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Wybór wiersza, nie Wybór wierszy. Dlaczego? Żeby podkreślić pojedyn-
czość, jednostkowość każdego z wybranych liryków? Żeby zachęcić
do powolnej i dokładnej lektury? Żeby nie potraktować tej konkret-
nej książki jako kolejnej „zbiorówki” coraz bardziej uznanego poety?
Piotr Śliwiński, „autor wyboru, układu wierszy i posłowia”, postano-
wił rzecz zacząć od końca, czyli od zbioru najświeższego, od Makijażu

z 2009 roku. Dzięki temu dzisiaj, w 2012 roku, jesteśmy z Jerzym Jar-
niewiczem mniej więcej na bieżąco. Ale też dzięki temu, idąc do przo-
du, kartkując wiersz po wierszu, widzimy, jak poeta przestaje być sobą,
jak zatraca swoją aktualność, jak porzuca swój wypracowany warsztat,
dojrzałą retorykę, jak odchodzi w regiony, w których od dawna już go
nie ma. Proces czytania nie będzie zatem rekonstrukcją poetyckiej dro-
gi, ale raczej zwijaniem tożsamości. Tak się przynajmniej wydaje. Tu
mnie już nie ma, taki już nie jestem, w ten sposób już nie piszę. Czas
się rozstać. Kiedy? W 1977 roku, bo przecież wtedy łódzki poeta, jak 
sugeruje tom Skądinąd, poprzedni wybór, sprzed pięciu lat, ofi cjalnie 
zaczął pisać liryki. Kończymy więc na wspominkach, ale nie zaczyna-
my od nich. Zresztą, co to za wspominki? Raczej gorzkie pożegnanie
– z innymi, własną świadomością, wierszem.
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I
Zatrzymajmy się na ostatniej stronie. Młody Jarniewicz zamyka tom wier-
szem ze swych debiutanckich Korytarzy (1984). Co do nas mówi? Przede
wszystkim mówi w szczególnej chwili. Na moment przed utratą świadomości,
przed spoczynkiem. Incipit sugeruje, że ma to miejsce „przed zaśnięciem”:
„przed zaśnięciem należy pogasić światła / i sprawdzić czy gaz wyłączony // 
nie wolno zasypiać bezmyślnie”. Mówi do nas lapidarnie, pouczająco i chyba
nawet sarkastycznie, jeśli można to wyczuć po tylu latach. Ostrzeżenie, zło-
wrogi szept? Ktoś tu przykłada palec do ust i każe domniemywać, że może
być niewesoło. Tak się z nami dzisiaj żegna Jarniewicz, którego od dawna 
już nie ma.

II
Ale skoro mowa o zakończeniach, sprawdźmy jeszcze, w jaki sposób żegnał
się Jarniewicz (bez wsparcia krytyka) w 2007 roku, w przywoływanym już
tomie Skądinąd. 1977–2007. Może to nam coś da? Raczej tak, bo tylko zo-
baczcie. 2005 rok, książka nazywała się Oranżada. Pointę stanowi Sztafeta

pokoleń. Więc znowu dynamika czasu, znowu końce i początki. Ale w całym
tekście dominuje głos tego, który odchodzi, zbiera się do odejścia, czeka na
odpowiedni moment. W końcu, gdzieś tak w połowie, powiada: „Sam jednak 
dokonaj rozbioru słów, / w których nas zamknięto”. Mówi jeszcze: „I słuchaj
dalej / do skutku. Jaki czas, taki język. / Nie przeocz: na dnie oka zmia-
ny”. I tym razem słyszymy ton pouczenia, napomnienia: dokonaj, słuchaj,
nie przeocz. Ale wybrzmiewa on teraz inaczej. Najwyraźniej mówi do nas
ktoś, kto ma skłonności dydaktyczne, ale i ktoś, kto lubi niweczyć złudze-
nia. Przejmując więc pałeczkę od starych zawodników, mamy wiedzieć, że
język jest płynnym żywiołem, który nas określa, ogranicza, formatuje, i że
chodzi o to, aby ów język poddawać skrupulatnym badaniom, krytycznym
i zarazem autorskim. Jarniewicz przedstawia nam kogoś, kto uważa, że od-
chodząc, trzeba podzielić się z młodszymi przede wszystkim wiedzą na te-
mat zaborczej władzy języka, a także zachęcić nadciągających następców do
twórczych bojów z owymi lingwistycznymi mocami. Więc życie to walka
z językiem, w języku. Ten kaznodziejski odrobinkę ton zostaje w ostatnich
linijkach przełamany: „Kończy się / oranżada. Ci, którzy po nas tu siądą, / 
będą pili mirindę. / Pust wsiegda. Let it be. Amen”. Niemniej upływ czasu
ciągle jest tu odwzorowywany. Tak samo przepływ ludzi, krzyżowanie się
biografi i. No i niemożność porozumienia się. Bo kto pije mirindę, nie zro-
zumie tego, kto rozsmakowywał się kiedyś w oranżadzie. Kto kiedyś uczył
się rosyjskiego, nie zrozumie tego, kto dzisiaj wkuwa niechętnie angielskie
słówka. Historia, zarówno ta wielka, jak i mała, zawsze nas poróżni, skłóci,
rozdzieli. Tak sugeruje tu i ówdzie sam poeta. Sprawdźcie.
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III
Ale przecież to nie są ostatnie słowa tej książki. Na kolejnej stronie, niemalże
całkowicie pustej, u dołu, widnieją trzy niepozorne, pod względem wizualnym,
wersy: „Wasz mały drug was żegna, o braciszkowie moi. / Do swidania. A dla
pozostałych w tej opowieści / głubokaja, szumnaja muzyka warg: brr”. To cytat 
z Mechanicznej pomarańczy Anthony’ego Burgessa. I zaraz potwierdzenie, jak 
sądzę, że jesteśmy na tropie ważnej poetyckiej obsesji Jarniewicza. Potrzeby
żegnania się, bezustannego. Ale to w gruncie rzeczy nic dziwnego, skoro, jak 
powiada Śliwiński: „Czas jest jednym z bohaterów wierszy Jarniewicza, nawet 
jeśli nie najważniejszym, to jednak wyjątkowo dręczącym, ciężkim”. Dlatego
„Przerabianie czasu jest tu lekcją, ale można też rozumieć to szerzej – życie
jawi się autorowi jako lekcja czasu, próba zapomnienia o nim, wyścig polega-
jący na tym, że albo my przetworzymy go na jakiś zrozumiały język, nadamy
mu różne nazwy, przezwy, pseudonimy, albo czas przerobi nas – na nic”.

IV
Może więc wciąż ponawiane pożegnanie to zakamufl owana próba oswoje-
nia przyszłości, która budzi tu lęk? Może takie pesymistyczne wyprzedzanie
rzeczywistości jest sposobem na przetrwanie? Bo projektując to, co smutne, 
złe bądź najgorsze, jednocześnie uzbrajam się, znieczulam, zwieram szyki?

V
Otwórzmy raz jeszcze Skądinąd, poczytajmy wczesne wiersze, przekartkuj-
my wybory z dwóch pierwszych tomów.
Oto Korytarze. Tutaj każdy (niemal) tekst wyraża lękliwe przeczucie przy-
szłości. Raz głośniej, raz ciszej.
Pierwszy wiersz, a właściwie notatka o incipicie [stoję na moście]: „stoję na 
moście / czekam / aż przepłynie rzeka”. Niby nic, ale jeśli posłuchamy długo, 
„do skutku”, wysłyszymy w ostatnim wersie oczekiwanie na koniec. Rzeka 
przepłynie, skończy się, już więcej nie będzie płynąć, zniknie.
Krótką historię kończy taka strofka: „dziś wychodzimy na korytarze / w stra-
chu że nas / nikt / nie znajdzie”.
Kastor i Polluks, wiersz bardzo herbertowski, tak został spointowany: „Kastor 
płodzi dzieci. / Setki dzieci. I tu na dobre / kończy się mitologia”.
Idźmy dalej.
Pierwsze linijki wiersza Łapcie: „Pamiętasz? Był taki czas, / kiedy przed 
pójściem spać, / przytrzymywałaś ręką łapcie. / Bałaś się, że kiedy zaśniesz,
/ uciekną na podwórko”.
Ten lęk w sposób dość osobliwy wypowiada Szaber. Pierwsza strofka: 
„zmarł w piątek nad ranem / rozesłano telegramy / i przyjechali”. Po tej lako-
nicznej informacji nasz pozornie beznamiętny sprawozdawca zabiera się do 
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opisu wielkiego rozkradania dobytku nieboszczyka. Finalny dwuwers: „tylko
zmarłego nie tknęli / ciało wielkodusznie zostawiając ziemi”.
Szukajmy dalej śladów.
Rzeczy oczywistość, tomik z 1992 roku.
Dzień gniewu Twego, początek: „ptasie wnętrzności / jak taśma wessana przez
magnetofon / nie ostrzegły przed niczym”.
Zdanie. Ktoś wyobraża sobie ucznia dokonującego rozbioru jakiejś frazy.
I jednocześnie mówi: „Wiadomo już, że nie będzie tak, jak tego chcieliśmy”. 
Finał jest następujący: „czy zrozumie utknąwszy gdzieś w połowie zdania że 
/ nie będzie już tak jak tego chcieliśmy”.
To jest jak zdejmowanie odcisków pozostawionych przez grasujący lęk.
[daleko od zatoki perskiej] – to incipit wiersza, który być może zarysowuje
scenkę miłosną. Końcówka: „kiedy wszystkie oczy zwrócone są na iran ja pa-
trzę na ciebie / i czekam na torpedy ostateczne rozwiązanie naszej małej kwe-
stii // odłóż papierosa może być gorąco / oboje cierpimy na zanik odporności”.
Bandaże: „podchodząc do mnie kochana / uważaj na szkło / nie pokalecz”.
Cóż, miłość też jest tu przedstawiona jako źródło przyszłych cierpień. Trzy 
pierwsze dwuwersy: a „wszystko co stworzyłaś / zniszczysz // wszystko co
zrodziłaś / zabijesz // co utkałaś / sprujesz”.
Jak widzimy, traumatyczna wyobraźnia bohatera stworzonego przez Jarniewicza
nastawiona jest na jedno: na przywoływanie nieszczęścia, które prędzej czy póź-
niej musi się pojawić. Co więcej, nawet zaniechanie jakichkolwiek działań musi
mieć swoją gorzką konsekwencję. Wymowny pod tym względem jest Życiorys. 
Oto pierwsza strofa, której struktura powielana jest w następnych: „nie mówiłem
nic / by nie wypowiedzieć słów / które obróciłyby się przeciwko mnie”. Dalej
czytamy, że ktoś nie napisał nic, nie patrzył na nic, nie wytwarzał nic, nie odwie-
dzał nikogo – ze strachu przed złymi następstwami. Pointa? Otoczona szczególną 
opieką przez poetę. W wersji prezentowanej przez tom Skądinąd (przypomnijmy,
że to rok 2007) brzmi tak: „wokół panował spokój / który żarł mnie stopniowo / aż
zacząłem rzygać”. Natomiast Wybór wiersza (2012) oferuje nam to samo w trosz-
kę zmienionym kształcie: „wokół panował spokój / który żarł mnie stopniowo / 
do mdłości / aż zacząłem rzygać”. Jarniewicz dodał mocny element: do mdłości.
Po tylu latach czuje potrzebę wzmożenia pesymizmu, podrasowania obsesji. Do
mdłości – nic nie trzeba robić, żeby robić źle, żeby ułatwić przyjście temu, co nas
zadręczy. Nie ma wyjścia. Nie ma ucieczki. Pozostaje czekać. „Amen”.

VI
Można kartkować dalej. I nieważne, czy akurat mamy w rękach Skądinąd, 
a więc opowieść, która zaczyna się od debiutu, a kończy na Oranżadzie, czy
też Wybór wiersza, którego początek stanowi Makijaż, a koniec Korytarze. Za-
równo teraźniejszość, jak i przeszłość podszyte są przyszłością. Mówimy, że
te wiersze od 1977 roku mocno się zmieniły, radykalnie, bezpowrotnie, że sta-
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ry model poezjowania chyba w ogóle nie przypomina tych nowszych modeli,
mówimy tak, i pewnie mamy rację. Ale musimy tego rodzaju uogólnienie
opatrzyć wytłuszczonym przypisem. Liryka Jarniewicza emituje bezustannie
te same lęki, strachy, obawy, niepokoje. Pod tym względem jest niezmienna.

VII
Fragment wiersza Białe czarne, który pochodzi z ostatniego tomu: „Każdemu
jego pesel według zasad i zasług. / Przyda się w nowym czasie, który na pewno
nadejdzie, / wydrenuje nam konta, wyeksmituje z języka”.
Chciałbym więc rozbudować stwierdzenie Śliwińskiego i powiedzieć: wy-
jątkowo dręczącym i ciężkim bohaterem jest tu czas przyszły, który zaraz się
dokona.

VIII
Wybór wiersza?
Co to właściwie znaczy?
Że poeta wybiera wiersz, jego czytelnik, krytyk?
A może to wiersz dokonuje wyboru, mimo że autor próbuje go zmieniać,
ulepszać, unowocześniać? Może to wiersz sam podjął decyzję, aby pisać
o tych właśnie sprawach, a Jarniewicz musi go utrzymywać w dobrej for-
mie?                                                                                             


