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Za˝artowa∏ kiedyÊ Marcin Âwietlicki, przy jakiejÊ okazji, ˝e Jacek Podsiad∏o
napisa∏by na ten w∏aÊnie temat 80 wierszy. No có˝, jemu (Âwietlickiemu) te˝
si´ co nieco zebra∏o: obszerny zbiór liczy ponad pó∏ tysiàca wierszy. Powtó-
rzenie ca∏oÊci kolejnych tomów oraz pozbieranie utworów rozproszonych to
doskona∏a sposobnoÊç do ponownego – ju˝ bardziej systematycznego i przy-
najmniej troch´ czasowo zdystansowanego (od pojawienia si´ Âwietlickiego
na scenie poetyckiej min´∏y przecie˝ dwie dekady z ok∏adem) – przyjrzenia si´
temu dzie∏u. Co wi´cej, tom zawiera inedita, tak tedy da si´ znaleêç u tego au-
tora coÊ nowego równie˝ w najdos∏owniejszym sensie.

Pardon, zaczn´ jednak od paru bana∏ów. O Âwietlickim by∏o g∏oÊno, nim jesz-
cze ukaza∏ si´ jego debiutancki tomik. Szybko sta∏ si´ sztandarowym poetà no-
wej literatury. Znali go, przynajmniej z nazwiska, „wszyscy”, z publicystami
i leniwymi polonistami, szkolnymi tudzie˝ uczelnianymi, w∏àcznie. Ktokol-
wiek chcia∏ potrzàsnàç nowoÊci kwiatem, za lub przeciw, si´ga∏ po Âwietlic-
kiego. Dla nastoletnich debiutantów in spe poeta by∏ nauczycielem pisania.
Nie mówi´, ˝e z∏ym; szkoda tylko, ˝e nieraz jedynym czytanym. Za kilka lat
m∏odzie˝ t∏umnie zape∏nia∏a sale podczas spotkaƒ ze Âwietlickim, i trudno
dziÊ dok∏adnie rozstrzygnàç, jak du˝y wp∏yw na takà frekwencj´ mia∏y p∏yty
Âwietlików.

Ale te˝ doÊç szybko sta∏ si´ krakowski poeta obiektem emocji o znakach
przeciwnych. Przypomnieç wystarczy histeryczne reakcje lewicy kulturalnej:
owszem, spowodowane niekoniecznie wierszami, niemniej jednak... Ca∏kiem
zaÊ niedawno, podczas og∏oszenia nominacji do poprzedniej edycji Silesiusa,
pojawienie si´ w finale Niskich pobudek skwitowa∏o (poza dominujàcymi bra-
wami) par´ pojedynczych gwizdów. Owszem, piszàca m∏odzie˝ bardzo bywa
dzisiaj niecierpliwa i cz´sto ˝yje przede wszystkim jednym g∏ównym proble-
mem poetyckim: a dlaczego nie piszecie o nas? Nie wykluczam przecie˝, ˝e
to m∏odzieƒcze odrzucanie Âwietlickiego mieç mo˝e pewien powód zgo∏a nie-
oczekiwany. Ale o tym za par´ stron.
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Tymczasem jeszcze s∏ówko przypomnienia o szybkim i powa˝nym zarazem
docenieniu poety. Bibliografia przedmiotowa budowa∏a, wzmacnia∏a jego rang´
zarówno wyra˝anà wprost aksjologià, jak i nazwiskami krytyków czy badaczy,
którzy wierszami Âwietlickiego si´ zaj´li.

Przypomnijmy sobie s∏ynnà strofoid´ z g∏oÊnego wiersza Dla Jana Polkow-
skiego, którym to tekstem mocno a wyraênie Âwietlicki publicznie si´ uobec-
ni∏. Wersy dobrze znane, ale mo˝e uda si´ przeczytaç je troch´ od innej strony.

Zamiast powiedzieç: zàb mnie boli, jestem
g∏odny, samotny, my dwoje, nas czworo,
nasza ulica – mówià cicho: Wanda
Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid,
Józef Pi∏sudski, Ukraina, Litwa,
Tomasz Mann, Biblia i koniecznie coÊ
w jidysz.

Wiadomo, przedmiotem krytyki jest tu dominujàca w latach 80. minionego
wieku tematyka niezale˝nej poezji, a pewnie i szerzej: niezale˝nych dyskur-
sów. Jasne, hiperboliczne wyliczenie Âwietlickiego uderza bardziej w stereotyp
ani˝eli w konkretne wiersze, choç przyk∏ady (poszczególnych celów ataku) pew-
nie by si´ znalaz∏y. Zrozumia∏e te˝, ˝e – choçby dzi´ki niebieskiemu zeszyto-
wi „Literatury na Âwiecie” – pisano wtedy równie˝ wiersze, hm, niewasilew-
skie czy niebiblijne. Ale ca∏a ta przesada to retoryczne prawo poety; dzisiaj,
zw∏aszcza dzisiaj, intryguje tutaj inna kwestia. Poeci powinni zatem pisaç po
prostu, a przynajmniej w miar´ wprost, bez kulturowych czy politycznych
podpórek, o cielesnych dolegliwoÊciach, najzwyklejszych reakcjach organi-
zmu, samopoczuciu wÊród innych, mi´dzyludzkich relacjach... Nie kpi´ ze
Âwietlickiego, naprawd´; omawiam natomiast ten fragment w∏asnymi s∏owa-
mi (jak, nie przymierzajàc, w szkole), ˝eby tym wyraêniej wskazaç pewnà
ide´ zawartà w cytowanych wersach. JeÊli zatem, wed∏ug tego wiersza mani-
festu, powinnoÊcià poetów jest bezpoÊrednia opowieÊç o raczej zwyk∏ym
(choç pojedynczym) Êwiecie – to Êwiat jak Êwiat, ale j´zyk na pewno nie jest
tu postrzegany jako problem. W tym przynajmniej sensie, ˝e „ja” poetyckie
og∏aszajàce manifest wierzy w referencjalnoÊç j´zyka, jest sk∏onne uznaç go
za doÊç przezroczyste narz´dzie. Na prze∏omie lat 80. i 90. kultura polska za-
czyna w∏aÊnie ucz´szczaç na przyspieszony kurs postmodernizmu. Jednak˝e
nawet w perspektywie „wewn´trznej” (wewnàtrz „samej” kultury polskiej)
idea poetycka tego wiersza Âwietlickiego jawi si´ jako regres, na przyk∏ad
w stosunku do Nowej Fali. Zapewniam i oÊwiadczam: poprzednie zdanie nie
jest bynajmniej sàdem aksjologicznym (dzieje poezji nie sà przecie˝ procesem
progresywnym), to po prostu konstatacja historycznoliteracka.
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Wracajàc zaÊ do krytycznych sàdów zawartych w wierszu Dla Jana Polkow-
skiego: m∏odszy Âwietlicki by∏ radykalniejszy i chyba nieco mniej jedno-
znaczny na poziomie deklaracji. W dziewi´tnastym roku ˝ycia napisa∏ Frag-
ment:

W Krakowie nocà pi´tnastego czerwca
– widzia∏em dzisiaj prawdziwych poetów
lokaj we fraku anonsowa∏ ich
a oni cienkimi i grubymi g∏osami czytali
wiersze d∏ugie lub krótkie jak g∏askanie twarzy
t´pà ˝yletkà wiersze o ojczyênie
o Bogu albo o kobietach
pomyÊla∏em no no wobec tego
jestem najlepszym poetà na Êwiecie
ale mnie wcale to nie ucieszy∏o

Poza m∏odzieƒczym i mo˝e nawet parsprototalnym odrzuceniem poezji pisa-
nej przez innych jest tu coÊ nie tak ju˝ oczywistego. Dlaczego mianowicie bo-
hatera wiersza, kreacji skàdinàd Êwiadomie przez autora przeholowanej, nie
raduje najwy˝sze miejsce w poetyckiej hierarchii? Dlatego ˝e ka˝da hierarchia
jest relatywna, a w tym wypadku pokonani nie byli godnymi przeciwnikami?
A mo˝e przyczynà jest to, ˝e o przedstawionej hierarchii nie wie jeszcze nikt
prócz zainteresowanego? Nie da si´ wreszcie wykluczyç, ˝e jest to wstyd by-
cia poetà, kto wie, kto wie – mo˝e i cokolwiek mi∏oszowski?

Gdyby ktoÊ wzruszy∏ ramionami, ˝e niby przesadnie rozpatruj´ tu zwyk∏à
m∏odzieƒczà fanfaronad´, to po pierwsze – i z takich wierszy wzià∏ si´ Âwietlic-
ki, po drugie zaÊ – autor zdecydowa∏ si´ opublikowaç ten wiersz po 30 latach,
uzna∏ zatem, ˝e ma on (dla niego, dla czytelników) znaczyç w∏aÊnie dzisiaj.

WÊród póêniejszych juweniliów (jeÊli nie jest to wyra˝enie ciut oksymoro-
niczne) Âwietlickiego znajduje si´ o wiele bardziej istotny utwór, jeÊli chodzi
o autorskie okreÊlanie w∏asnej sytuacji poetyckiej i mi´dzypoetyckiej. Bezty-
tu∏owy tekst z 1983 roku przepisuj´ w ca∏oÊci:

To dlatego ˝e umar∏
Bia∏oszewski Miron
dziÊ nie wychodz´ z domu

Zaryzykuj´ tez´, ˝e jest to najwa˝niejsza personalna wskazówka w ca∏ej twór-
czoÊci Âwietlickiego. Niebagatelne znaczenie ma, to jasne, sam wybór tego
w∏aÊnie poety. Forma obchodzenia ˝a∏oby zosta∏a zresztà podpowiedziana
przez biografi´ zmar∏ego i jego dzie∏o. Niewychodzenie z domu ustanawia
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przy tym sytuacj´ intertekstualnà. I jeszcze: „Bia∏oszewski Miron” – skàd ta-
ki szyk? Parodia porzàdków urz´dowych czy encyklopedycznych? Ale sam
Bia∏oszewski zadedykowa∏ swój pierwszy tomik „Soliƒskiemu Leszkowi”,
w∏aÊnie tak. Mo˝e wi´c Âwietlicki za∏o˝y∏ swoistà paralel´? Ta przestawka da-
je te˝ profity prozodyczne: „To dlatego ˝e umar∏” – antykadencja, a potem,
w obr´bie jednego wersu, ponownie intonacja wznoszàca – „Bia∏oszewski” –
i mocny szybki spadek „Miron”.

Bia∏oszewski ukrytym patronem Âwietlickiego? W ka˝dym razie warto o auto-
rze Odczepiç si´ nie zapominaç, czytajàc inny, znów tym razem popularny,
wiersz krakowianina, a konkretnie jego po wielekroç przywo∏ywany wers fina-
∏owy: „Niczego o mnie nie ma w Konstytucji”. Czy coÊ podobnego móg∏by
napisaç Bia∏oszewski? JeÊli nawet pytanie wydaje si´ cokolwiek odrzeczne, to
i tak pe∏ni funkcj´ dookreÊlajàcego ró˝nicowania. Âwietlicki, zestawiony
z Bia∏oszewskim (a jest to przecie˝ porównanie uzasadnione), okazuje si´ poetà
znacznie bardziej spo∏ecznym. Mówiàc skrótem, Bia∏oszewskiemu konstytu-
cje by∏y oboj´tne, bo zawsze mia∏ co robiç we wszechÊwiecie „ja”. Âwietlic-
kiego natomiast – przypomn´: tego poet´ prywatnego, buntownika, wycofa-
nego, kontestatora etc. – zdaje si´ obchodziç równie˝ Êwiat publiczny. Idêmy
dalej: mo˝e wi´c Le gusta este jardin...? to nie powiadomienie o porzuceniu
Êwiata politycznego przez suwerenne „ja”, ale wiersz skrycie reformistyczny,
utopijne czekanie na konstytucj´, w której by∏oby coÊ konkretnie tak˝e
o mnie i o tobie?
„Poezj´ robi si´ przeciw. Przeciw instytucji, jakkolwiek by si´ nie nazywa∏a
[sic!]. Przeciw ka˝dej w∏adzy. Przeciw niesprawiedliwoÊci. Przeciw g∏upocie.
Przeciw z∏ym ludziom.
Poezja jest ryzykiem. Poezja jest odwagà. Poezja jest niebezpieczna. Wszystko
inne to ∏atwo przet∏umaczalne na wiele j´zyków Êwiata bajdurzenie. I tyle”.

Te programowe zdania powsta∏y zaledwie przed kilkoma miesiàcami, w 2011
roku; zapisa∏ je Âwietlicki we Wst´pie do zbioru swoich wierszy. Nieco ponad
40 lat wczeÊniej ktoÊ inny stwierdza∏, ˝e poezja „powinna byç nieufnoÊcià.
Krytycyzmem. Demaskacjà”. Na pewno warto wracaç do Baraƒczaka Paru
przypuszczeƒ na temat poezji wspó∏czesnej. W zmienionej sytuacji politycz-
nej, a przede wszystkim kulturalnej, Âwietlicki ponawia jego gest. I jest w tym
podobnie powa˝ny.

Czytam tu Âwietlickiego z innymi poetami i w ich perspektywie nie po to, by
ujmowaç mu oryginalnoÊci. Zale˝y mi natomiast na tym, ˝eby pokazaç, jak
bardzo jest on zwiàzany z polskà bibliotekà poetyckà. Poza Bia∏oszewskim
i Nowà Falà koniecznie trzeba choç wspomnieç o Bursie i Ró˝ewiczu... Inny-
mi s∏owy: Âwietlicki, autor par excellence oryginalny, nie by∏, jak przyjmowa-
li go niektórzy dwie dekady temu, nowoÊcià, od której dopiero zaczàç nale˝y
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dzieje polskiej poezji. Jego wiersze jawià si´ raczej jako kontynuacja historii
tej poezji, jej dope∏nianie (wiem, ˝e to brzmi Norwidem; nie szkodzi). I w t´
histori´ Âwietlicki doskonale wchodzi. Mo˝e tu w∏aÊnie tkwi powód niektó-
rych dzisiejszych odrzuceƒ tego dzie∏a? Dla ma∏o oczytanej m∏odzie˝y Âwie-
tlicki jest chyba poetà skàdinàd, trudno zrozumia∏ym...

Na poczàtku lat 90. Teresa Walas zaproponowa∏a nowe uj´cie historii XX-
-wiecznej literatury polskiej. Wspó∏istniejà zatem w niej czynniki przyspie-
szajàce i opóêniajàce, ich sekwencje nak∏adajà si´ na siebie, uniemo˝liwiajàc
ostre periodyzacyjne cezury. Mi∏osza nazwa∏a Walas Wielkim Mistrzem
Retardacji. O Âwietlickim nie wspomina∏a, nie jest on jednak raczej przy-
spieszaczem, co po up∏ywie 20 lat jego pisania dobrze widaç. Poeta twórczo
podejmuje modernistyczne idee, brzmienia, gesty. Gdy pojawi si´ wreszcie
porzàdna synteza, obejmujàca ju˝ ponad 120 ostatnich lat literatury pisanej po
polsku, monografia porzàdkujàca te dzie∏a w przestrzeni wyznaczanej przez
napi´cia mi´dzy nowoczesnoÊcià a postmodernizmem – Âwietlicki b´dzie tam
bardziej widoczny od strony pierwszej ni˝ drugiej (bezspornej granicy, oczy-
wiÊcie, nie sposób przeprowadziç). Dlatego te˝, zastanawiajàc si´ tutaj nad
poetà, przypomina∏em autorów wczeÊniejszych. Nie by∏o mojà intencjà zaw∏asz-
czenie Âwietlickiego w którymÊ z dotychczasowych historycznoliterackich
schematów, ani te˝ nie powodowa∏ mnà l´k przed nowoÊcià.

Obszerny tom Wierszy jest chyba dla autora swego rodzaju domkni´ciem,
takà sugesti´ da si´ w ka˝dym razie wyczytaç w s∏owie wst´pnym. Ostatni zaÊ
na razie tomik, czyli Niskie pobudki, ze wzgl´du na zró˝nicowanie opubliko-
wanych tam wierszy mo˝na interpretowaç jako ksià˝k´ rozdro˝nà. (Bo) du˝o
jeszcze si´ w tej poezji zdarzy.
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