
Wagarowicz

Andrzej Niewiadomski

Zawsze traktowa∏em wagary jako dobry sposób sp´dzania czasu powszechnie
uwa˝anego za por´ pracy lub kszta∏cenia. Szcz´Êliwe po∏o˝enie wagarowicza
polega na tym, ˝e – cz´sto niezauwa˝alnie dla niego samego – praca zaczyna
wykonywaç si´ podczas tych „b∏ogich” chwil sama, a wiedza wnika wszyst-
kimi porami cia∏a, nie tylko dzi´ki czysto intelektualnym operacjom. Oczysz-
czona z autorytetu instytucji, intymnie przyswajana, mo˝e nieco meandrycz-
na, lecz zapadajàca g∏´biej i mocniej. Problemem w doÊç komfortowej (pod
warunkiem posiadania odpowiedniej konstytucji psychicznej) sytuacji waga-
rowicza jest jeden, jedyny dylemat: jak cz´sto to robiç, by sama przyjemnoÊç
oddalenia si´ od instytucji nie sta∏a si´ czymÊ powszednim i banalnym?
W koƒcu nale˝y nabyç tak˝e troch´ (a mo˝e nawet nieco wi´cej ni˝ troch´)
szkolnych i nudnych, lub pozornie nudnych, umiej´tnoÊci, bez których póê-
niej ani rusz… 

Czy poezja mo˝e byç instytucjà? Ale˝ oczywiÊcie. W Polsce jest nià od lat
ponad 200, bez wzgl´du na zakr´ty historii i zawirowania spo∏eczne. Ba,
powiedzia∏bym, ˝e ostatnimi czasy, wbrew wra˝eniu, i˝ prawie wszyscy, któ-
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rzy majà z nià cokolwiek wspólnego, poszli na wagary, sta∏a si´ w dwójnasób
instytucjà. Wszak wzrasta w naszym kraju liczba szkó∏, równie˝ tych prywat-
nych i roÊnie, pardon, wspó∏czynnik scholaryzacji. Znalaz∏y si´ poÊród tych
nowych, „placówek” tak˝e szko∏y wagarowania, i jakoÊ niezbyt dobrze si´
czuj´ w otoczeniu, w którym lubiany przeze mnie sposób funkcjonowania
obarczony zosta∏ szczegó∏owymi regulaminami. Nic nie m´czy wewn´trznie
bardziej ni˝ widok rzeczy i spraw upowszechnionych, i to powszechne b∏à-
dzenie, kiedy nikt nie wie, jak rozpoznaç prawdziwego wagarowicza, ba, mo-
˝e nawet nikt nie próbuje rozpoznawaç. ˚eby nie by∏o za ∏atwo (i nie tylko
dla zasady komplikowania): czasem m´czy, a czasem przynosi ulg´ zwiàza-
nà z poczuciem powtórnego uwolnienia. 

LeÊmian by∏ jednym z najswobodniejszych, zapewne najswobodniejszym
wagarowiczem w poezji polskiej. By∏ wirtuozem wagarowania. Bywa∏ tak˝e
wewnàtrz ró˝nych instytucji, od „Chimery” do PAL-u, lecz Êmiem wàtpiç –
choç piÊmiennictwo przemawia za tym, ˝e pojawia∏y si´ ju˝ wówczas prze-
b∏yski tej ÊwiadomoÊci – w to, ˝e zarówno Miriam, jak i ci, co chcieli widzieç
LeÊmiana w Akademii, wiedzieli, na czym dok∏adnie polega swoistoÊç jego
zamys∏ów poetyckich. Zresztà, czy mo˝na powiedzieç: zamys∏ów? KtoÊ, kto
przyzwyczai∏ si´ do wagarowania, decyzje podejmuje cz´sto spontanicznie,
i wtedy zaczynajà si´ prawdziwe k∏opoty tych, co chcieliby widzieç w waga-
rowiczu przede wszystkim przedstawiciela szko∏y, zdolnego, inteligentnego,
na moment zb∏àkanego ucznia. Gorzej, gdy ów nie poprzestaje na szkolnym
wagarowaniu, gorzej, gdy zaczyna traktowaç tak – choç przecie˝ bez zb´dnej
nienawiÊci – ka˝dà instytucj´, w obj´cia której pchnà go koleje egzystencji. 

Pisz´ to wbrew sobie wyst´pujàcemu cz´sto w zupe∏nie innej roli (choç mo-
˝e nie tak bardzo wbrew, i ten sprzeciw ma wszelkie znamiona, mówiàc po
LeÊmianowsku, niedowcielenia), lecz musz´ przyznaç, w imi´ niepisanego
(koniecznie niepisanego) i swobodnie ewoluujàcego w moich myÊlach,
a pewnie w ogóle nieistniejàcego, „kodeksu” wagarowicza, ˝e im d∏u˝ej czy-
tam LeÊmiana (i znów poprawka: im d∏u˝ej czytuj´ LeÊmiana), tym mniej
wiem o jego poezji, a cz´sto wydaje mi si´, ˝e nie wiem niczego. Albo te˝ ni-
czego, co pozwoli∏oby mi jà naprawd´ zrozumieç, bo przecie˝ wyg∏osiç kil-
ka seminaryjnych frazesów to ˝adna gratka. Ile razy obieca∏em sobie mówiç
o LeÊmianie w murach instytucji w sposób zwi´z∏y i uporzàdkowany, tyle
razy ∏apa∏em si´ na tym, ˝e ka˝dy kolejny szczegó∏ otwiera pole (a mo˝e ∏à-
k´ lub las) niekoƒczàcych si´ spekulacji i dopowiedzeƒ, a ka˝de gwa∏towne
ci´cie obna˝a boleÊnie kalectwo dyskursu i sp∏yca coÊ, co takich sp∏yceƒ
tolerowaç nie mo˝e. Nie zamierzam powiedzieç tu, ˝e poetyckie czy
w ogóle pisarskie zastrze˝enie, i˝ istota poezji jest czymÊ niepochwytnym,
powinniÊmy uczyniç na ka˝dym etapie obowiàzujàcym, tak by w koƒcu
zlikwidowaç wszelkie instytucje. Nie zamierzam powiedzieç te˝, ˝e nigdy nie
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poddawa∏em si´ jakiemuÊ porzàdkowi lub ̋ e nie poszukiwa∏em go tu i ówdzie,
wszak wagarowicz nie jest tym samym, co anarchista. Raczej mam na myÊli
to, ˝e zawodzà w wypadku autora Ballady bezludnej pewne kategorie i pew-
ne standardy interpretacyjne, które rzadko sà podwa˝ane przy u˝yciu powa˝-
nych racji. 

Co to oznacza dla mnie? Nie wiem ciàgle, czy LeÊmian by∏ poetà genialnym.
Wiem, ˝e pozostawi∏ rzeczy arcydzielne, ale wiem te˝, ˝e ca∏oÊç jego twór-
czoÊci sk∏ada si´ z rzeczy nierównych, i kiedy myÊl´, ˝e jednak poetà genial-
nym nie by∏, oddycham z ulgà, bo wol´ tych z kilkoma arcydzie∏ami. Nie
wiem te˝, czy by∏ poetà nowoczesnym, choç ostatnimi czasy zwyk∏o si´ tak
uwa˝aç. Ale wcià˝ nie przekonuje mnie praktyka wydobywania ze zbiorów
LeÊmiana pojedynczych tekstów, jakie majà nas do tego ostatecznie przeko-
naç. MyÊl´ wówczas, ˝e by∏ to autor bardzo niekonsekwentny, sprzeczny we-
wn´trznie i ˝e ka˝da rekonstrukcja Ca∏oÊci skazana jest na pora˝k´. Nie tyl-
ko dawanie wra˝enia Ca∏oÊci, ale i eksponowanie zasadniczych elementów jà
budujàcych obarczone jest sporym ryzykiem. Tote˝ myÊl´, ˝e LeÊmian by∏
poetà nowoczesnym i nie by∏… Albo inaczej: bywa∏ cz´sto poetà nowocze-
snym – i chronologia niewiele wnosi do takich rozwa˝aƒ. Kolejnà bowiem
rzeczà, jakiej nie wiem, jest kwestia domniemanej ewolucji LeÊmiana, a mo˝e
domniemanej stabilnoÊci wewn´trznej, nienaruszonej przez ˝adne zewn´trz-
ne rewolucje ani autorytet instytucji. Tak mo˝na by∏oby d∏ugo jeszcze: nie
wiem zbyt wielu rzeczy o LeÊmianie, bym móg∏ zaryzykowaç jakieÊ ostatecz-
ne i wyraziste tezy.

No i dobrze, byç mo˝e dzi´ki temu zachowuj´ w g∏owie t´ poezj´ jako pewien
punkt odniesienia. Ale czy inspiracj´? Prosz´ wybaczyç ten ton, mogàcy
sugerowaç jakàÊ równorz´dnoÊç czy równoleg∏oÊç, lecz tak to wypada powie-
dzieç: czegó˝ nauczyç si´ mo˝e wagarowicz od wagarowicza? Techniki waga-
rowania? Ale˝ nie, to zupe∏nie niemo˝liwe! W koƒcu LeÊmian ucieka∏ z innej
szko∏y, a ja z innej. Zupe∏nie odmiennych rzeczy nas tam uczono i ani nie
móg∏bym Êciàgaç z jego zeszytów, ani te˝ Êledziç jego Êcie˝ek w leÊnych g´stwi-
nach, parkach, ∏àkach, nad stawami i mi´dzy kwiatami. Mo˝e wi´c wià˝e
mnie z LeÊmianem sama idea wagarowania? Niekoniecznie, bo przecie˝ po-
eta oburzy∏by si´ chyba, s∏yszàc s∏owo „idea”, i choç kult wagarów zamienio-
nych na instytucj´ (albo uporczywie zamienianych) jest mi obcy, to jednak,
z odrobiny szacunku, nie nara˝a∏bym go na takie nieprzyjemne wystàpienia.
Mo˝e lepiej u˝yç okreÊlenia „praktyka wagarowania”, lecz zastrzec wyraênie,
˝e s∏owo „praktyka” nie niesie ze sobà refleksji na temat technicznych aspek-
tów wiersza. Nie sàdz´, bym kiedykolwiek pos∏ugiwa∏ si´ LeÊmianowskimi
chwytami, choç przecie˝ kiedyÊ poeta – wymieniony z nazwiska – pojawi∏ si´
w Niebylcu wraz zaleceniem jego czytania, co jednak nie powinno narzucaç
˝adnych ryzykownych analogii. Albowiem te techniki, reprodukowane po-
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wtórnie, przynoszà raczej mikre efekty, ka˝dy musi znajdowaç inne miejsca,
ka˝dy musi mieç swoje kryjówki wagarowicza. 

Do czego zatem potrzebna mi by∏a (jest) lektura wierszy LeÊmiana? Poru-
szam si´ w ciemnoÊciach, ale powoli i z rozmys∏em mówi´: potrzebna by∏a
mi zapewne do tego, bym pojà∏ swój status wagarowicza. Po to, bym nie po-
czu∏ si´ z nim êle, skoro mo˝e dawaç on takie dobre efekty. Po to, by wie-
dzieç, ˝e to˝samoÊç jest niemal zawsze pozorna i ˝e nawet wszed∏szy na t´
samà Êcie˝k´, co nieznani poprzednicy, widzi si´ i czuje coÊ zupe∏nie innego.
To znaczy, ˝e jednak LeÊmian mnie czegoÊ nauczy∏ – nie uczàc. To znaczy,
˝e wagarujàc, nie tyle nieÊwiadomie powtarzamy gesty innych „uciekinie-
rów” od instytucji, ile nadajemy tym gestom, nieznacznie czasem przesuwa-
jàc akcenty, kszta∏t innych, chwilowych struktur, wy∏aniajàcych si´ ze Êwiata,
w którym jesteÊmy utopieni, dziwiàc si´ jednoczeÊnie, ˝e wyglàdajà tak, a nie
inaczej. Zatem nie technika ani nie idea. CoÊ innego jest mi bliskie: LeÊmia-
nowski Êwiat zdziwieƒ i pytaƒ, wahaƒ, wàtpliwoÊci i niekonsekwencji, ∏ago-
dzonych czasem wyraênie, lecz nigdy nieustajàcych. A najbardziej tych
wszystkich zdziwieƒ, pytaƒ, wahaƒ i niekonsekwencji, jakie si´ wià˝à z ele-
mentami skomplikowanej uk∏adanki rzeczywistoÊci, w której wszystko jest
wymienne, metamorficzne, bluszczowate, ale nigdy tak dalece (tak zdaje si´
sugerowaç LeÊmian), byÊmy nie mieli nieco nostalgicznej i nieco konserwa-
tywnej ciàgoty do „Êwiatopoglàdu” – choçby jawi∏ si´ on nam za sprawà po-
ety w tak enigmatycznej postaci, jakà jest rytm. 

Przyjrzyjmy si´ zatem tej kwestii, podobieƒstwa zawsze sà zdradliwe, a prze-
cie˝, owszem, dlaczego mia∏bym nie podzielaç s∏ynnego LeÊmianowskiego
„rytm to Êwiatopoglàd”? Ale ka˝dy rytm jest inny, inny jest wewn´trzny im-
puls i inny jest odbiór tego, co zewn´trzne. Dla LeÊmiana emanacjà rytmu by∏
Êpiew-poezja. I gdyby nawet tej ÊpiewnoÊci nie akceptowaç, bo przecie˝ poeta
zaproponowa∏ taki punkt widzenia, zanim j´zyk sta∏ si´ podporà instytucji poezji
(przynajmniej poezji pisanej w j´zyku polskim), to przecie˝ warto pami´taç
o innych wcieleniach rytmu, choç nie wiemy, i nie chcemy si´ zdawaç na gdy-
banie, co sam LeÊmian sàdzi∏by na przyk∏ad o „nieÊpiewnej muzycznoÊci”.
Da∏aby si´ postrzegaç jako cz´Êç „rytmu” czy te˝ nie? Ale jeszcze bardziej,
z mojego punktu widzenia, interesujàca wydaje si´ wàtpliwoÊç, czy takà cz´-
Êcià mog∏aby si´ staç niemuzyczna muzycznoÊç. Wszak to bardzo leÊmianow-
ski koncept, choç pu∏apka na tego poet´ wàtpliwa. Nie w tym jednak rzecz,
by zastawiaç pu∏apki, problem polega na tym, ˝e – wszystko na to wskazuje –
nie da si´ wskazaç miejsca w poezji wagarowiczów, od którego coÊ przesta-
je byç z ducha LeÊmiana, a coÊ innego tego ducha w sobie przechowuje. 

Rytm, g∏os to zresztà za ma∏o, otwórzmy wybory LeÊmiana na pierwszych
stronach Sadu rozstajnego i przeczytajmy: „widz´ poprzez Êpiew”. Tak˝e

CzK 0211  28/2/13  14:07  Page 83



84

widzenie ma tu coÊ do rzeczy? Ma, bo przecie˝ wagarowicza wzywa nie tyl-
ko jakaÊ niezmierzona pulsacja, ale równie˝ wzrok odgrywa kluczowà rol´…
Ale w tym samym wierszu poeta zaznacza: „staw widzi inaczej ni˝ my”. To
znaczy: lepiej czy gorzej? A mo˝e wy∏àcznie „inaczej”? Widzieç poprzez
Êpiew, zdaje si´ – nie tylko tu – mówiç LeÊmian, to widzieç najdoskonalej,
ale kto powiedzia∏, ˝e staw nie widzi jeszcze lepiej? Nie ma ˝adnej pewnoÊci
co do tego, bo antropologia twórcy Napoju cienistego raz jest sprawà prymar-
nà, a innym razem podporzàdkowana zostaje spontanicznoÊci natury i do-
Êwiadczenia. Tak, dla mnie jako wagarowicza widzenie odgrywa istotnà rol´,
po to wybieram si´ poza granice instytucji, by widzieç lepiej. Ale ile˝ razy
powierza∏em to widzenie przedmiotom. Czy mia∏em wówczas ÊwiadomoÊç,
˝e zrobi∏ to LeÊmian? I jak zrobi∏ to LeÊmian? A mo˝e to w wi´kszym stop-
niu kwestia intuicji ni˝ trzeêwej ÊwiadomoÊci? 

W koƒcu, kiedy czytamy LeÊmiana, nie wiemy, od czego w∏aÊciwie zale˝y
intensywnoÊç widzenia. I komu jest przyporzàdkowane to, które dociera do
istoty. Rzeczom, naturze, ludziom? JeÊli staw widzi inaczej (w domyÊle:
lepiej), to dlaczego gdzie indziej wodzie nie dane jest spojrzenie, lecz tylko
spojrzystoÊç? I czym jest taka poezja, w której u˝ywamy wy∏àcznie ust bez
oczu? Kiedy znamy s∏owa, a nut nie pami´tamy? Âlepota jako akceptowalny
stan poezji? – to tak˝e mo˝liwe w tych wierszach. A czasem trzeba i od-
wróciç oczy, i uciszyç Êpiew. Problem polega na tym, ˝e nie wiemy kiedy,
i LeÊmian nam tego nie wyjaÊnia, widzenie jest u niego do tego stopnia dyna-
miczne, byÊmy nie mogli szukaç ˝adnej recepty na jego modulacje. Jak˝e mo-
g∏oby byç zresztà inaczej, skoro sam poeta zaznacza, ˝e niebo „samochcàc”
p∏ynie przez jego oczy? Mo˝e nie jest to wi´c kwestia jakiejkolwiek strategii,
ale pewnej wiernoÊci rytmowi, o jakim nic naprawd´ nie wiemy, poddajàc si´
swojej, nie do koƒca „wypracowanej”, dyscyplinie? 

Jest jeszcze jedna, wa˝na dla mnie, mo˝e najwa˝niejsza, cecha widzenia
LeÊmianowskiego: wszak˝e oczy nie widzà rzeczy jednej, bo ich g∏´bia od
dawna „zaprószona jest” przez „splàtane zielonoÊci zwoje”. Przyglàdaç si´,
jak w tych wierszach uk∏adajà si´ owe zwoje, to rzecz fascynujàca, choç nie
ma w sobie niczego po˝ytecznego, bo to troch´ tak, jakby si´ na wagarach
u∏o˝yç w mi∏ym otoczeniu i gapiç bez koƒca, mo˝e nawet (niestety) nieco
bezmyÊlnie, bezwiednie gapiç si´ w doÊç przypadkowe konfiguracje kszta∏-
tów. Ale ten niekoƒczàcy si´ Êwiat czasem si´ zapada, czasem ogród traci
„alej zawi∏oÊç i szumów pon´t´” (swojà drogà: jak wa˝ne w moich przypad-
kach wagarowicza by∏y wszelkiego rodzaju szumy, które chcia∏o si´ raz pre-
cyzyjnie uchwyciç, a innym razem staç si´ jakàÊ ich cz´Êcià), zmierza
w stron´ jakiegoÊ nieciekawego bagniska, jakiejÊ katastrofy, która si´ nie do-
konuje, dokonaç si´ ostatecznie nie mo˝e, bo LeÊmian widzi bezmiar jako
zawi∏oÊç, i tu w braku strategii strategia si´ pojawia… Nie tylko zmiennoÊç
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jest g´stwà, ale i otch∏aƒ, i nawet – jak w Panu B∏yszczyƒskim – jeÊli coÊ
ma si´ „roznicestwiç”, to przecie˝ „liÊciasto”. Nic nie ginie, a i mnie si´ tak
wydaje, nie ma innej mo˝liwoÊci, skoro otch∏aƒ, nawet ta bezdomna, usilnie
zmierza do tego, by przybraç jakiÊ kszta∏t, dopasowaç rzeczy „do swojego
bezmiaru”. Czasem mam wra˝enie, ˝e poeta usi∏uje w ten sposób oszukiwaç
samego siebie, ale czy˝ tego rodzaju oszukaƒstwa nie sà dzia∏aniem, bez któ-
rego nie sposób si´ obejÊç? Bo jak stanàç wobec „czystej” otch∏ani, wszak nie
da si´ odrzuciç tego, co stworzone. Mo˝na nie nadawaç mu imienia, ale mieç
ÊwiadomoÊç jego kszta∏tu, u˝ywaç s∏ów i nie nadawaç imienia. LeÊmianowi
si´ to chyba uda∏o i od czasu do czasu jeszcze si´ komuÊ innemu na wagarach
udaje. Dlatego rozumiem – by ju˝ nie rozbudowywaç (rozlistwiaç i rozkrze-
wiaç) spraw widzenia – kiedy w Napoju cienistym poeta pisze, ˝e: „Nie wi-
daç nic, a – widaç”. 

Tak czy inaczej, to w∏aÊnie widzenie jest obszarem, gdzie LeÊmianowska
zmiennoÊç i niekonkluzywnoÊç ujawnia si´ najpe∏niej, ale te˝ wieloÊç, warian-
tywnoÊç. Wagarowaç tak, by si´ to nie znudzi∏o; niby te same Êcie˝ki, te same
szczeliny w p∏otach, te same wróble, chwasty, maliny i pejza˝e, a jednak nie
tylko ma∏e niespodzianki mogà nas czekaç na trasie tej w∏ócz´gi. 

Dzi´ki tym niespodziankom LeÊmian podtrzymuje mnie na duchu: widz´ bo-
wiem czasem niewcielonego do koƒca i zarazem wiecznego ducha wagarów
u innych, kiedy w ich dzia∏ania poetyckie wkrada si´ jego „pieÊƒ mimowol-
na”. Nie trzeba przecie˝ wchodziç w ich Êwiat g∏´boko, a˝ do uto˝samienia,
by to zauwa˝yç. To w du˝ej mierze kwestia przypadku, a nic nie cieszy tak
jak szcz´Êliwy przypadek. Nie uczy∏em si´ wi´c od LeÊmiana, tylko takie for-
tunne zderzenia i zdarzenia uÊwiadamia∏y mi, ˝e istniejà nie-prawid∏owoÊci
wagarowania. A w∏aÊciwie inaczej, istniejà „Êwi´ta na uboczu”, pe∏ne szu-
mów i zapomnienia, i kiedy w PowieÊci o rozumnej dziewczynie natknà∏em
si´ na t´ formu∏´, pomyÊla∏em sobie, ˝e móg∏by to byç gotowy tytu∏, bo prze-
cie˝ takie Êwi´ta sà czymÊ, czego – Êwiadomie czy nieÊwiadomie? – szukam.
Natura tych „Êwiàt” nie daje mi spokoju, choç, powtarzam to po raz kolejny,
muszà to byç nieco inne Êwi´ta ni˝ w tamtych wierszach. Ale wcià˝ wysta-
wione na sprzecznoÊci, co nie jest ju˝ kwestià rozmys∏u. Wszak u LeÊmiana
dziewczyna „rozumie” w puencie ka˝dego z utworów cyklu, ale ju˝ w innym
wierszu z tego samego tomu pojawia si´ jakaÊ postaç, która mówi: „Lecz ro-
zumiem, ˝e nie trzeba nic rozumieç…”. Tak sobie myÊl´ o zmiennych kole-
jach losu i o tym, ˝e LeÊmian móg∏by przecie˝ staç si´ sztandarowà postacià
„poezji niezrozumia∏ej”. Ale wysz∏o inaczej i sta∏ si´ przedmiotem uczonych
rozpraw. W ˝adnej z nich jednak nie znalaz∏em rozstrzygni´cia kwestii rozu-
mienia. Trzeba rozumieç czy nie? Nie tylko to chcia∏bym wiedzieç. Chcia∏-
bym wiedzieç na przyk∏ad, czy w puencie wiersza PoÊpiech, kiedy pada py-
tanie: „Wy mnie rozumiecie?” – jest to pytanie zadane przez poet´ czy przez
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Boga? A mo˝e przez nich dwóch jednoczeÊnie? Mo˝e przez jednego przej-
mujàcego na chwil´ rol´ drugiego? I czy jest to pytanie retoryczne? I jakie
„wy” jest tu istotne? Mo˝e jest to jedno z najbardziej dramatycznych pytaƒ
zadanych w Êwiecie LeÊmianowskiej twórczoÊci, choç tyle da∏oby si´ znaleêç
innych, równie ciekawych. 

A skoro ju˝ mowa o Bogu, to warto by∏oby te˝ sprawdziç, jak to z nim jest,
mimo ˝e to i owo napisano na ten temat. Wagarowicz wszak inaczej kontak-
tuje si´ z absolutem, nie mówiàc o stworzeniach, jakie w hierarchii bytów
sytuujà si´ na ni˝szych szczeblach. Mia∏ Rilke swoje anio∏y, ale LeÊmianow-
skie sà zupe∏nie inne, LeÊmian zabra∏ je chyba ze sobà na wagary, by jednak
nie poprzestaç na takim stwierdzeniu, trzeba powiedzieç, ˝e to w∏aÊnie owe
anio∏y z Sadu rozstajnego ujawniajà (choç pewnie nie tylko one) pewnà ce-
ch´, o której nie zapominam w Êwiecie, w którym bawimy si´ og∏aszaniem
kolejnych nieobecnoÊci. ˚e mo˝na nadaç cielesny wymiar i bolesny wymiar
tak˝e stanom niewiary i ˝e zachodzi dziwne sprz´˝enie pomi´dzy nimi a „po-
k∏onnoÊcià” i „wiernoÊcià” pieÊni. 

Mo˝na te˝ pozazdroÊciç LeÊmianowi umiej´tnoÊci pisania o tym, czego nie
ma, ale ja raczej ulegam wezwaniu do kochania tego, co umar∏e, i uwa˝am,
˝e tu LeÊmian chadza∏ nawet pod pràd ucieczek. Bo tu nic nie podlega anihi-
lacji, i byç mo˝e poeta zdawa∏ sobie spraw´, ˝e umieranie b´dzie tak po-
wszechnym zaj´ciem i tak powszechnà fascynacjà przez nast´pne 100 lat, ˝e
z góry ujawni∏ jego formu∏´ znacznie bardziej atrakcyjnà ni˝ powtarzanie la-
mentów. JeÊli mia∏em do niego jakieÊ pretensje, to zazwyczaj wiàza∏y si´ one
z tym, ˝e niemal nigdy nie w∏àcza∏ on do tego misterium „pon´tnego nietrwa-
nia” rzeczy i spraw b´dàcych na wyciàgni´cie r´ki, nazywanych aktualnymi,
ale teraz rozumiem ten tryb post´powania. Rozumiem, choç ˝a∏uj´, ˝e nie
by∏o inaczej. Ale te˝ otwiera to dla nas nowe mo˝liwoÊci wagarowania.

Z LeÊmianem jest troch´ tak w mojej percepcji, ˝e ile razy otwieram jego
zbiór, tyle razy trafiam na coÊ niepokojàcego. I mo˝na by tak jeszcze d∏ugo,
znacznie d∏u˝ej, wskazywaç. Rzecz w tym, ˝e nie potrafi´ powiedzieç, jak si´
to przek∏ada na mojà praktyk´ poetyckà. Ba, jestem pewien, ˝e nie przek∏ada
si´ w sposób bezpoÊredni. Tak jak powiedzia∏em: inna szko∏a i inne ucieczki.
Prosz´ uwierzyç, prawie na chybi∏ trafi∏ otwieram najnowszà edycj´ Poezji
zebranych i czytam w Pogodzie: „Trzeba nic nie mieç prawdziwie, / ˚yç tylko
tym, ˝e si´ ˝yje, / By d∏oƒ wyciàgaç ∏apczywie / Po takie szcz´Êcie niczyje!”.
I ta prosta puenta te˝ mnie niepokoi, mo˝e dlatego, ˝e nie wiem, jak przet∏u-
maczyç jà na mój rytm, bo jakoÊ dra˝ni mnie przy tym jej staroÊwieckoÊç
i pociàga zarazem, ale nie to przede wszystkim: bardziej fascynuje mnie to
bogactwo nieposiadania, a potem myÊl´ o innych wagarowiczach, którym ta
puenta by∏aby bardzo bliska, i ju˝ nie wiem, czyjà jest w∏asnoÊcià. Mo˝e jest
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tak, ˝e LeÊmian, jakby wbrew temu powszechnemu przekonaniu o oryginalno-
Êci i niepowtarzalnoÊci jego dokonaƒ (a mo˝e wcale nie wbrew), posiada spe-
cyficznà zdolnoÊç do „roznicestwiania si´” poÊród innych poetów? Mo˝e te
wszystkie sny LeÊmianowskie rozpostar∏y swój parasol nad póêniejszymi po-
etami i w jakiÊ tajemniczy sposób przenikajà do ich wierszy? Ca∏kiem praw-
dopodobne, choç pewnie nie wypada pos∏ugiwaç si´ dziÊ takà manierà, ale
jak˝e inaczej t∏umaczyç t´ dziwnà pó∏obecnoÊç? 

Jak zatem widz´ LeÊmiana w swoim Êwiecie? „Jak sen, co Êniç si´ nie chce,
a Êni si´ wbrew chceniu”. Chyba tak w∏aÊnie. By∏ on mistrzem podobnych
formu∏ zaprzeczonych, i jeÊli sobie czasem sam na takà pozwol´, to tak˝e dla-
tego, ˝e nie jestem w stanie LeÊmianowi zaprzeczyç, kiedy gdzie indziej
pisze o „ciàg∏ej” i „koniecznej” stycznoÊci myÊli logicznej z tym, co nielo-
giczne jako o warunku najpierwszym wszelkiego widzenia. Widz´ go te˝
jako autora Snu, którego czasem m´czà w´drówki wagarowicza i w którego
r´kach lub oczach wszystko zaczyna znikaç prócz w∏asnego pokoju we
wszechÊwiecie, bo przecie˝ z tych wagarów nie wraca si´ ju˝ w mury insty-
tucji. Zamknàç drzwi to dla tego poety akt desperacji, lecz bez takich aktów
czy nie by∏o zbyt prosto? Wszystko, co znika w Ânie, jest wàtpliwe, ale przy
tym konkretne, nawet „mogi∏a nieba”, i trzeba najpierw ods∏oniç logik´/nie-
logicznoÊç owego procesu, by móc si´ przenieÊç w innà rzeczywistoÊç, nie
najbardziej komfortowà: ze wszechÊwiata do Êwiata. A raczej, bo ten LeÊmia-
nowski „wszechÊwiat” nieco mylàcy jest i zbyt ogólny w dzisiejszym odbio-
rze, z bezmiaru do Êwiata miar. Wagarowicz zawsze b´dzie mia∏ wàtpliwoÊç,
czy w takim wypadku czyni dobrze.

Pisz´ o tym wszystkim, majàc w pami´ci jeden z tych d∏ugich dni, kiedy sam
uda∏em si´ na wagary. I zamiast wracaç z jednej instytucji do drugiej, mi´dzy
innymi po to, by wyg∏aszaç sàdy o twórczoÊci LeÊmiana, co do których nie
by∏em pewien, czy mogà byç precyzyjne i uporzàdkowane, uda∏em si´
o jesiennej porze do I∏˝y, po to, by wejÊç w rzeczywistoÊç LeÊmiana i poczuç
jà przez skór´… Ha, oczywiÊcie, ˝e z rozp´du troch´ zmyÊlam, troch´ k∏ami´,
troch´ koloryzuj´. Przecie˝ pojecha∏em tam w zupe∏nie innym celu. Niewa˝-
ne jakim. Ale z tym pobytem wià˝e si´ wiersz, z którego zaczerpnà∏em myÊl
o wagarowaniu i o którym – jak LeÊmian – mog´ powiedzieç, ˝e najpierw by∏
on, a potem namys∏ nad nim. Niepozorny, a przytaczam go w nie do koƒca
wiadomym celu. Wiem tylko tyle, ˝e myÊl´ teraz o meandrach obecnoÊci.
Rzecz nosi tytu∏ Dora. Paêdziernik: 

Ciep∏a ciemnoÊç w mieÊcie znikliwych poetów.

Ob∏oki niosà wilgoç, ziemia zaj´∏a si´

kolorami j´zyków, malin, nieistniejàcych

chrustów, liÊci w paszczy ˝ar∏ocznego ognia.
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Tyle katastrof, cichego mruczenia, p´tli

na niebie, rozkurzu. Kilkunastoletni

Olivier mówi: „Doda to by chyba mnie

zajeêdzi∏a”. WiÊniowe bàczki i ˝o∏àdkowe

gorzkie sà puste, szk∏o nie odró˝nia si´

od plastiku, nawet kamienie Êwiecà

znikomoÊcià, wagary, wagary, ciemne

ciep∏o nie posz∏o do szko∏y, umarli

poeci – jak zwykle – nie sà na swoim

miejscu. To co butwieje – Êpiewa, tak wolno

post´puje ten proces. Reklamy kwitnà

i tynki, krople cia∏ nie gaszà po˝aru

i rozprzestrzenia si´ raj duszny, pawany,

senne ewy, krzy˝e, kozy i wiechcie,

nieskoƒczonoÊç umar∏a i Êmieje si´

zza grobu, ciep∏a ciemnoÊç w mieÊcie, w kropli

cia∏a, o nieznany raju, siostro u wód

p∏omiennych

Czy jest to wiersz „leÊmianowski”? Bardzo wàtpi´. Czy myÊla∏em o jakim-
kolwiek utworze LeÊmiana, gdy on powstawa∏? Nie. Czy zawiera w sobie ja-
kiekolwiek chwyty, które mo˝na by∏oby uznaç za Êlad znajomoÊci „poetyki”
LeÊmiana? Nie sàdz´. Czy LeÊmian pos∏ugiwa∏ si´ kalamburami? Chyba bar-
dzo rzadko. Czy zamiana jednej g∏oski, jednej litery Êwiadczy o tym, ˝e zwa-
garowa∏em gdzieÊ na zupe∏ne peryferie? Czy mo˝na mieç obrazoburczy sto-
sunek tak˝e do wagarowania? Nieprzyzwoite by∏o udzielanie w∏aÊnie przeze
mnie odpowiedzi na te wszystkie pytania i ju˝ samo to przytoczenie wiersza
wydaje mi si´ jakimÊ przekroczeniem. A mo˝e ja jednak odpowiedzia∏em ju˝
na te pytania? Po co wi´c jeszcze mowa wiàzana? Wy mnie rozumiecie?
Mam nadziej´, ˝e troch´ – tak, a troch´ – nie. 
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