


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JACEK GUTOROW

KarolMaliszewski: Być pędemwier-sza
Istnie e kilku Maliszewskich. Na pierw spieszny przechoǳień pchany nieokreśloną tę-
sknotą za nowymi, fantastycznymi mie scami: Jadę (blady jak papier/ na którym notują
się mĳane/ wsie, miasteczka: wszystko). Potem niespoko ny duch, który rozpaczliwie po-
szuku e sankc i własnego istnienia i chce zatracić się w wierszu — akże często wierszu
dramatycznym, rozczochranym, szuka ącym u ścia w krzyku. Wreszcie uważny obserwa-
tor rzeczywistości, który potrafi oddać scenę za pomocą krótkie , wyraziste metafory
— ak w wierszu Góry, gorączka, gǳie zwraca uwagę celny obraz sudeckiego Praǳiada
porośniętego ciupagami modrzewi. Jest też poeta odna du ący siebie pośród innych po-
etów (tych z podręcznika literatury, ale i tych spotkanych w droǳe), którzy nierzadko
stanowią inspirac ę do kole nych wierszy i po awia ą się w nich na spec alnych prawach.
O rolach tych krytycy zdążyli uż to i owo napisać — z ich tekstów wyłania się obraz
poez i otwarte , różnorodne i wieloznaczne .

Jednak mnie interesu e eszcze edna twarz noworuǳkiego poety. W ego dorobku
odna du ę teksty, których urok est początkowo niezrozumiały i polega na osobliwym
zawieszeniu głosu, kiedy Maliszewski zda e się nie wieǳieć, kim est, i pozwala słowom
przebiegać przez scenę wiersza. Być może choǳi tu o spiętrzenie doznań i doświadczeń
tak wielkie, że wyważa ęzyk z zawiasów i pozwala słowom składać się na nowo, w od-
miennych, nieprzewiǳianych porządkach? A może choǳi o świadomą próbę wiersza
nieoswo onego, czyniącego z poety kogoś obcego sobie samemu? Bo w wielu wierszach
Maliszewski radykalizu e poetykę oderwanego spo rzenia tak dalece, że wśród nagroma-
ǳonych obrazów znika ślad akie kolwiek tożsamości:

byłem uż coraz
bliże , patrzyłem na obraz
rozedrgany pędem
ak stawał się doskonale,
nie wiadomo ak

uspoko ony i pogoǳony
z na wyższym słońcem
w chmurach, z obłym stokiem
w lustrze burego eziora,
z akimkolwiek
sobą

(Góry, gorączka)

Takie cytaty można mnożyć. W wierszu Wygasić silnik, zatrzymać pęd (z ostatniego
ak dotąd tomu poety Inwazja i inne wiersze): gǳieś urywają się telefony, blokują łącza…//
słyszę szum, jestem w środku. Nagle „zablokowane łącza” pozwala ą Maliszewskiemu mówić
wierszem zradykalizowanym, skondensowanym tak barǳo, że pęka ą w nim szwy gra-
matyczne i azeologiczne. Skądinąd nie ǳiwią mnie odwołania do Celana ( eden z tek-
stów nosi nawet tytuł Jestem w wierszu Celana) — w swoich na lepszych momentach
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Maliszewski osiąga podobne efekty: nagły skrót ęzykowe perspektywy, nieoczekiwane
współbrzmienia przypadkowych dźwięków i słów. ǲie e się tak zwłaszcza w wierszach
z ostatnich tomów, będących zapisem nader interesu ące ewoluc i poetyckie — autor
Inwazji zmierza ku mowie agmentaryczne , rozproszone , pozosta ące ednak mową
ukierunkowaną na czytelnika i unieruchamia ącą, choćby w rozproszeniu, ałowy dryf
spostrzeżeń i doświadczeń.

Przy okaz i: nie przekonu e mnie aza o „poez i prowinc onalne ”. Skądże znowu.
Jest racze tak, że Maliszewski problematyzu e opozyc ę centrum i peryferii — sam akt
poetycki sta e się aktem założycielskim, ǳięki któremu rozróżnienie na punkt centralny
i ego peryferie nabiera cech fikcy nych. Przypomina to trochę Derridiańskie „pisanie na
dwie ręce”: edna ręka pisze poez ę prowinc i, druga odsłania retorykę ukrytą w myśleniu
o prowinc i ako „prowinc i” i centrum ako „centrum”. W rezultacie wiersze rozsaǳa ą
kulturalną i medialną topografię mie sc, do których się odnoszą, a ednocześnie pro-
ponu ą poez ę „ edynego mie sca” — mie sca „tuta i teraz”, a zarazem „dokądkolwiek
i kiedykolwiek”, mie sca u awnia ącego swo ą centralność i peryfery ność.

Być może strategia ta nie ma charakteru świadomego; ale też związki poety z kon-
kretnymi przestrzeniami i mie scowościami (na przykład Nową Rudą, Górami Sowimi,
Sudetami, Dolnym Śląskiem) są w dużym stopniu podświadome, instynktowne. Mali-
szewski zawierza instynktom, zwłaszcza tym związanym z wiązaniem słów i układaniem
az, i zda e się na ich przewodnictwo. Konkretne wiersze świadczą o tym, że tego roǳa u
ufność popłaca — dotyczy to nie tylko stosunku poety do własnych tekstów, ale również
do potenc alnych czytelników.

Josif Brodski zwykł powoływać się na słowa apońskiego pisarza Akutagawy Ryuno-
suke: Ja nie mam żadnych zasad, tylko nerwy. Sentenc a ta dobrze, moim zdaniem, odda e
charakter pisarstwa Karola Maliszewskiego (myślę tu również o ego tekstach krytycz-
nych). Nie sposób chyba mówić o akimkolwiek pro ekcie poetyckim czy estetycznym.
Być może wierszom tym na bliże do ideału o’haryzmu: „robię to, robię tamto”. Ale
czy istotnie można tu mówić o akimś poetyckim ideale? Czy poeta — obserwator nie
est zdany na łaskę przypadku i okoliczności? Niewątpliwie da się też zauważyć u Ma-
liszewskiego tęsknoty i gesty charakterystyczne dla poetów konfesy nych — choǳi mi
tu przede wszystkim o przekonanie o terapeutycznym i pedagogicznym wymiarze po-
ez i. Nie wszystkim musi się to oczywiście podobać, ale to ważny moment. Sporo w tych
tekstach elementów nawiązu ących do tradyc i ekspres onizmu; czasami autor Inwazji
traktu e ą nazbyt dosłownie, ednak nigdy nie przekracza granicy dobrego smaku —
sąǳę, że pomaga mu w tym poetycki zmysł słowa i charakteryzu ące każdego dobrego
poetę poczucie obowiązku wobec ęzyka.

Czy dokonu e się tu spław poetycki? Niewątpliwie. Słowa gonią słowa, azy potyka ą
się o siebie i na ułamek sekundy aśnie ą niespoǳiewanym blaskiem, a wiersze wymyka ą
się z rąk. Nie oczeku my łuny nad zatoką. To są naprawdę „zdania na wypadek”: zdania
wypada ące z obiegu, posiada ące własną tra ektorię. Zdania na krótkim oddechu — ale
mierzone miarą konkretne , niepowtarzalne egzystenc i. Domyślam się zresztą, że sam
Maliszewski — ak wiadomo, znakomity czytelnik wierszy innych poetów i ich niestru-
ǳony komentator — chętnie pozbyłby się krytycznego balastu, który, czy tego chcemy
czy nie, obciąża każdą lekturę i sprowaǳa ą do banalnego ćwiczenia interpretacy ne-
go. Pozosta e obstawać przy samych wierszach, ich melodii i rytmie, niekończących się
targach z materią opornego słowa. Bo oprócz spławu est też opór. Z wiersza Inwazja:
Poeta się pierdoli, rwie, stwarza/ problemy językowe, podmienia/ znaczenia, podmywa dawno
wykrystalizowane/ pojęcia, przestawia minerały akcentów… Miłe lektury.

Opole, gruǳień 
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