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A zatem pozostaje ratunek w sztuce. Dzia∏a ona

jak emetyk: s∏u˝y jako Êrodek na oczyszczenie

z trucizn rzeczywistoÊci. Wszystkie strategie gro-

teskowej deformacji, z autoironicznym samoob-

na˝eniem w∏àcznie, to figury wstr´tu, który artysta

odczuwa nie tylko do tego, co dociera doƒ z ze-

wnàtrz, ale tak˝e do tego, co odkrywa w samym

sobie – gdy stwierdza ze zgrozà, ˝e ch∏onie rze-

czywistoÊç, która nape∏nia go odrazà i abomina-

cjà, oraz ˝e staje si´ ona cz´Êcià równie˝ jego,

najbardziej prywatnego, Êwiata. Kicz, grafoma-

nia, tandeta i powierzchownoÊç: wszystkie te

uproszczone i pozbawione g∏´bi treÊci wspó∏-

czesnej kultury, parodiowane przez artyst´, czy-

nià go „wielkim zak∏adnikiem potocznoÊci”, bez

której jego potwornie Êmieszne gesty nie mia∏y-

by racji bytu. 

Przyznaj´, ˝e dawno nie czyta∏am ksià˝ki pisa-

nej z takà swadà, lekkoÊcià, autoironià i humo-

rem, bez uczonego zad´cia, za to z erudycjà

i dobrym smakiem. Ksià˝ki, która nie tylko Witka-

cego czyni bli˝szym naszej wspó∏czesnoÊci, ale

i czytelnika zmusza do zadania sobie pytania

o w∏asne relacje ze wspó∏czesnà kulturà. 
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„Jak cz∏owiek przychodzi na Êwiat, to tak z nicze-

go wpada w coÊ. To tak jakby areszt, nie? Obo-

j´tne co, kurwa, zrobisz, bli˝ej jesteÊ jebanej

w dup´ Êmierci. Pierdol´, nic nie b´d´ robi∏” –

konstatuje narrator w Robaczywym pacierzu.

Wierutne k∏amstwo. Robi wszystko, co si´ da.

Od pierwszej strony. 

No, mo˝e od drugiej – na pierwszej le˝y jeszcze

w ∏ó˝ku, rzucajàc poranne przekleƒstwa. Potem

ju˝ nie pró˝nuje. Wyprowadza na spacer czyje-

goÊ starego psa, kupuje mikroskop, wymienia

blat, w Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych wybiera si´

na przeja˝d˝k´ wyciàgiem krzese∏kowym... Ma

zadziwiajàcà zdolnoÊç mno˝enia czynnoÊci. Nie

doÊç, ˝e wcià˝ podejmuje jakieÊ dzia∏ania, to

ka˝de z nich urasta w szereg poddzia∏aƒ, pro-

wokuje dzia∏anie zwrotne. CelowoÊç tego, co

robi bohater-narrator, niejednokrotnie bowiem

budzi spore wàtpliwoÊci – jakby to o samo dzia-

∏anie, a nie o jego wynik chodzi∏o. Bo w∏aÊnie

dzi´ki temu, ˝e efektu ten pan przewa˝nie nie

osiàga, czynnoÊci si´ rozpleniajà. Kupuje mikro-

skop, ale nie ma nic do powi´kszenia, wi´c mu-

si wróciç do sklepu, by go oddaç. Zresztà los
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te˝ nie wydaje si´ mu sprzyjaç: pies umiera, sko-

ro tylko rozpocznà przechadzk´; wyciàg zatrzy-

muje si´ w po∏owie drogi. Tylko ˝e je˝eli coÊ si´

nie udaje, rzecz wcale si´ nie koƒczy, wprost

przeciwnie: rozga∏´zia si´ w miejscu z∏amania –

pora˝ka uruchamia lawin´ wydarzeƒ. Wybija ˝y-

cie z linearnego porzàdku. Dzia∏ania rozrastajà

si´ jak k∏àcza – nie nast´pujà ju˝ po bo˝emu,

jedno po drugim. Nabierajà zawrotnego tempa,

zap´tlajà si´, mieszajà. To, co powinno byç,

a nie jest – wcià˝ jednak jakoÊ obecne, idzie

swojà drogà; to, co jest – swojà. ˚ycie to ju˝ nie

proste jak drut bycie-ku-Êmierci. Bo czy Êmierç –

dla ka˝dego jedna – nadà˝y, by czekaç na koƒ-

cu ka˝dego z tych odga∏´zieƒ, w tylu Êlepych

uliczkach...? 

Pretekstem dla kilku z opowiadaƒ Rudnickiego

jest jakaÊ notatka prasowa, sucha, kilkuzdanio-

wa informacja. Podana na poczàtku niby motto,

w rzeczywistoÊci wywraca t´ konwencj´ na lewà

stron´. To ju˝ nie z∏ota myÊl, która kondensuje

w sobie ca∏oÊç tekstu, przeciwnie: par´ bezna-

mi´tnych s∏ów, organicznie umar∏ych, wydawa-

∏oby si´, które wskrzesza dopiero przychodzàca

po nich opowieÊç. OpowieÊç ta – rzecz jasna –

nie jest rekonstrukcjà faktów, ale swobodnà wa-

riacjà na ich temat. Nieinspirujàce staje si´ inspi-

racjà – odwrotny ruch tworzenia: twórca nie

czerpie „z”, lecz wlewa ˝ycie „w”. Narrator w s∏o-

wach, jak w dzia∏aniach, nie jest bynajmniej

oszcz´dny – raczej rozpasany. Ma si´ wra˝enie,

˝e te notki nie tyle sà dla niego impulsem, by pi-

saç, ile raczej majà utrzymaç go w pewnych ra-

mach. Bo Rudnicki na ka˝dy taki zadany temat

potrafi napisaç i mo˝e gdyby go nie mia∏, pisa∏-

by o wszystkim i bez koƒca.

I nie ukrywajmy, czasami trudno mu skoƒczyç –

zw∏aszcza wtedy, kiedy nie wciela w ˝adnà ga-

zetowà postaç, majàcà jednak jakieÊ naddane

punkty, które narrator na jej drodze musi zreali-

zowaç, ale jest jakimÊ tam sobà bez punktów

zaczepienia. Chocia˝ teksty sà krótkie, to odnosi

si´ wra˝enie, ˝e powinny si´ skoƒczyç, zanim

si´ jeszcze zacz´∏y, chocia˝ poczàtków te˝ jako

takich nie majà. Narrator siedzi w pokoju (Jedno-
blatówka) i chyba nie ma co robiç (a wiemy ju˝,

˝e to mog∏oby go zabiç), wi´c rozpoczyna narra-

cj´ – o tym w∏aÊnie, ˝e nie ma co robiç. Zaczy-

na, myÊlàc, ˝e jak ju˝ zacznie, to jakoÊ pójdzie.

CzynnoÊci jak zwykle si´ znajdujà – same w sobie

niezbyt fascynujàce – ale Rudnicki to demiurg,

któremu wystarczà s∏owa; rzeczywistoÊç jest

wtórna – w tym sensie, ˝e wystarczy byle jaka,

by o niej móc pisaç. Tyle ˝e tego typu rzeczywi-

stoÊç nie ma punktów kulminacyjnych ani point,

a jakoÊ trzeba jà poprowadziç i uciàç. Rudnicki

w takich wypadkach si´ga po grotesk´. Dopro-

wadza rzecz do absurdu. Wysiada na rodzinnej

stacji kolejowej (Tu stacja K´dzierzyn-Koêle!),
ale ˝e ˝adne dzwony nie bijà, ratuje si´ z∏omia-

rzami, którzy oprócz tych dzwonów masowo

kradnà pokrywy od studzienek kanalizacyjnych.

Otwiera si´ podziemny miejski labirynt i wszyst-

ko si´ zmienia. A absurd p´cznieje i w koƒcu (!)

wybucha. 

Zbiór Âmierç czeskiego psa dzieli si´ na dwie

cz´Êci. Teksty pierwsze to w∏aÊnie owe pierw-

szoosobowe przygody narratora. W Tekstach
drugich pojawiajà si´ quasi-biografie postaci le-

gendarnych. Nie sà to bynajmniej peany na

czeÊç tych „wielkich” – pisz´ w cudzys∏owie,

gdy˝ po przeczytaniu tej ksià˝ki trudno mi u˝yç

tego s∏owa swobodnie – Rudnicki owà wielkoÊç

opatruje nie tylko cudzys∏owem, ale i sporym

znakiem zapytania. W niektórych mo˝e to

wzbudziç poczucie utraty – choçby po Ksi´dze
skarg i za˝aleƒ – mo˝e lepiej czytaç Ulissesa,

nie wiedzàc, ˝e Joyce by∏ wyzyskiwaczem i „sen-

tymentalnym jajkiem na mi´kko”... Jak widaç,

biograf nie rozpuszcza si´ w wyciàgu z ˝ycia swe-

go bohatera, ale nieustannie i doÊç zjadliwie ko-

mentuje bezlitoÊnie odkopane wstydliwe jego wy-

czyny. A czyni to znów, pos∏ugujàc si´ j´zykiem
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nieoszcz´dnym i nieostro˝nym, i szalenie ujmu-

jàcym. Tak ujmujàcym, ˝e istnieje powa˝ne za-

gro˝enie, i˝ czytelnik bezmyÊlnie (taka ju˝ spe-

cyfika zakl´ç) ulegnie jego czarowi. Pod przy-

krywkà takiego stylu mo˝na przemyciç wszyst-

ko. Niedostatki w innej materii mogà spaç spo-

kojnie. Czy sugeruj´ jakieÊ braki? Sama nie

wiem. Zastanawia mnie, dr´czy stosunek narra-

tora do tych bohaterów. Jaka intencja przyÊwie-

ca demaskacji? Czy gest zdzierania muÊlinowej

zas∏onki nie jest zbyt teatralny, aby móg∏ byç czy-

sty? Czy nie powoduje go przypadkiem prymi-

tywny instynkt wyszukiwania cudzych wad, by

samemu poczuç si´ lepiej? Nie musz´ chyba

dodawaç, ˝e w tego typu zabiegach najskutecz-

niej sprawdzajà si´ tak zwane autorytety. Mam

jednak dziwne wra˝enie, ˝e narrator Êwietnie ro-

zumie Êmiesznostki i niedoskona∏oÊci tych bo-

haterów, nawet gdy krytykuje je niewybrednymi

s∏owy, gdy nie daje znaku wyrozumia∏oÊci. Jest

to impresja – podskórna, niepoparta dowodami,

subiektywna – stàd podejrzewam, ˝e wielu czy-

telników, gdy minie ju˝ wst´pne odurzenie sty-

lem, odbierze te opowiadania Rudnickiego jako

nieetycznà autoterapi´ (o ile teksty nie pos∏u˝à

do podniesienia samooceny odbiorcy – w koƒ-

cu jak˝e b∏oga to ÊwiadomoÊç, ˝e Hans Chri-

stian Andersen by∏ w gruncie rzeczy pokrakà!).

Nie doÊç, ˝e wielcy literatury, sztuki czy historii

sà u˝ywani w ten sposób, to jeszcze autor, jak

sam przyznaje, nie troszczy si´ o zgodnoÊç swo-

ich tekstów z faktami – „odbija si´ od nich, mer-

da si´ troch´ w powietrzu, opada”. A przecie˝

obrazy tworzone przez Rudnickiego sà suge-

stywne i w pami´ci pozostanà – z krzywdà dla

umar∏ych. 

Tak, to niebezpieczne, niesprawiedliwe, ale czy

literatura ma byç szlachetna? Mo˝e warto wziàç

pod uwag´, ˝e „narrator to osoba pierwsza liczby

jak najbardziej pojedynczej”; ˝e literatura wysoka

to taka, „która jest Wolnym miastem. Tak wol-

nym, ˝e nawet kompas moralny dostaç tu mo˝e

[...] pierdolca”; ˝e „pisanie to zbijanie goràczki”,

a literatura oddajàca tak zwanà rzeczywistoÊç

„to literacka szmata do przecierania okien tym,

którzy nie widzà, jak za nimi jest”. I nawet jeÊli

stwierdzimy, ˝e narrator – nazwijmy go umow-

nie Januszem Rudnickim – cierpi na kompleks

ni˝szoÊci i jego twórczoÊç jest niecna, bo jej

Êwiat to neurotyczna zachcianka, którà sobie

sam sprezentowa∏, to nie ma to aksjologicznych

skutków. Pisze o tym, co zna, co mu si´ roi,

choçby wynika∏o to z najni˝szych pobudek (co

ma na to poradziç?), bo o czymÊ przecie˝ pisaç

musi. I naprawd´ nieêle mu to wychodzi. A ˝e

o umar∏ych tylko dobrze albo wcale? Czy˝ w∏aÊnie

nie zmartwychwstali? 

Anna Karolina Wódkowska 
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