłonach.
światło w mroku,
Jednym z takich obsesyjnie powracaodpływające wolno, ciepła skóra,
jących tematów są właśnie tytułowe litery.
dotyk
Niekiedy funkcjonują one jako najprostsze tworzywo twórcze – jak w Miejscu „Ja”.
i już nic, czyli szczęście zamienione
Nie są jednak jedynie domeną działalności
w popiół.
poetyckiej – wydziobują je zmarli w SzczeCo zostaje, jest lekkie, tak lekkie, że
gółach, sierżant Anielewicz analizuje ich
składam
ustawienia, adresatka wiersza Dwanaście
ostrożnie ten negatyw, ten żałobny
liter wyjmuje je ze słowa miłość. Zamiast
całun,
być posłusznym narzędziem w ręku twórdrobina za drobiną, za okruchem
cy, często dają się łączyć jedynie w „szeregi/
okruch.
obcobrzmiących cytatów” (Drugi wiersz dla
(Puzzle)
Menelika). Innym razem, jak w wierszu Puzzle, współwystępują z innymi powracającymi w tomiku motywami: brakiem, czy też
Utwór ten jest dobrym przykładem
pustką, a także z terminologią zaczerpniętą szczególnego zabiegu, jaki obserwujemy
z astronomii, którą przepełnione są Litery: w całym tomie. Tomasz Różycki, poeta
kojarzony z wyraźną predylekcją do hiLiterki. Te kłaczki ciemności, puzzle storii – zarówno tematyki zaczerpniętej
nocy – z przeszłości, jak i form literackich przekiedyś mi ich zabraknie, kiedyś
jętych z poprzednich epok – decyduje się
poukładam nasycić najnowszy zbiór swoich wierszy
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leksyką związaną z astronomią: choćby
w cytowanych przeze mnie Puzzlach litery
układają się w czarną dziurę, w „przepastność kosmosu”. Jednocześnie to poczucie
nieskończoności, bezkresu, otchłani, które
kojarzy się z ową kosmiczną tematyką, łączy się z osobistym doświadczeniem utraty,
pustki wywołanej nieobecnością bliskiej
osoby – do której utwór jest adresowany.
To mówienie stale do kogoś, z przeczuciem słuchacza (nawet jeśli miałby to być
Menelik, król starożytnej Etiopii) jest kolejną cechą charakterystyczną całego tomu. Jego (lub jej) intensywna, sensualnie
doświadczana obecność w przeszłości jest
przeciwstawiana teraźniejszemu brakowi.
Skłonność Różyckiego do gier z tradycją literacką wcale przy tym nie zanika:
wręcz przeciwnie – w Puzzlach widzimy,
że w wyrażaniu straty poeta posługuje
się (nie zawsze, acz wielokrotnie) schematem wersyfikacyjnym trzynastozgłoskowca. Jest to o tyle znamienne, że kojarzy się on w kulturze polskiej przede
wszystkim z Panem Tadeuszem; miara
wersyfikacyjna okazuje się więc sygnałem
odwołania do uniwersalnej formy ujęcia
tego, co minione.
Przeszłość – lokalność – cielesność
Czy jednak fakt, że w żadnej z części nie
ma jednego wyraźnie dominującego tematu pozwalałby ten podział zignorować?
Choć trudno wyznaczyć motyw, który
łączyłby wszystkie utwory z danej części, można jednak wskazać takie motywy, które wysuwają się na pierwszy plan
(a w pozostałych częściach są kontynuowane), i takie, które zostają wygaszone.
W Teorii próżni choćby – z jednej strony – wprowadzona zostaje postać porucz-

nika Anielewicza – bohatera lirycznego
wielu utworów z tego tomu, z drugiej zaś –
eksponowane są różne wymiary tytułowej próżni: od osobistej straty do pustki,
która pozostaje po wymordowaniu całego narodu (żydowskiego). Na pierwszy plan wysuwa się tu zatem przeszłość,
rozumiana w kontekście braku: ów porucznik Anielewicz kojarzy się z Mordechajem Anielewiczem, przywódcą powstania w getcie warszawskim, któremu
jednak nigdy nie było dane zostać porucznikiem. Jego biografii brak dalszego
ciągu. Natomiast pustkę, która pozostaje po wymordowanych w czasie wojny
Żydach, rozpoznajemy w dedykowanym
Deborze Vogel utworze, zatytułowanym
Kiedy kwitną akacje?:
dla D.V.
Kto podtrzymuje ten świat? Będzie
piękne lato.
Kąpaliśmy się w rzece, ponad
skrajem lasu,
życie spakowane w koszyku i żółte
czereśnie,
bardzo wodniste. Nie chcę
opowiadać,
ale stało się. Tato, mama i dziecko,
a wokoło
sprawy zieleni: wielka, nieporadna
przestrzeń,
i forma, która nas nie chce.
Opowiadam historię
narodu, który wszedł do ziemi
i urosła na nim
trawa, mlecze i czarnuszka, a także
wysokie

+/9+5â#9;5<;/$145-+',

95

3$8/,1$ē$51(&.$
rumianki, piękne, z gorejącym
okiem. Który
stał się ziemią i wyrosła z niego
trawa, mieczyki,
dmuchawce, a zwłaszcza
dmuchawce. Jak
potoczy się lato? Jest za dużo
przestrzeni,
ponad łąką, kominami, ponad
pustym sklepem.
Niechże ktoś nadejdzie, człowiek
albo zwierzę
i zdmuchnie nas, zdmuchnie,
polecimy dalej.
Wykorzystanie schematu trzynastozgłoskowca w utworze, który w swoim
tytule wyraźnie nawiązuje do zbioru montaży literackich Akacje kwitną, inspirowanych kubizmem i konstruktywizmem, może dziwić. Jednak biorąc pod uwagę fakt,
że Debora Vogel, jej mąż i synek są tutaj
reprezentantami całego „narodu, który
wszedł do ziemi”, należy przyjąć, że trzynastozgłoskowiec znów staje się uniwersalną
formą ujęcia świata, którego już nie ma.
O tym, że ani bohaterka utworu, ani
zbiór, do którego Różycki nawiązuje w tytule, zostały wybrane nieprzypadkowo,
przekonuje sama kompozycja wiersza:
przypomina on kolaż; w porównaniu
z innymi utworami z tego samego tomu,
również pisanymi trzynastozgłoskowcem, związki pomiędzy poszczególnymi
elementami są wyraźnie słabiej zaznaczone. Obok pytania w czasie teraźniejszym: „Kto podtrzymuje ten świat?” – pojawia się stwierdzenie w czasie przyszłym:
„Będzie piękne lato”, a tuż po nim relacja
w czasie przeszłym: „Kąpaliśmy się w rze-
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ce…”; podmiot liryczny wypowiada się raz
w pierwszej osobie liczby mnogiej, innym
razem – liczby pojedynczej.
Warto przy tym zauważyć, że traumatyczne wydarzenia z czasu wojny pojawiają się zawsze wobec bujnej, zachwycającej natury – mamy: „wysokie/ rumianki,
piękne, z gorejącym okiem”, czy też poziomki i rabarbar (Poziomki) – wyrwane
z kontekstu realiów historycznych, w których zaistniały, czy też ideologii, która do
nich doprowadziła.
W porównaniu z Teorią próżni, Trzecia
planeta została obdarzona tytułem dużo
bardziej przekornym. Choć odnosi się on
wyraźnie do całej Ziemi, to na pierwszy
plan wysuwają się wątki dużo mocniej
osadzone w realiach naszej części Europy,
niż to było w poprzedniej części tomu. To
tu znajdziemy utwory wprost nawiązujące
do obecnej sytuacji politycznej w Polsce
(np. Ustawienia i Kryzys państwa polskiego).
W Ustawieniach społeczeństwo polskie
zostaje porównane do rodziny, w której –
zgodnie z metodą Berta Hellingera – przyczyn teraźniejszych problemów poszukuje
się w przeszłości. Nieupamiętniona śmierć
mści się – to za jej sprawą „ustawieni/ jesteśmy przeciw sobie: Krakowskie Przedmieście// przeciw Nowemu Światu”.
Nie sposób przy tym nie odnieść wrażenia, że nawet w tych wierszach, które
najbardziej bezpośrednio dotyczą bieżących wydarzeń, przeszłość nierozerwalnie splata się z teraźniejszością: Kryzys
państwa polskiego zostaje opatrzony mottem Pologne c’est un pays marécageux où
habitent les Juifs (Polska to kraj podmokły,
w którym mieszkają Żydzi) – i to właśnie
zniknięcie Żydów staje się kontekstem
dla „stronnictwa bredni”, które „właśnie
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stanęło w Warszawie”; z kolei w Majdanie – utworze w oczywisty sposób odnoszącym się do niedawnych wydarzeń
w Kijowie – pojawia się komentarz sugerujący, że stosunek prezydenta Rosji
do Ukraińców jest podobny do tego, jaki
mieli niegdyś carowie do swoich poddanych: „Jeśli zima się cofnie,// car wyśle
przeciw buntownikom metalowe/ tanki,
fałszywe słowa i dużo pieniędzy”.
Przeszłość jest zresztą w kilku utworach z tej części materialnie obecna –
ziemia na przykład okazuje się dziedzictwem: nie jako planeta, ale jako „pięć
metrów próchnicy/ z wypalonych traw,
sadów, książek, z popiołów// i ze zmielonych kości” (Dziedzictwo). Wspólnota,
do której odwołuje się Różycki (Europa Wschodnia), jest więc konstytuowana
właśnie przez niepewność losu i obfitość
śladów burzliwej przeszłości: jest to „najlepsze miejsce, w którym się znika/ pokolenie za pokoleniem, zostawiając tyle/ po
sobie placów w gruzach, niepełnych archiwów,/ porozrzucanych butów, bezpańskich grzebieni// i włosów […]” (Wiatr).
Dwie skrajne części tomu – Lato z muzyką i Teorię próżni – więcej łączy niż
dzieli: od dwóch wierszy, których adresatem jest Menelik, po odwołania do mitologii i literatury antycznej, czy też po
prostu do toponimów włoskich. Utworom z Teorii próżni – takim jak Via Giulia
czy Lawinia – odpowiadają tu Porta Suza,
Piazza Nettuno czy Grota nimf. Podmiot
tych wierszy deklaruje się jako „człowiek
Północy” (Na koniec dnia).
Jednocześnie Lato z muzyką już od
pierwszego – i tytułowego zarazem –
utworu przynosi wzrost zainteresowania
tematyką cielesności i sensualności. Moty-

wy te pojawiały się już wcześniej – choćby
w wierszu Dwunaście liter. Jednym z najciekawszych utworów o tej tematyce jest
Najcieplejsze miejsce, w którym doświadczenie „człowieka Północy” łączy się z cielesnym postrzeganiem mebli czy roślin:
Jeśli wiosna zawodzi, wtedy stań się
wiosną –
masz w sobie tyle światła, by
z łatwością ogrzać
to, co w zasięgu ramion, może także
wzroku:
talię krzesła, taflę drzwi, sopel
klamki, pokój.
I co, że Bałtyk zamarzł – szwedzki
lis polarny
po lodzie znalazł drogę, żeby pod
latarnią
napisać ci na śniegu żółtym
atramentem
runiczne pozdrowienie.
Najzimniejszym miejscem
w domu jest biodro kaloryfera,
ciepłownia
dawno zdechła i nie ma co liczyć na
wiosnę,
lecz w tobie jeszcze ognia by się
znalazło
tyle, żeby nie tylko łóżko rozmarzło,
ale i gmina w promieniu choć
jednej mili
plus stosowna głębokość, dodać
cztery inne
wymiary. Wystarczy na początek.
Bądź wiosną,
zielonym ogniem traw, ich krwią,
ich kwietniem, słońcem.
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Podmiotowi tego utworu wszystko ko- pisałam, ze względu na zbieżność nazwisk
jarzy się z ciałem: jest „talia krzesła” i „bio- można go skojarzyć z dowódcą ŻOB-u –
dro kaloryfera”; ciepłownia zdycha – jak a jednak trudno go z nim jednoznacznie
zwierzę, a trawy – mają krew. Głównym utożsamiać. Jest to bowiem postać wytematem jest przy tym czysto zmysłowe preparowana z kontekstu historycznego:
odczucie zimna lub ciepła. Jednocześnie utwór, w którym pojawiają się wyraźne
w tym utworze ujawnia się kolejna cieka- odniesienia do rzeczywistości okupacyjwa właściwość tego tomu: zarówno w Te- nej – Miara wszechrzeczy – zawiera także
orii próżni, jak w Lecie z muzyką wiele ra- toponimy nieobecne w biografii Aniezy ma się wrażenie, że adresatką wiersza lewicza historycznego (Turyn, Kordoba,
jest kobieta, mimo że bardzo rzadko sam Lwów). Nie jest on przy tym dowódcą
tekst daje na to niezbity dowód w postaci organizacji bojowej, lecz śledczym, trożeńskiej formy czasownika – wyjątkiem piącym spisek, czy też usiłującym wprojest tu wspomniany już utwór Dwanaście wadzić pewien porządek – w Scenariuszu
liter, w którym pojawia się zdanie: „Te „układa wszystkie ciała według chronolodwanaście liter,/ które wyjęłaś ze słowa gii”, a w Napisie – w napis.
miłość, a mimo/ to nadal żyła”.
Litery to tom misternie skonstruowany
i różnorodny – zarówno pod względem
Efekt zaskoczenia
tematycznym, jak i formalnym. TeraźniejO ile bowiem bezpośrednie zwroty do szość harmonijnie współistnieje w nim
adresata są w Literach powszechne, o ty- z przeszłością – często materialnie obecną,
le doprecyzowanie cech samego adresata w przypadku większości wierszy Fernand Léger, Martwa natura z dzbankiem
przysparza wiele trudności. W niektó- i lampą, ok. 1951, dar Jana i Suzanne Brzękowskich
z Paryża, 1969, Muzeum Narodowe w Krakowie
rych sytuacjach jest nim niewątpliwie
Reprodukcja dzięki uprzejmości MNK
ukochana kobieta; z kolei tam, gdzie
pojawiają się męskie formy, możemy
się domyślać alter ego podmiotu: na ten
trop naprowadza utwór z Teorii próżni – Miejsce „Ja” – w którym czytamy:
„Przemykasz się bezgłośnie, bezcieleśnie ze mną/ obcujesz, skoro budzę się
z pewnością, że zaszło/ coś pomiędzy
nami tej nocy, ale w łóżku// pusto […]”.
W większości przypadków jednak wszelkie rozpoznania w tej kwestii pozostają
w sferze przypuszczeń.
Podobne trudności sprawia postać
Anielewicza, bohatera lirycznego wszystkich trzech części tomu – najczęściej porucznika, choć raz także sierżanta. Jak już
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a rytm poszczególnych części organizowany jest (jak w fudze) przez dominację
lub zanik kilku tematów-obsesji: przede
wszystkim próżni, ale też ciała, diagnoz
stawianych określonej epoce.
Jednocześnie, co warto podkreślić,
na tle Kolonii, złożonych w całości z sonetów i Księgi obrotów, w której znalazły się wyłącznie utwory pisane oktawą,
Litery zaskakują także różnorodnością
wersyfikacyjną. Pośród wielu utworów
pisanych trzynastozgłoskowcem, jest
choćby pisany czterozgłoskowcem Pies,
są też utwory nieregularne pod względem wersyfikacyjnym – jak Trzecie millenium czy Kryzys czytelnictwa polskiego.
Zwłaszcza w ostatnim osiągnięta w ten
sposób – większa niż w przypadku pozostałych utworów – dynamika świetnie
współgra z konceptem spotkania autorów z czytelnikiem.
Eksplorowanie próżni, pustki czy braku – tematów, wydawałoby, się poetycko
wyeksploatowanych – w wykonaniu Tomasza Różyckiego prowadzi do odkrycia
wielu niebanalnych sensów – przynajmniej tam, gdzie pisze on o uniwersalnych doświadczeniach egzystencjalnych.
Nieco słabsze są pod tym względem utwory z Trzeciej planety, których tematem
jest bieżąca sytuacja polityczna – czy to
w Polsce, czy na Ukrainie. Kiedy w Ustawieniach mowa jest o „ustawionych przeciw sobie” – Krakowskim Przedmieściu
i Nowym Świecie, odnoszę wrażenie, że
nie jest to najtrafniejsza metafora obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Litery
są tomikiem różnorodnym i pod każdym
względem – czy to tematycznym, czy kompozycyjnym – ciekawym.
Paulina Żarnecka
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