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Egzamin 
z cyberpoezji

Roman Bromboszcz, U-man i masa
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Tomasz Pu∏ka, Zespó∏ Szkó∏

Korporacja Ha!art

Kraków 2010

Krakowski festiwal „Ha!wangarda”, promujàcy

niszowe zjawiska literackie, w tym roku zaprezen-

towa∏ nurt poezji cybernetycznej wraz z trzema

konstruktywnymi dla niego tomami. Bohaterami

pierwszego dnia festiwalu byli Tomasz Pu∏ka,

¸ukasz Podgórni i Roman Bromboszcz, definiu-

jàcy na ∏amach „Ha!artu” cyberpoezj´ jako t´,

„która bierze w nawias natchnienie i stara si´

tworzyç teksty, które potraktowaç mo˝emy jako

maszyny. [...] Poezja cybernetyczna kontynuuje

tradycje awangardowe w zakresie pozarozumo-

wych skojarzeƒ, tak zwany «zaum», wykorzysty-

wany przez futuryzm rosyjski, korzysta ze «s∏ów

na wolnoÊci», metody tworzenia zaproponowa-

nej przez futuryzm w∏oski. [...] jest tym, co po-

wstaje przy udziale komputerów, wykorzystujàc

przy tym pewien zakres teorii w∏àczanej w obr´b

cybernetyki, szczególnie chodzi tutaj o poj´cia

sprz´˝enie zwrotne, informacja i szum. [...] Wy-

korzystane zostajà tak˝e elementy charaktery-

styczne dla u˝ycia komputerów, dla przyk∏adu,

tak zwana dystorsja, estetyka b∏´du i pomy∏ki”.

Idea bardzo ambitna i niezwykle interesujàca

jako ta, która odwo∏uje si´ do nieustannie dys-

kutowanej kultury nowych mediów i teorii infor-

macji. Przy okazji warto zauwa˝yç, ˝e niestety

jawne naÊladownictwo nieuchronnie nara˝a

cyberpoezj´ na porównania i daje przyzwole-

nia na jej wartoÊciowanie wzgl´dem europej-

skiego futuryzmu. Pozbawia jà to zatem pew-

nej artystycznej autonomii. 

Jako pierwszà weêmy na warsztat poezj´ Toma-

sza Pu∏ki, to bowiem, co ten m∏ody i kontrower-

syjny poeta robi ze swoim czytelnikiem, powinno

byç karalne. To˝ to nic innego jak intelektualny

gwa∏t! Po kilkakrotnej lekturze Zespo∏u Szkó∏

mam tak wielkie oczy, jak zaskoczony od ty∏u

pies z ok∏adki. Czuj´ si´ zm´czona i wybebeszo-

na. Zdawa∏oby si´, ˝e akademickie przygotowa-

nie i otwartoÊç na poetyckie eksperymenty po-

winny os∏aniaç przed poodbiorowym wstrzàsem

tak bliskiej surrealizmowi twórczoÊci. Okazuje

si´ jednak, ˝e przed strumieniem wàtpliwej

ÊwiadomoÊci Pu∏ki-gwa∏ciciela nie chroni ˝adna

teoretycznoliteracka tarcza. Autor przekroczy∏

granic´ wszelkiej komunikatywnoÊci. W zgodzie

z zaproponowanà przez siebie definicjà wiersza

dysinformatywnego bombarduje ironicznym

be∏kotem, który najpierw budzi zaciekawienie,

póêniej dezorientuje, aby ostatecznie zanudziç

zm´czonego przekazem odbiorc´. Ile wierszy

podobnych do tego ze strony 30 (cyt. w ca∏oÊci:

„Od Olgi do brzucha puszczamy link´ / niech zwi-

sa”) jest w stanie przeanalizowaç czytelnik? Dwa?

Trzy? CzternaÊcie? Byç mo˝e. Z pewnoÊcià nie

41, jak proponuje Pu∏ka. Co prawda, rzeczona

komunikatywnoÊç wierszy jest ró˝na. Pojawia

si´ kilka takich, które mo˝na cz´Êciowo zinter-

pretowaç. Autor przyznaje: „Zrozumia∏em przy-

jemnoÊç uporzàdkowanego umys∏u” (Samsung,

s. 45), i t´ prób´ porzàdkowania rzeczywiÊcie

widaç, chocia˝ równolegle pojawia si´ strach

przed logicznoÊcià i jej skoƒczonym charakte-

rem. Pu∏ka zdaje si´ walczyç z ograniczeniami

umys∏u or´˝em wiersza dysinformatywnego,

który ma byç tak˝e relacjà z biegunów podmio-

towoÊci. Zadaniem czytelnika jest zatem werba-

lizacja rozmytej to˝samoÊci autora i odnalezie-

nie sensu w bezsensie. Mo˝na spróbowaç od-

nieÊç si´ do j´zyka jako narz´dzia komunikacji.

Podejmujàc wyzwanie, trzeba si´, niestety, li-
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czyç z du˝ym prawdopodobieƒstwem fiaska

owego przedsi´wzi´cia. Obawiam si´, ˝e

w twórczoÊci Pu∏ki brakuje zamys∏u, wiersze

z tomu Zespó∏ Szkó∏ nie sà grà, nie sà te˝ za-

gadkà. To semantyczne tajemnice, do których

odbiorca ma ograniczony dost´p, a w zwiàzku

z tym frustracja wzrasta wprost proporcjonalnie

do liczby przeczytanych stron. Nie ma przyjem-

noÊci czytania. Za du˝o przypadkowoÊci, za ma∏o

ÊwiadomoÊci estetycznej i artystycznej. Brakuje

wiarygodnej obrony intencji dysinformatywnoÊci.

Zespó∏ Szkó∏ jest doskona∏ym dowodem na to,

˝e „nawet wewnàtrz litery mo˝na zrobiç rozgar-

diasz” (Dzieƒ Êwi´ty Êwi´ciç, s. 15). Dezorientu-

jàce utwory zdajà si´ absurdalnym ˝artem m∏o-

dego montera z wàsem, który jak naçpany fetà

krzyczy: „Wantuj to, kurwa, i raczuj”, a czytelnik

„zastyga w przera˝ajàcej beztrosce, nie wiedzàc,

co to mo˝e znaczyç?” (¸uk, s. 21).

Podgórni i Bromboszcz to zupe∏nie inna pó∏ka.

Zdaje si´, ˝e to poezja bardziej Êwiadoma, znajà-

ca wag´ liter i znaczenie s∏ów. Noce i p´tle reali-

zujà wspomnianà estetyk´ b∏´du i pomy∏ki – co

prawda, raz lepiej, a raz niestety gorzej. Sztukà

bowiem jest stworzenie usterki, która niesie ze

sobà dodatkowà wartoÊç znaczeniowà, wizual-

nà lub jakàkolwiek innà, a nie jest tylko zwyk∏à

literówkà. Czytajàc Podgórniego, mo˝na odnieÊç

wra˝enie, jakby nie do koƒca zdawa∏ sobie z tego

spraw´, ale próbuje. Eksperymentuje z tekstem,

który co jakiÊ czas wybucha i sam siebie niszczy

na przyk∏ad w taki sposób: „czas odliczaç po-

dobne do siejàc / woda rozmienia kamieƒ pod-

nosimy si´ / i spadaç, opadanie zaczynaç” (bez

tytu∏u, s. 20). Jest jednak w tych utworach coÊ,

co elektryzuje czytelnika. Pomimo zak∏óceƒ

i Ênie˝enia poetyckiego obrazu Noce i p´tle

sk∏adajà si´ w niewàtpliwà ca∏oÊç, kreÊlàc sche-

mat relacji zachodzàcych mi´dzy cz∏owiekiem

a komputerem. Tempo i zakres wdra˝ania no-

wych technologii stajà si´ niepokojàce. Autor za-

uwa˝a, ˝e „Ptaki posn´∏y na wysokim napi´ciu /

W naszych domach gwi˝d˝e elektrycznoÊç”

(Power Electronics, s. 17). Wyraênie widaç, ˝e

ten spokój podszyty jest jakimÊ l´kiem, to bo-

wiem, co ko∏ysze do snu, potrafi tak˝e zabijaç.

W poezji ¸ukasza Podgórniego fascynacja tech-

nologià miesza si´ ze strachem przed si∏à, którà

generuje po∏àczenie cz∏owieka z maszynà. Obraz

si´ zaciera i jak spis treÊci staje si´ nieczytelny.

Nie wiadomo ju˝, czy to Partia mi´sa progra-

muje (s. 37), czy mo˝e sama jest programowa-

na.

Roman Bromboszcz, jak przysta∏o na wodza po-

ezji cybernetycznej, daje swojemu czytelnikowi

tomik najciekawszy. U-man i masa nie fetyszyzu-

je j´zyka i nie jest skupiony wy∏àcznie na koncep-

cji poezji cybernetycznej. Odwo∏uje si´ zatem nie

tylko do teorii literatury, ale przede wszystkim do

historii i polityki. Bromboszcz anga˝uje w swojej

poezji konteksty spo∏eczne, kulturowe, filozo-

ficzne. Jego niezale˝ny „U-man” jest wyraênie

przeciwstawiony ograniczonej „masie”. J´zykowa

gra toczy si´ o wysokà stawk´, jest nià bowiem

wolnoÊç jednostki i prawo do bycia indywidu-

um. W realizacji celu przeszkadzajà trudnoÊci

komunikacyjne wynikajàce z ró˝nego stanu wie-

dzy bàdê zajmowanej w spo∏eczeƒstwie pozycji.

Wyraêne sà tutaj nawiàzania do idei nietzscheani-

zmu, g∏oszàcej sens ˝ycia ludzkiego w dà˝eniu

do doskona∏oÊci. Artysta, jak ˝o∏nierz, musi byç

„Zawsze gotowy do skoku w egzystencjalnej

trwodze / Zawsze gotowy do s∏ów przebaczenia

o okreÊlonej godzinie / Zawsze gotowy do od-

p∏acenia wra˝eƒ, które wypo˝ycza” (Zawsze

gotowy, s. 32). Autor wysy∏a swój podmiot na

wojn´ o nowe formy lub reaktywacj´ starych,

acz niezu˝ytych jeszcze sposobów przekazu tre-

Êci, mam tu na myÊli obraz i dêwi´k. Bromboszcz

buduje swój tom z czterech cz´Êci. W pierwszej,

zatytu∏owanej Zarzewie, przewa˝a poezja kon-

struowana tradycyjnie. To opis i krytyka rzeczy-

wistoÊci (Ciepe∏ko jest wsz´dzie, s. 23), analiza

hierarchii Êwiata (Histopatologia, s. 6) i filozoficz-
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ne poszukiwanie odpowiedzi na pytania retorycz-

ne: „Ile jest przecieru ze s∏owa? / Ile jest czynu

w mordercy?” (Kanarki, s. 13), „Ile jest mówie-

nia w widzie, a ile w zbiorniku? / Ile jest pomia-

ru w radarze, a ile w po˝arze?” (Kolanko, s. 31).

Cz´Êç pierwsza staje si´ w ten sposób impul-

sem do rozpocz´cia wojny, bitwy o jednostk´

i zmian´ zastanej rzeczywistoÊci. Stàd te˝ w cz´-

Êci drugiej – Apostrof do zarzàdcy – pojawia

si´ coÊ na kszta∏t rozkazów i odg∏osów czynnej

walki. To 7 obrazów, które stopniowo tracà swo-

jà czytelnoÊç. Sà zag∏uszane przez trzaski, wy-

strza∏y, huk samolotów i statków wojennych.

Utwory sà zapisem urywanych dialogów, kodów

i wojennych szyfrów: „ds.ds.ds / n.ns.nn /

ms.ms / .sp” (4., s. 43). Eksklamacje i krótkie

wersy udêwi´czniajà tekst, aby ostatecznie

nadaç mu najprostsze, samog∏oskowe brzmie-

nie: „OooooooO / AaaaaaaA / UuuuuuuU / IiiiiiiI

/ EeeeeeeE” (7., s. 46). To nic innego, jak zapis

bólu i strachu przed Êmiercià. To koniec bitwy,

lecz niekoniecznie koniec wojny o autonomi´.

Rekapitulacja to powrót do poezji tradycyjnej.

To nastanie pierwotnego systemu w innych re-

aliach, a jednoczeÊnie symbol ponownego pod-

dania si´. Po pora˝ce spada czujnoÊç i podmiot

si´ orientuje, ˝e jest osaczony, „˝e na kilometr

kwadratowy / Ziemi przypada 2,3 agenta amery-

kaƒskiego, / 1,1 agenta rosyjskiego i 0,01 innych

agentów” (Wykresy, s. 49). Strach przed wro-

giem jest parali˝ujàcy i uniemo˝liwia obron´,

ciàg∏a inwigilacja wywo∏uje stan trwogi i parano-

idalnej autocenzury: „Jestem w potrzasku, obry-

sowany granicà / w∏asnej ÊwiadomoÊci” (Bóg

i paranoja, s. 51). Nic wi´c dziwnego, ˝e cz´Êç

trzecià zamyka Exodus, Ksi´ga WyjÊcia, czyli

masowa ucieczka i próba odnalezienia swojego

miejsca we wszechÊwiecie. W ten sposób cyber-

poeta ∏agodnie przeprowadza swojego czytelni-

ka do ostatniej fazy, ∏àczàcej cia∏o z duchem.

Ten nieuchwytny i nietolerujàcy s∏ów moment

przejÊcia z ˝ycia do Êmierci Bromboszczowskie

grafiki trafnie wizualizujà. Gra kolorów, liter

i kszta∏tów dope∏nia ca∏oÊci, aby ofiara mog∏a

zostaç spe∏niona. 

Pomys∏ na „cyberpoezj´ unplugged” okaza∏ si´

trudnym egzaminem, któremu, niestety, nie

wszyscy sprostali, i obawiam si´, ˝e wcale nie

jest temu winny brak pràdu. Pu∏ka zapomnia∏

o tym, ˝e jest ktoÊ taki jak czytelnik. Podgórni

w∏asnor´cznie przygniót∏ si´ cybernetycznà

ideà, którà na szcz´Êcie potrafi∏ z siebie zrzuciç.

Bromboszcz zaliczy∏ egzamin na piàtk´, co zobo-

wiàzuje go do udzielania bezp∏atnych korepety-

cji niesfornej m∏odzie˝y (proponuj´ najbli˝szy

zespó∏ szkó∏). W szczególny sposób nie polecam

twórczoÊci cyberpoetów na zimowe, d∏ugie wie-

czory. To poezja nerwowa, katastroficzna i bar-

dzo wymagajàca. Przed rozpocz´ciem lektury

nale˝y si´ uzbroiç w cierpliwoÊç. Nie rzucaç

i nie wyrywaç kartek, tylko odpowiednio nastro-

iç odbiornik i w spokoju deszyfrowaç poetyckie

szumy.

Ma∏gorzata Zgaiƒska
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