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Magdalena KIRSZNIAK

Motyw PRL-u w poezji Marka Jod³owskiego1
Marek Jod³owski (1941–1992) – poeta, krytyk literacki i teatralny – by³ œwiadkiem burzliwych przemian, jakie zachodzi³y w powojennej Polsce. Wywar³y
one niebagatelny wp³yw na kszta³towanie siê jego wra¿liwoœci, postaw i wyborów, czego efekty mo¿na zauwa¿yæ w twórczoœci zarówno poetyckiej, jak i krytycznej. Krzysztof Gajda podkreœla, ¿e „Periodyzacja literatury powojennej pokazuje, jak istotne s¹ wp³ywy przemian politycznych na ¿ycie kulturalne kraju.
Daty: 1945, 1956, 1968, 1976, 1980–1981, 1989 s¹ kluczowymi momentami
w historii PRL”2. W wierszach oraz recenzjach opolskiego twórcy równie¿ znajduj¹ siê – bezpoœrednie b¹dŸ zamaskowane – odwo³ania do wydarzeñ politycznych, kulturalnych i spo³ecznych. Pisa³ on o poszukiwaniu przez cz³owieka to¿samoœci, o fali anonimowoœci, osaczaniu jednostek, wp³ywie sztucznych wypowiedzi, hase³ propagandowych, elementów PRL-owskiej rzeczywistoœci. Owe
tematy zbie¿ne s¹ z za³o¿eniami poetów Nowej Fali krytykuj¹cych m.in. mistyfikacjê, której podlega³y jêzyki codziennej komunikacji. Opolski poeta szczególn¹ uwagê zwraca³ na próbê ujednolicenia obywateli, pozbawienia ich cech
indywidualnych, zaw³adniêcia sposobem myœlenia oraz na mechanizmy kontroli. Niektóre utwory autora Wirydarza poetyckiego nie s¹ wiêc zawieszone
w nieokreœlonym uniwersum, lecz nosz¹ cechy konkretnego „tu i teraz”. Nie
znaczy to jednak, ¿e jest to poezja politycznie zaanga¿owana. Czêœciej bowiem
1
Niniejszy tekst stanowi czêœæ mojej pracy doktorskiej – monografii poœwiêconej Markowi
Jod³owskiemu – przygotowywanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, pod
opiek¹ naukow¹ prof. UO, dr hab. El¿biety D¹browskiej.
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K. Gajda, Literatura wobec polityki: Matka Królów, [w:] Ruchome granice literatury. W krêgu teorii kulturowej, red. S. Wys³ouch, B. Przymusza³a, Warszawa 2009, s. 261.
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jej autor siêga po subtelne aluzje, towarzysz¹ce egzystencjalnym rozwa¿aniom
czy zapisom osobniczych momentów. Kultura tego okresu, historia i polityka
wtopione s¹ w œwiat poezji, co tworzy swoisty palimpsest, a zarazem maj¹ one
wp³yw na prze¿ycia i stan uczuciowy podmiotu lirycznego. Ich korelat mówi
wiele o ówczesnoœci.
Osad – debiutancki zbiorek poetycki – powstawa³ latami. Krytycy literaccy3
podkreœlali, ¿e ukaza³ siê stosunkowo póŸno, bo gdy Jod³owski mia³ ju¿ trzydzieœci dwa lata i by³ znany jako autor wierszy zarówno zamieszczanych w ró¿nych czasopismach, jak i nagradzanych na konkursach. SpóŸniony, w tym przypadku, debiut by³ jednak zamierzony i nie wynika³ z ograniczeñ zwi¹zanych
z systemem politycznym. Autor Osadu w wywiadzie udzielonym w lutym 1973
roku Danucie Nowickiej na antenie Radia Opole wyzna³, ¿e pisa³ rzadko. D³ugo
szuka³ tak¿e w³aœciwego sposobu wypowiedzi, jêzyka. Nawet wiersze, które
ukazywa³y siê na ³amach prasy, po pewnym czasie by³y mu obce i niegodne zamieszczenia w tomiku poetyckim. Uwa¿a³, ¿e jego publikacja wymaga odwagi.
Wybór ten sprawi³, ¿e w momencie debiutu zaistnia³ poeta ju¿ ukszta³towany, ceni¹cy poetykê paradoksu oraz wizualnoœæ, przedstawiaj¹cy w swych wierszach zagêszczon¹ przestrzeñ ówczesnoœci. Œwiadomie stworzy³ zbiór wierszy
g³ównie z takich utworów, w których dominuje jedna z dwóch poetyk: pierwsza
bardziej intymna przedstawiaj¹ca relacje miêdzy jednostk¹ a zmetaforyzowanym œwiatem, który j¹ otacza, druga opisuj¹ca relacje miêdzy „ja” a spo³eczeñstwem lub pojedynczym cz³owiekiem. Tutaj pojawia siê stylistyka ¿argonu gazetowego, który ³¹czy³ wspó³czesnych mu ludzi, zastêpuj¹c rozluŸniaj¹ce siê
wiêzi rodzinne, oraz przedrzeŸnianie jêzyka stereotypów, który dostrzeg³ w publikatorach komunikuj¹cych jednostkê ze spo³eczeñstwem, pokazanie jego pustki. „Osad, czyli – jak powiedzia³ Jod³owski – coœ, co siê osadza, co zostaje
w cz³owieku, wra¿enie, opis chwili”4, to warstwy rzeczywistoœci, przefiltrowane przez wyobraŸniê i wra¿liwoœæ. W ca³ej twórczoœci poetyckiej Jod³owskiego
owe p³aszczyzny choæ wprawnie po³¹czone s¹ koherentne, to jednak ka¿da
z nich posiada cechy indywidualne i magnetyczne.
Kolejnym krokiem by³o wydanie w 1978 roku Dowodu osobistego, w którym
Jod³owski kontynuowa³ niektóre podjête w Osadzie tematy. Powraca w nim
motyw œmierci, kobiety, bardzo znacz¹cy w twórczoœci opolskiego poety motyw cia³a czy motyw snu. Delikatniej zaznaczone s¹ natomiast odwo³ania do
wydarzeñ zwi¹zanych z polityk¹ i jej wp³ywem na ¿ycie kulturalne i spo³eczne
3
Na przyk³ad M. Orski (Osad, „Odra” 1973, nr 12, s. 104) czy J. £ukasiewicz („Osad”,
„Opole” 1973, nr 11, s. 28).
4

„Rozmowa z Markiem Jod³owskim”. Wywiad przeprowadzony przez Danutê Nowick¹ na
antenie Radia Opole, data premiery: luty 1973 r.
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w Polsce, które znacznie silniej zostan¹ zaznaczone dopiero w wydanej 1990
roku Psiej fudze5.
Dwa spoœród trzech tomików poetyckich Jod³owskiego ukaza³y siê w czasach PRL6 i choæ aluzje polityczne s¹ w nich ³agodniejsze, to w Osadzie zdecydowanie mo¿na zauwa¿yæ kilka utworów-protestów (Mê¿czyzna w moim garniturze, Wyjaœnienie w sprawie nr 128/1971, Rysopis czy Œmieræ boga). Z Dowodu
osobistego wymieniæ nale¿y np. Po obu stronach gazetowego wzgórza, Jak gramofonowa p³yta czy Do przyjació³, M. Trzeci zbiorek poetycki Psia fuga, choæ
wydany – jak wspomniano w 1990 roku – równie¿ nosi piêtno owych czasów.
Czêœæ wierszy, tak jak w debiutanckim tomiku, zosta³a opatrzona datami7, które
tutaj niejednokrotnie odsy³aj¹ do burzliwych miesiêcy stanu wojennego. Wed³ug Jacka £ukasiewicza twórczoœæ poetycka Jod³owskiego nie odnosi siê do
konkretnych wydarzeñ, mo¿na w niej jednak us³yszeæ g³os Wis³awy Szymborskiej, Stanis³awa Barañczaka, Rafa³a Wojaczka czy Urszuli Kozio³, g³os tamtego czasu8.

Przestrzeñ i cz³owiek
Œwiat przedstawiony w wierszach Jod³owskiego zaznaczony jest z ró¿n¹ intensywnoœci¹. Centraln¹ oœ kompozycyjn¹ utworu stanowi zwykle problem,
który dostrzega podmiot liryczny, jego spostrze¿enia lub emocje. W niektórych
5

M. Jod³owski, Psia fuga, Opole 1990.

6

Osad, Katowice 1973; Dowód osobisty, Katowice 1978.

7

Tomik Psia fuga: Pytanie o pieczêæ (31.12.83), Autoportret za ŸdŸb³em (marzec 82), Autoportret w trybie rozkazuj¹cym (grudzieñ 81), Kiedy zbudzi siê by³ (tylko w maszynopisie widnieje
data 13 maja 1984), Asfalt, jego w³aœciwoœci i przeznaczenie (styczeñ 1971), Piêkna choroba (styczeñ 72, w maszynopisie zaœ 11/12.01.1972), Muzyka w grudniu (grudzieñ 81), Powiekê mo¿na
opuœciæ (styczeñ 82), Widok z placu Wolnoœci (styczeñ 82), Posi³ek przy wieczornym wydaniu
dziennika (paŸdziernik 82), Ostatnia w¹tpliwoœæ Jana Husa (listopad 82), Psia fuga, op. 77 (luty
82), Bajuvaria (kwiecieñ 82). W tomiku Dowód osobisty ¿aden wiersz nie zosta³ opatrzony dat¹,
nierzadko mo¿na j¹ jednak odnaleŸæ w maszynopisach: Cmentarz-biblioteka (marzec 70), ¯ó³ta
choroba (luty 70), Wiadomoœæ z drugiego brzegu; nadawca: R.M. Rilke (15 lipca 1973), Dowód
osobisty (kwiecieñ 76), Przyleæ, wróbelku, ze swym szarym g³odem (luty–kwiecieñ 69). W Osadzie natomiast mo¿na odnaleŸæ pod niektórymi wierszami daty, choæ czêœciej zachowane zosta³y
one jedynie w maszynopisach: Drzewo wiadomoœci intymnych (maszynopis: 29 VIII 71), Tryptyk
egotyczny (paŸdziernik 69), Dawne kobiety (maszynopis: lipiec 70), Galeria obrazów (z mitologii
podmiejskiego przystanku) (listopad 68), Schizofrenia czyli rozmowa z ojcem (grudzieñ 68), Rysopis (w³asnorêczny, poœmiertny) (maszynopis: 10.09.71), Polowanie drugie i trzecie (maszynopis:
17.06.71), Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat (maszynopis: listopad 71), Lingua Tautologiae (maszynopis: 5/6 maja 70), *** (teraz przede mn¹ ju¿ tylko równina) (maj 68).
8

(bas), Pamiêci Marka Jod³owskiego. On widzia³ s³owa na wskroœ, „Indeks” 2007, nr 9–10, s. 23.
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wierszach wprowadzone zosta³y specyficzne zasady rz¹dz¹ce przestrzeni¹ – poeta wykorzysta³ w tym celu np. animizacjê czy antropomorfizacjê. Nawet
w utworach, w których pozornie przedstawiona zostaje jedynie „szara rzeczywistoœæ”, nosi ona silne cechy indywidualne. Oryginalne jest spojrzenie na to, co
otacza podmiot liryczny, uwypuklanie drobiazgów, na które nikt nie zwraca
zwykle uwagi, czy sam sposób pisania o nich, nak³adania ich na tkankê myœli.
Przestrzeñ rozumiana jako t³o, na które naniesione s¹ wyznania podmiotu lirycznego, jego spostrze¿enia, opinie, wizje, pe³ni tutaj ró¿ne funkcje. Zwykle
bywa przedstawiona szcz¹tkowo, jedynie naszkicowana za pomoc¹ kilku elementów i nie odgrywa dominuj¹cej roli, jest uzupe³nieniem. Czasem zaœ bywa
opisana szczegó³owo, skonstruowana ze znacz¹cych detali b¹dŸ stanowi centraln¹ oœ utworu i wp³ywa w niebagatelny sposób na jego wymowê. Przestrzeñ,
czyli miejsce: ³ono natury lub obszar zajêty przez cywilizacjê. Wnêtrze budynku mieszkalnego, to, co wokó³ niego, chodnik, ³¹ka, las, polana. To pokój, miejsce pracy, urz¹d – terytorium zagrabione przez politykê, ale równie¿ obszar intymnoœci cz³owieka – jego w³asne wnêtrze.
W wierszach Jod³owskiego istnieje nierzadko miêdzyprzestrzeñ – punkt wspólny miêdzy œwiatami zewnêtrznym oraz wewnêtrznym, prywatnym. To obszar,
na którym spotykaj¹ siê i wspó³istniej¹ ich elementy. Po³¹czone, zestawione ze
sob¹ w ró¿nych proporcjach tworz¹ indywidualny obraz œwiata poety – miêdzyœwiat. Jak pisze Steven Greenblatt, dzie³a literackie s¹ zakorzenione w kulturze,
nie mog¹ byæ wobec niej neutralne9. Przestrzeñ w twórczoœci opolskiego poety
najczêœciej jest dynamiczna, poniewa¿ przedmioty martwe ulegaj¹ antropomorfizacji; spójna, zbudowana z fragmentów ówczesnej rzeczywistoœci oraz tych
zaczerpniêtych z kultury; naznaczona, bo nosz¹ca piêtno epoki PRL.
Poeta o¿ywia³ codzienne sprzêty, oczywiste fragmenty naszego otoczenia takie jak krzes³o, stó³, okno czy widelec, wprowadza³ je do gry, nadawa³ im cechy
magiczne, wchodzi³ w ich mikroœwiat. Ewokowane w ten sposób konotacje
stworzy³y z owych codziennych sprzêtów now¹ miêdzyprzestrzeñ, miêdzyœwiat, rozpostarty miêdzy wyobraŸni¹ poety a codziennym ¿yciem i jego postrzeganiem. Twórczoœæ ta zaklina codziennoœæ, dopatruje siê w niej tego, co
nieprzemijalne, co wprowadza w zadumê, zachwyca. Zwraca uwagê na skojarzenia, które mimowolnie wywo³uj¹ otaczaj¹ce nas przedmioty, zaistnia³e sytuacje.
Zamkniêty w nich œwiat czêsto nosi piêtno czasu, w którym powsta³, tj. epoki
PRL – moda na tapety (Przepis na urz¹dzenie pokoju poety, Przed wejœciem do
jaskiñ), podobizny wieszane na œcianach przed „Wielkimi Rocznicami” (Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat), film Godarda w krzy¿ówce (Krzy¿ówka z Minotau9

A. Burzyñska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. G³ówne pojêcia
i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 67.
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rem), na sklepowych pó³kach jedynie p³yn do mycia szyb (Widok z placu Wolnoœci), doba powszechnego oszczêdzania (Asfalt, jego w³aœciwoœci i przeznaczenie) – to tylko niektóre przyk³ady.
Zbigniew Jarosiñski, pisz¹c o poezji Nowej Fali, wspomnia³: „[...] sceneri¹
poetyckiego zdarzenia staj¹ siê czêstokroæ zwyk³e mieszkania, mieszkania
w blokach, standardowe – lecz przecie¿ prawdziwe – azyle prywatnoœci”10.
S³owa te mo¿na tak¿e odnieœæ do poezji Jod³owskiego, w której przestrzeñ
stworzona jest nierzadko z motywów zwi¹zanych ze sfer¹ zamkniêt¹, np. pokojem11, który w wierszach z debiutanckiego tomiku poety symbolizuje wnêtrze
podmiotu lirycznego (Wnêtrze), jego miejsce pracy – w³asny pokój (Osad oraz
Aqua destillata), ten, w którym siê odpoczywa (Neuropolis), a tak¿e ten dzielony z kimœ w akademiku (Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat). Jest to wiêc miejsce intymne, w którym mo¿na siê schroniæ, czasami nosz¹ce œlady czasów, w których
istnia³o, albowiem w studenckim pokoju przed „Wielkimi Rocznicami” wieszane by³y podobizny kolegi „z czarn¹ rozwichrzon¹ brod¹”, „wszyscy byli
w bia³ych koszulach non-iron” (Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat). Pokój – miejsca
prywatnej pracy nad poezj¹ oraz to, symbolizuj¹ce wnêtrze podmiotu lirycznego, zawieszone s¹ w wiecznym uniwersum (Wnêtrze, Osad). Nie nosi ono piêtna czasu, tym samym nie istnieje w nim równie¿ kontrola sprawowana przez
panuj¹cy ustrój. To zamkniêta przestrzeñ wyobcowania, w której paradoksalnie
mo¿na poczuæ siê wolnym. Wype³niona zwyk³ymi sprzêtami codziennego u¿ytku nabiera jednak cech szczególnych i indywidualnych.
Rzeczy w poezji opolskiego twórcy czêsto ulegaj¹ antropomorfizacji lub animizacji, co s³u¿y m.in. dostosowaniu ich do stworzonej wizji miêdzyœwiata.
Dziêki tym zabiegom nie tylko jednak sprzyjaj¹ one kreowaniu swoistego œwiata podmiotu lirycznego, lecz przede wszystkim pe³ni¹ w nim okreœlon¹ funkcjê.
Najczêœciej za ich pomoc¹ wyra¿one zostaje uczucie stagnacji b¹dŸ przelane zostaj¹ na nie inne uczucia podmiotu lirycznego. Z elementów tworz¹cych aran¿acjê przestrzeni mo¿na wyodrêbniæ jedynie detale, z których nie sposób odtworzyæ pe³nego obrazu. Poeta odbiega od opisywania miejsc, w których siê
znajduje, wybiera z nich jedynie to, co w danym momencie wspó³tworzy klimat
budowany w utworze, pozwala podkreœliæ odczucia, wra¿enia. Czasami jest to
stó³, innym razem krzes³o b¹dŸ fotel. Nierzadko nabieraj¹ one cech symbolicznych tak jak w wierszu Rysopis, w którym zosta³ podjêty temat odbierania indywidualnoœci:
Utraciwszy dowody to¿samoœci,
wchodzimy do urzêdu
10

Z. Jarosiñski, Postacie poezji, Warszawa 1985, s. 283.

11

Pojawia siê w piêciu z trzydziestu piêciu wierszy zamieszczonych w Osadzie.
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(ka¿dy z nas bez twarzy),
i, widz¹c uk³adnie stoj¹ce fotele,
ka¿dy z nas bezg³oœnie
– „Ten fotel to ja” –

W przytoczonym fragmencie element przestrzeni s³u¿y zobrazowaniu procesu reifikacji dostrze¿onej przez podmiot liryczny. Ów problem zosta³ podjêty
tak¿e w wierszu Wnêtrze opisuj¹cym odczucia cz³owieka, którego wolnoœæ zosta³a ograniczona. Nie mo¿e on wyraziæ swojego niezadowolenia, byæ dociekliwy, musi wpisywaæ siê w okreœlony schemat myœlenia. Powraca tutaj metaforyka zwi¹zana z motywem szpitala, sali operacyjnej, charakterystyczna dla poezji
Jod³owskiego. Wnêtrze cz³owieka porównane do wysterylizowanego pokoju
przyt³acza pustk¹. Nie jest to jednak pró¿nia pozbawiona przedmiotów, lecz
wolnych myœli, tym bardziej wiêc zwiêksza siê si³a jej oddzia³ywania. Efekt ten
spotêgowany jest odwróceniem schematu, we wnêtrzu to przedmioty ¿yj¹,
cz³owiek zaœ wydaje siê nieruchomy, spetryfikowany w formie zaplanowanej
przez nadrzêdny wobec niego system.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje trzecia czêœæ Psiej fugi zatytu³owana Powiekê mo¿na opuœciæ. W zamieszczonych w niej wierszach mo¿na odnaleŸæ wiele
motywów zwi¹zanych z opisywanym „tu i teraz”. Dwa z wierszy opatrzone s¹
datami (styczeñ 1971 oraz styczeñ 1972), które œwiadcz¹ o tym, ¿e mog³y byæ
one zamieszczone nawet w pierwszym tomiku poetyckim, a znalaz³y siê dopiero w tomie wydanym w 1990 roku. W pierwszym z nich – Asfalt, jego w³aœciwoœci i przeznaczenie – poczynione explicite aluzje mog¹ odnosiæ siê do zamieszek, do których dosz³o w Grudniu ‘70:
Jednak ze wszystkich zalet asfaltu najwa¿niejsza jest ta:
nie da siê z ulicy – pokrytej asfaltem – wyrwaæ kamienia,
aby nim rzuciæ.
/W ostatecznoœci – asfalt u³atwi
Zatarcie œladów krwi./
Dlatego przeznacza siê go
do pokrywania otwartych ran,
pozosta³oœci
ulicznych zajœæ.

Podjêty temat stanowi³ pretekst do wyra¿enia opinii o prowadzonej polityce.
Asfalt sta³ siê równie¿ punktem wyjœcia rozwa¿añ o sytuacji spo³eczeñstwa polskiego oraz reakcji w³adz. Jak pisze poeta, nie mo¿na by³o z niego wyrwaæ kamienia, nie mo¿na go by³o równie¿ wykorzystaæ, jak np. p³yt chodnikowych, do
budowy barykad.

Motyw PRL-u w poezji Marka Jod³owskiego

147

Poeta utrwala³ ró¿ne aspekty ówczesnego ¿ycia, tak¿e te wi¹¿¹ce siê z codziennoœci¹, jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ utwór Posi³ek przy wieczornym wydaniu dziennika, w którym wspomina o kolejkach:
[...] miêso.
Wysta³em je w obronie w³asnego ¿ycia.
A tak¿e – ¿ony, córki i nienarodzonego syna.
Odeszli z niczym, którzy przyszli póŸniej.

Jod³owski podj¹³ tutaj równie¿ temat ofiar systemu. Przywo³ane wydarzenie
us³yszane w telewizji – oœwiadczenie o œmierci poniesionej przez Robotnika zabitego przez si³y porz¹dkowe – po³¹czone zosta³o z codzienn¹ czynnoœci¹, spo¿ywaniem kolacji, tworz¹c trójk¹t odniesieñ zwierzê–cz³owiek–Chrystus, zebranych wokó³ tematu œmierci. Nie pojawia siê tu jednoznaczna odpowiedŸ,
zostaje ona przywo³ana przez zawieszenie Robotnika miêdzy mêczeñsk¹ œmierci¹ Chrystusa a œmierci¹ zwierzêcia, dla których podmiot liryczny szuka wspólnego mianownika „na czarnej tablicy nieba”.
Tematyce spo³eczno-politycznej s³u¿y równie¿ tak czêsto wykorzystywany
w ca³ej twórczoœci Jod³owskiego motyw cia³a. W utworze Powiekê mo¿na opuœciæ podmiot liryczny wkracza w okres stanu wojennego – pod wierszem umieszczona zosta³a data: styczeñ 82. Analizie zosta³ poddany mechanizm wp³ywu
mediów na spo³eczeñstwo. W niniejszym przypadku mowa jest o prasie, która
bierze udzia³ w przekszta³caniu spo³eczeñstwa w pi¹t¹ kolumnê, czyli szpiegów, wrogów wewnêtrznych. Podmiot liryczny nawo³uje do opuszczenia powieki jak chor¹gwi do po³owy masztu. Propagowana postawa czuwania, ¿a³oby,
czujnoœci wobec uwodzicielskich gazetowych sloganów ma uchroniæ przed
zgubnym wp³ywem drukowanego s³owa.
Na to t³o, zaznaczone najczêœciej za pomoc¹ detali, wprowadzane zostaj¹ ró¿ne postacie. W œwiecie stworzonym przez poetê istniej¹ zarówno te znane, wywodz¹ce siê z mitologii czy Biblii, jak i przeciêtni anonimowi ludzie wyjêci
z obserwacji ¿ycia codziennego. Na tej p³aszczyŸnie równie¿ poœrednio pojawiaj¹ siê odwo³ania do czasu PRL. W Piêknej chorobie podmiot liryczny zosta³
poddany badaniom laboratoryjnym, które wykaza³y zakaŸn¹ chorobê – trawienie jedynie niezadrukowanego papieru. Dla dobra „posiadaczy papierowych
charakterów” musi on zostaæ odizolowany i trafia do celi. Motyw ten wystêpuje
tak¿e w Liœcie otwartym przez naczelnego dysponenta materia³em ludzkim –
wierszu, który mo¿na potraktowaæ jako rozwiniêcie w¹tku podjêtego w Piêknej
chorobie. Tutaj podmiot liryczny, osoba, która zosta³a skierowana na zabieg,
poniewa¿ wyda³a siê podejrzana urzêdnikom, pisze o jego efektach: przyklejonym uœmiechu i wzorcowym zadowoleniu wywo³anym przez przyjmowan¹ pa-
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stylkê euforii. We wnêtrzu jednak nadal odczuwa strach t³umiony przez przyjmowane tabletki.
Cz³owiek jest wiêc w œwiecie przedstawianym przez Jod³owskiego osaczony
przez system, który nieustannie próbuje go kontrolowaæ. Pewn¹ formê ucieczki
mo¿e stanowiæ jedynie kontakt z natur¹, czas spêdzony z bliskimi – rodzin¹,
przyjació³mi oraz chwile zadumy, kiedy mo¿na samemu we w³asnym wnêtrzu
przefiltrowaæ rzeczywistoœæ, odrzuciæ mechanizmy wp³ywów i spojrzeæ na otaczaj¹cy œwiat w swój niepowtarzalny, indywidualny sposób.

Machina systemu
Jak ju¿ wspomnia³am, odwo³ania do rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej
PRL s¹ szczególnie widoczne w kilku utworach z debiutanckiego tomiku poetyckiego12 oraz w jednej z grup wierszy zamieszczonych w Psiej fudze13, w których zosta³y wyra¿one explicite. Nie znaczy to jednak, ¿e w pozosta³ych wierszach nie wystêpuj¹. Jak zaznacza Micha³ Pawe³ Markowski, wed³ug Louisa
Althussera „Ka¿dy tekst jest zideologizowany, to znaczy ka¿dy kryje w sobie
zbiór wyobra¿eñ na temat œwiata i okreœla stosunek jednostki do jej w³asnego
¿ycia”14.
Niektóre w¹tki zapocz¹tkowane w Osadzie powracaj¹ w kolejnych tomikach
poetyckich. Tak np. we wspomnianym ju¿ utworze Rysopis pojawiaj¹ siê dowody to¿samoœci15, problem umierania za ¿ycia, funkcjonowania w ówczesnym
œwiecie, systemie politycznym, systemie wartoœci. Gorzkie wnioski wyci¹gniête
z obserwacji rzeczywistoœci zosta³y tu ubrane w metaforyczny kostium. Ludzkoœæ ironicznie truje s³odycz ¿ycia, a sen nie jest wybawieniem, lecz przypomina o œmierci. Cz³owiek bez dowodu, twarzy, automat – everymen owych czasów – jest przyt³aczany bezg³oœn¹ groz¹ przez urz¹d, strukturê pañstwa
przedstawion¹ metaforycznie za pomoc¹ szeregu foteli. Jod³owski przypomina³,
¿e rzeczywistoœæ ujednolica jednostki, stapia je, pozbawia cech indywidualnych, sprawia, ¿e wydaj¹ siê one produktami fabryk, identyczne i tworzone na
masow¹ skalê. Poeta nie tylko piêtnowa³ negatywne wed³ug niego procesy, lecz
tak¿e szuka³ sposobu obrony przed ich zgubnymi skutkami, zadawa³ niewygodne pytania, które mia³y mobilizowaæ do stawienia oporu.
12
Mê¿czyzna w moim garniturze, Wyjaœnienie w sprawie nr 128/1971, Rysopis, Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat oraz Œmieræ boga.
13
14
15

Grupie zatytu³owanej Powiekê mo¿na opuœciæ.
A. Budzyñska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podrêcznik, Kraków 2009, s. 539.
Dowód to¿samoœci to tytu³ drugiego tomiku poetyckiego.
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Utwory, w których mo¿na dostrzec jawne zwrócenie uwagi na niektóre polityczne aspekty ówczesnej rzeczywistoœci, to równie¿ Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat oraz Œmieræ boga. Czytaj¹c pierwszy z nich zaczynaj¹cy siê s³owami: „Mój
kolega z czarn¹ rozwichrzon¹ brod¹/ (pamiêtam, jego podobizny w przeddzieñ
Wielkich Rocznic [...]”, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e zosta³y w nim na³o¿one na
siebie obrazy dwóch postaci, które posiadaj¹ pewn¹ cechê wspóln¹ – czarn¹
rozwichrzon¹ brodê. Autor, wykorzystuj¹c owo zewnêtrzne podobieñstwo,
przemyci³ ró¿norodne aluzje polityczne. Œmieræ boga równie¿ ods³ania kilka
elementów prywatnego ¿ycia, ale g³ównym bohaterem utworu pozostaje bóg.
Tak jak w wy¿ej wspomnianym wierszu16 powraca w¹tek „ujednolicania gatunku”, likwidowania indywidualnoœci. Pod pretekstem pisania dyktanda podmiot
liryczny wprowadza swoj¹ opiniê:
i choæ stawa³a mi koœci¹ w gardle
wyrafinowana ortografia
historycznych oszustw
czu³em
jak pod kruch¹ ¿y³k¹ atramentu
pulsuje krew boga

Interpretacja ci¹¿y wiêc bardziej w stronê lekcji historii ni¿ jêzyka. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e ze wzglêdu na cenzurê tak¿e tu, tak jak w wy¿ej wspomnianym
utworze, krytyka wyra¿ona jest jedynie implicite, wtopiona w tkankê wiersza.
W utworach Mê¿czyzna w moim garniturze oraz Wyjaœnienie w sprawie
nr 128/1971 mo¿na wyodrêbniæ motyw s¹du, urzêdu. Podmiot liryczny sk³ada
wyjaœnienia, t³umaczy siê, czyni to jednak w ró¿ny sposób. W pierwszym z nich
pozornie zeznaje przed s¹dem, próbuje przekonaæ sêdziego o zaistnieniu
pomy³ki. Mo¿na jednak owe wyjaœnienia odczytaæ tak¿e jako ironiczne wypieranie siê samego siebie lub dwoistoœæ cz³owieka owych czasów (wizerunki prywatny, publiczny), machinalne odtwarzanie rutynowych czynnoœci, wype³nianie
obowi¹zków, które czasami wykonuje siê wbrew sobie. Ironiczne t³umaczenie
siê odnajdujemy tak¿e w drugim z nich, kiedy podmiot liryczny sk³ada wyjaœnienie w zwi¹zku z zaistnieniem jako poeta. W wierszach tych wykorzystana
zosta³a, wspomniana przez samego autora, stylistyka ¿argonu gazetowego czasu
PRL. Ponadto zwróci³ on uwagê na mechanizmy nadal aktualne: d¹¿enie do
w³adzy, rozdwojenie cz³owieka, wykonywanie przez niego mechanicznie czynnoœci, zatracenie samego siebie.
16

„Wszyscy byli w bia³ych koszulach non-iron, / wiêc nie wiedzia³em, kto ze mn¹, a kto przeciw mnie”. Wyci¹g z ¿yciorysu; duplikat.
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Motyw kontroli, a dok³adniej samokontroli, zosta³ podjêty tak¿e w wierszu
*** (ja – krwio¿erczy w³adca). Obrazuje on mechanizm wyparcia prawdy, która
domaga siê uœwiadomienia. W Autoportrecie w trybie rozkazuj¹cym równie¿
mamy do czynienia z cz³owiekiem próbuj¹cym wymusiæ na sobie okreœlone,
oczekiwane przez zewnêtrzn¹ si³ê, reakcje. W jego wnêtrzu wci¹¿ jednak tli siê
niechêæ i opór. We wspomnianej ju¿ Piêknej chorobie ów sprzeciw zosta³ wyra¿ony, próba ta koñczy siê jednak niepowodzeniem – przymusowym odizolowaniem.
W niniejszych wierszach cz³owiekiem steruje – lub usi³uje to robiæ – zewnêtrzna si³a. Ka¿dy sprzeciw wobec niej przynosi okreœlone konsekwencje. Mimo
wszystko podmiot liryczny nie poddaje siê i, tak¿e w innych utworach, pokazuje drogê ucieczki. Zawsze mo¿e ni¹ byæ wewnêtrzny œwiat, rodzina, przyjaciele,
ludzie, w obecnoœci których mo¿na œmia³o wypowiadaæ w³asne myœli. Autor
wierszy uœwiadamia, ¿e logicznego myœlenia, sposobu prze¿ywania, dostrzegania faktów, wra¿liwoœci na krzywdê nawet machina panuj¹cego systemu nie jest
w stanie tak ³atwo odebraæ.

Symboliczne momenty
W przypadku twórczoœci poetyckiej Jod³owski unika przywo³ywania konkretnego momentu, choæ – jak ju¿ wspomnia³am – czasami zamieszcza pod wierszami daty. W debiutanckim zbiorku poetyckim zosta³y one zaznaczone cztery
razy, choæ w maszynopisach wystêpuj¹ znacznie czêœciej. W Dowodzie osobistym poeta zupe³nie z nich zrezygnowa³. Inaczej w Psiej fudze, w której mo¿na je
odnaleŸæ a¿ dwanaœcie razy i nierzadko mieszcz¹ siê w okresie stanu wojennego
w Polsce. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wiersz zatytu³owany Muzyka w grudniu, pod którym widnieje data „grudzieñ 81”. Odnosi siê on bezpoœrednio do
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego17:
Od wczoraj bez przerwy graj¹ Chopina,
W radiu, w telewizji
/koncerty w filharmonii zakazane/,
aby zag³uszyæ kainowe strza³y,
byœmy nie s³yszeli bicia
17

„Krzysztof Knittel wspomina, jak muzyka Chopina towarzyszy³a najwa¿niejszym chwilom
w ¿yciu pokoleñ Polaków. Osobiœcie zapamiêta³ szczególnie 13 grudnia 1981 r., kiedy – jak pisze
– «obraz telewizyjny z przekrzywionym god³em, na jego tle genera³ Wojciech Jaruzelski informuje grzeczniutkim tonem o wprowadzeniu stanu wojennego, a muzykê Chopina wybrano jako t³o
w³aœciwe do okolicznoœci... Brr...»”. ród³o: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,
7600657,_Chopinspira____polscy_kompozytorzy_o_fascynacji_i.html (3.01.2013).
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w³asnych serc
i g³osu
sumienia.

Utwór ten koñczy siê pytaniem retorycznym zadanym Chopinowi, wymownie wyra¿aj¹cym dezaprobatê wobec wykorzystywania twórczoœci kompozytora
jako elementu odwracaj¹cego uwagê spo³eczeñstwa od sytuacji, na któr¹ powinno reagowaæ. Wyra¿a wiêc ono tak¿e sprzeciw wobec samego systemu.
O wp³ywie polityki na ¿ycie kulturalne kraju Jod³owski wspomina³ tak¿e
w recenzjach teatralnych, w których nie pomin¹³ incydentu bydgoskiego, wprowadzenia stanu wojennego – „rozmów kontrolowanych”, wy³¹czenia telefonów,
zawieszenia komunikowania siê za pomoc¹ kultury. W tym wypadku równie¿
informacje te nie pe³ni³y dominuj¹cej roli, stanowi³y jednak pretekst do poruszenia wa¿nych wed³ug niego problemów teatru oraz próby wnikniêcia w ich
przyczyny. W poezji Jod³owski czêœciej nawi¹zywa³ do faktów z ¿ycia
spo³eczno-politycznego, analizowa³ je, próbuj¹c wskazaæ najwa¿niejsze wed³ug
niego problemy, lecz czyni³ to w sposób bardziej zamaskowany, zmetaforyzowany. Pomimo ¿e w wierszach raczej nie pojawiaj¹ siê bezpoœrednie reakcje na
burzliwe wydarzenia tamtych czasów, to jednak zdecydowanie mo¿na dostrzec
w nich pojedyncze, ale konsekwentnie wprowadzane odwo³ania do peerelowskich realiów i próby udzielenia odpowiedzi na tak wa¿ne nurtuj¹ce ówczesnych ludzi problemy.
LE THÈME DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE (PRL)
DANS LA POÉSIE DE MAREK JODLOWSKI
Résumé
Marek Jodlowski a vécu a l’époque de la République populaire de Pologne (en polonais :
Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL). Pendant sa vie, il a été témoin de nombreux moments
historiques pour la Pologne comme la loi martiale (1981-1983) ou la chute du communisme. Il
n’a pas écrit de poésie politique mais dans ses oeuvres on peut retrouver l’ambiance de ce temps
ainsi que les problèmes et les questions qui préoccupaient les gens à cette époque. L’auteur de cet
article concentre son attention sur les poèmes dans lesquels, grâce à la sensibilité et aux
observations de Marek Jodlowski, on peut reconnaître avant tout les éléments liés à cette époque.

