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Liryka Marka Jod³owskiego: motyw cia³a
(cztery ods³ony)1
Motyw cia³a, obecny w poezji Marka Jod³owskiego, staje siê centrum tematycznym zarówno jego sztuki literackiej, jak i szeroko zakrojonego dyskursu
kulturowego. To bowiem wa¿ny pretekst literacko-kulturowych rozwa¿añ i refleksji zwi¹zanych g³ównie z tematyk¹ egzystencjaln¹ cz³owieka (przyk³adem
Dawne kobiety, Nici, Autoportret ze ŸdŸb³em, Cmentarz-biblioteka, Hades,
Kilka s³ów w komiksie). Najczêœciej ³¹czy siê z innymi motywami, które organizuj¹ siê w znaczeniotwórcze pole dzia³ania, s¹ kluczowe dla podejmowanej tematyki, tak¿e w wi¹zaniu zjawisk literacko-kulturowych (w tym sztuki teatru)
oraz rzeczywistoœci ideologicznej (obrazy PRL-u)2. Z tego zwi¹zku wy³ania siê
ca³a sfera emocji i uczuæ, ale przede wszystkim opis doœwiadczenia, które cz³owiek próbuje przez ów opis oswoiæ. Jednoczeœnie te¿ motyw cia³a by³by aksjologicznym ujêciem obrazu cz³owieka, zawê¿onym polem jego widzenia, czytelnym znakiem zamkniêcia „w klatce” rzeczywistoœci i ograniczonej tym zamkniêciem sfery poznawczej3.
1

Niniejszy tekst stanowi czêœæ mojej pracy doktorskiej na temat pisarstwa Marka Jod³owskiego (próba monografii). Praca powstaje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
2
Zob. Z. Bitka, Cia³o w ¿ywio³ach wyobraŸni. Metafory i archetypy cia³a w wybranych wierszach Marka Jod³owskiego, [w:] Muzyka innego œwiata. Krytycy o Marku Jod³owskim, red. J. Gutorow, Opole 2007.
3
A. £ebkowska pisze: „Jednym z istotnych sposobów uobecniania siê cia³a w kulturze jest
wynikaj¹ca z antropocentryzmu somatyzacja otaczaj¹cej cz³owieka rzeczywistoœci. Innymi
s³owy: cia³o funkcjonuje jako generator metafory, przyczyniaj¹c siê do somatyzacji œwiata, tym
samym kszta³tuje otaczaj¹c¹ je realnoœæ, okreœla j¹ i interpretuje. Nazywanie i pojmowanie œwiata
poprzez cia³o to zagadnienie wielokrotnie ju¿ – acz z ró¿nych perspektyw – analizowane. Uwypu-
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Autor Psiej fugi wykorzystuje poetykê paradoksu, by tym mocniej podkreœlaæ
sytuacje cz³owieka w œwiecie, zw³aszcza gdy styl obrazowania ³¹czy z „refleksj¹ humanistyczn¹” – jak o tym powiedzia³aby Anna £ebkowska4. Cz³owiek
zredukowany do cia³a, a zarazem ucieleœniaj¹cy swoje relacje z natur¹ i kultur¹,
stanowi centrum tematyczne wierszy Jod³owskiego. St¹d poeta wyprowadza
wielow¹tkowo rozbudowane tropy (porównawczo-metaforyczne) i poprzez zabiegi stylistyczno-treœciowe obrazuje biologiczne (anatomiczne) i metafizyczne
strony cz³owieczego bytu. Szczegó³y anatomiczne (uk³ady: krwionoœny, nerwowy, trawienny, w¹troba, ¿o³¹dek, tkanka, ¿ó³æ; cia³o, trzewia, skóra, w³osy)
i szczegó³y istnienia (fragmenty doœwiadczenia rzeczywistoœci ¿ycia) wzajemnie siê okreœlaj¹ i dope³niaj¹.

Cia³o – cz³owiek – w³adza
W tej relacji uwagê zwraca zabieg reifikacji cia³a ludzkiego i zwi¹zane z tym
historyczno-kulturowe konteksty (np. obrazy wojny a obrazowanie cia³a). Spojrzenie na cia³o jak na formê ograniczaj¹c¹ cz³owieka bêdzie odpowiadaæ za definiowanie jego ¿ycia przez cia³o, sprowadzi byt do biologicznej egzystencji.
Ale ju¿ wiêŸ z etycznym nacechowaniem cia³a (cielesnoœæ znaczona etycznie)
bêdzie zdecydowanie obejmowaæ ca³oœæ doœwiadczenia cz³owieka, jego dzia³anie aksjologiczne (poezja i poetyka nowofalowa by³aby tego przyk³adem). Tak
postrzegane i obrazowane „cia³o” daje poczucie jego autentycznoœci, ale równie¿ jako takie w³aœnie mo¿e broniæ siê przed opresj¹ w³adzy5. Ten sposób kreacji jest charakterystyczny dla liryki Marka Jod³owskiego, dla jego stylu przedstawiania i opisywania rzeczy:
[...] powiekê
mo¿esz opuœciæ. Jak chor¹giew
do po³owy masztu6.
kla siê tu fakt, i¿ cz³owiek – ujmowany jako miara wszechrzeczy – nak³adaj¹c kategorie cielesne
na œwiat, waloryzuje otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, podporz¹dkowuje j¹ sobie i znaczeniowo ogarnia. Potencja³ metaforyczny cia³a przypisywany bywa temu, co pierwotne, prymarne i podstawowe w obcowaniu z otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹. Rzecz jasna utrwalone w jêzyku metafory dowodz¹ owej somatyzacji i zarazem poœwiadczaj¹ cielesne doœwiadczenie œwiata”. A. £ebkowska,
Somatopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red.
T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 104–105.
4

Ibidem. Zob. te¿: B. Przymusza³a, Szukanie dotyku. Problematyka cia³a w polskiej poezji
wspó³czesnej, Kraków 2006, s. 6.
5

B. Przymusza³a, op. cit., s. 14.

6

M. Jod³owski, Powiekê mo¿na opuœciæ, [w:] idem, Psia fuga, Opole 1990, s. 29.
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Reifikacja jest tutaj narzêdziem walki, ale tak¿e tym, co w³adza mo¿e
zaw³aszczyæ (zagarn¹æ jak w³asne, zniewoliæ, przedmiotowo u¿yæ). Ów znak
przejêcia przez system w³adzy mo¿na odbieraæ jak znak „reifikacji totalizuj¹cej”7.
Wówczas te¿ czêœci cia³a nabieraj¹ znaczenia symbolizuj¹cego w³adzê, nios¹
wyraŸnie negatywny jêzyk wartoœci (cia³o – pañstwo: „dom bia³y czerwony betonowy schron”8). Symbolika wspierana jest porównawczymi obrazami (korytarze domu porównane do jelit to pu³apka, w której siê ¿yje, Ÿród³o niepokoju,
sprowadzenie cz³owieka do elementu, do przedmiotu, który w ka¿dej chwili
mo¿e zostaæ wyrzucony jako bezu¿yteczny). Widoczna w poezji Jod³owskiego
reifikacja dotyka cz³owieka w ró¿nych aspektach ¿ycia w totalitarnym systemie.
Obraz ten wzmacnia dzia³anie „idealnie bezosobowego g³osu”, który przekazuje
komunikaty i oznajmia rzeczywistoœæ9, a tak¿e wykorzystany w funkcji obrazowania motyw papieru: pañstwo-organizm karmi siê „papierow¹ papk¹”, jednak
œwiadomy tego odbiorca odrzuca tak „zadrukowane strony”, nie przyjmuje ich:
dla tego organizmu karmionego papk¹
papierow¹ esencj¹
nieesencjonalnego10
trawiæ mogê tylko
nie zadrukowany
papier11.

„Papier” podobnie jak „cia³o” staje siê – w ujêciu Jod³owskiego – symbolem
ambiwalentnym (atut atakuj¹cego i atakowanego). Przedstawianie cz³owieka
w postaci: „maszyny-robota” albo „rzêdu foteli” akcentuje jego przedmiotowoœæ (nie podmiotowoœæ) – to rzecz, któr¹ trzeba naprawiæ, co w ujêciu totalitarnym znaczy: pozbawiæ indywidualnoœci (cia³o jako obraz zniewolenia jednostki: Asfalt, jego w³aœciwoœci i przeznaczenie, Piêkna choroba, Muzyka w grudniu,
Powiekê mo¿na opuœciæ). Cia³o nadzorowane i w razie potrzeby karane (List
otwarty przez naczelnego dysponenta materia³em ludzkim) stanowi te¿ symbolicz7

M. Januszkiewicz przyjmuje, ¿e reifikacja to „relacyjnoœæ polegaj¹ca na ruchu redukcyjnym”. Wyró¿nia on kilka odmian reifikacji: totalizuj¹c¹, manipulacyjno-u¿ytkow¹, neantyzuj¹c¹
oraz autoreifikacjê. Nak³adaj¹c te kategorie na obraz cz³owieka wy³aniaj¹cy siê z utworów Marka Jod³owskiego, mo¿na zauwa¿y³, ¿e ulega on reifikacji totalizuj¹cej. M. Januszkiewicz,
Cz³owiek jako rzecz albo oblicza reifikacji, [w:] Cz³owiek i rzecz. O obliczach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. E. Wys³ouch, B. Kaniewska, Poznañ 1999, s. 47.
8

Okreœlenie wystêpuj¹ce w wierszu pt. W labiryncie, tu¿ przed œniadaniow¹ przerw¹, [w:]
idem, Psia fuga..., s. 25.
9

Zob. M. Jod³owski, Posi³ek przy wieczornym wydaniu dziennika, [w:] idem, Psia fuga..., s. 31.

10

M. Jod³owski, W labiryncie, tu¿ przed œniadaniow¹ przerw¹..., s. 25.

11

M. Jod³owski, Piêkna choroba, [w:] idem, Psia fuga..., s. 27.

110

Magdalena Kirszniak

ne narzêdzie walki (Powiekê mo¿na opuœciæ), wiêc znajdziemy tutaj równie¿
wskazówki „narratora”, jak mo¿na wykorzystaæ w³asne cia³o do obrony przed
systemem (Piêkna choroba, Powiekê mo¿na opuœciæ, List otwarty przez naczelnego dysponenta materia³em ludzkim).
Warto zauwa¿yæ w tym miejscu echo Platoñskiej koncepcji cia³a pojmowanego jako wiêzienie duszy. Podmiot liryczny wspomnianych wierszy wykonuje
obowi¹zkowe czynnoœci, w jego wnêtrzu k³êbi¹ siê jednak myœli, które przecz¹
temu, co widzi i do czego jest zmuszany. Sprawiaj¹, ¿e chocia¿ w ten sposób
mo¿e czuæ siê wolny. Poeta niejednokrotnie pokazywa³, ¿e nie tak ³atwo zmieniæ sposób myœlenia, unicestwiæ œwiadomoœæ jednostki12.
Zarysowuj¹c temat, poeta niejednokrotnie ju¿ w tytule wierszy wprowadza
s³ownictwo ewokuj¹ce przedstawiany œwiat. Wykorzystuje równie¿ mimetyzm
formalny, aby wywrzeæ silniej na odbiorcy wra¿enie obcowania z rzeczywistoœci¹ – List otwarty przez naczelnego dysponenta materia³em ludzkim13. J¹dro
utworu stanowi jednak proces reifikacji cz³owieka, jego degradacja do roli,
któr¹ ma spe³niaæ, zachwiana raz po raz instynktami budzonymi przez naturê.
Cia³em, za spraw¹ personifikacji, obdarzane s¹ nierzadko przedmioty, cz³owiek
zaœ ulega reifikacji wyra¿aj¹cej symbolicznie zaw³adniêcie cz³owiekiem przez
mechanizmy w³adzy. Uwarunkowania psychospo³eczne wp³ywaj¹ wiêc na sposób obecnoœci cia³a w tej poezji, jej formê oraz realizowane przez ni¹ cele.
Cz³owiek w wielu wierszach Jod³owskiego nie mo¿e czuæ siê bezpiecznie, jest
bowiem kontrolowany, tym samym ograniczany. Poprzez metafory oparte na
motywie cia³a podmiot liryczny piêtnuje owo uzale¿nienie, próbuj¹c siê chocia¿
symbolicznie od niego uwolniæ.
Cia³o – natura
Motyw cia³a w poezji Marka Jod³owskiego pe³ni funkcjê bilateraln¹. Czêsto
sam w sobie jest konwencjonalny. Tworzy nowatorskie obrazy dopiero w konwergencji z pozosta³ymi elementami tkanki wiersza. Bywa jednak równie¿ jed12

O aluzjach politycznych szerzej piszê w artykule: Motyw PRL-u w poezji Marka Jod³owskiego, „Kwartalnik Opolski” 2013, nr 2/3, s. 141–151.
13

Jak pisze S. Wys³ouch, „W wieku XX poszerzy³ siê znacznie zasób form u¿ytkowych, kultura werbalna wykszta³ci³a wiele nowych gatunków, jak protokó³, ankieta czy odwo³anie, które
staj¹ siê przedmiotem stylizacji powieœciowej (Apelacja Jerzego Andrzejewskiego, Nierzeczywistoœæ i Rondo Kazimierza Brandysa, Raport Pi³ata Janusza G³owackiego). Do tych form czêsto
nawi¹zuje tak¿e poezja Nowej Fali, wykorzystuj¹c je w celach parodystycznych (Protokó³,
Wype³niæ czytelnym drukiem Stanis³awa Barañczaka)”. S. Wys³ouch, Ruchome granice literatury,
[w:] Ruchome granice literatury. W krêgu teorii kulturowej, red. S. Wys³ouch, B. Przymusza³a,
Warszawa 2009, s. 23.
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nym z kluczowych elementów ra¿enia. Z tak¹ sytuacj¹ spotykam siê na przyk³ad w wierszach nawi¹zuj¹cych do poetyki turpizmu Stanis³awa Grochowiaka,
którego twórczoœæ Jod³owski ceni³. Autor Agrestów pisa³:
Wolê brzydotê
Jest bli¿ej krwiobiegu
S³ów gdy przeœwietliæ
Je i udrêczaæ14

Jod³owski w swych utworach nie epatuje brzydot¹. Wykorzystuje j¹ jednak,
aby pokazaæ ró¿ne aspekty ¿ycia ludzkiego, aby zbudowaæ refleksjê. Jako
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ balladowy Œpiew wynosz¹cego œmieci, w zakoñczeniu
którego – zauwa¿a Jan Neuberg – mo¿na dostrzec barokowy kontrast15:
Podzielê siê z wami, psy, koty zdzicza³e,
gdy tylko wylegniecie z trzewi domów, z piwnic,
[...]
Oto niosê wam w kuble resztki wczorajszego dnia:
zwiêdniêty liœæ sa³aty, ³upiny ziemniaków,
kosteczki kurczaka, skórê z dorsza zdjêt¹,
a na wierzchu – siedem zdech³ych ró¿.
[...]
Podzielê siê i z wami, robaki bia³awe,
wszak od lat tylu niosê dla was strawê:
swoje serce, w¹trobê, p³uca, kostny szpik.
[...]
¿aden z was nie poli¿e, choæ czaszkê m¹ przemierzywszy,
przez oczodó³ wyjrzy
w grz¹skie niebo gleby – w bezgwiezdn¹, spracowan¹ noc16.

Utwór dotyka problematyki egzystencjalnej: cz³owiek pokazany na tle natury
– mimo ¿e jest jej cz¹stk¹ – zostanie ostatecznie przez ni¹ wch³oniêty, spocznie
w ziemi (jedynie jego œwiadomoœæ sprawia, ¿e nad natur¹ dominuje). „Cia³o”
dokumentowane lirycznie pokazane jest z wielu perspektyw i punktów widzenia, co te¿ pozwala autorowi na budowanie niejednoznacznych miar i wartoœci
(np. rêka dla cz³owieka / miêso dla robaka). Podkreœlany zwi¹zek cz³owieka
z natur¹, uwypukla te¿ przemijanie, rozk³ad i wch³anianie cz³owieczego cia³a
przez naturê (tak¿e odmiennoœæ postrzegania natury przez cz³owieka). Cia³o
poddane rozpadowi (elementy poetycko zbli¿ane) ma swoje odzwierciedlenie
14

S. Grochowiak, Czyœci, [w:] idem, Wybór poezji, oprac. J. £ukasiewicz, Wroc³aw 2000, s. 56.

15

J. Neuberg, Dowód wra¿liwoœci, „Trybuna Opolska” 1979, nr 4, s. 4.

16

M. Jod³owski, Œpiew wynosz¹cego œmieci, [w:] idem, Psia fuga..., s. 9.
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w obrazowaniu jego wnêtrza i jako takie staje siê pretekstem do lirycznej refleksji, do pokazania wartoœci tej refleksji, tego, co odró¿nia cz³owieka od jego biologicznej natury. Dlatego obrazy budowane „z czêœci” (figura synekdochy) buduj¹ zarazem perspektywê refleksyjnego widzenia, jak w wierszu Autoportret
ze ŸdŸb³em – gdzie motyw Ÿrenicy w po³¹czeniu ze ŸdŸb³em tworzy refleksyjno-filozoficzn¹ przestrzeñ poetyckiego dialogu (echo Pascalowskiej formu³y:
„cz³owiek trzcin¹ myœl¹c¹”). Kruchoœæ egzystencji, ale i silna œwiadomoœæ istnienia stanowi¹ tutaj paradoksaln¹ miarê ludzkiej rzeczy:
Tyle¿ pogardy mam teraz do siebie,
ile podziwu dla tego ŸdŸb³a trawy
– nazbyt podobny do niego siê stajê17.

Cz³owiek podobnie jak trawa czeka na s³oñce, moknie w deszczu, ale ró¿ni
go przecie¿ œwiadomoœæ egzystencji18: rol¹ traw jest trwanie, ale rol¹ cz³owieka
jest nieustanne myœlenie i dokonywanie wyborów. Jeœli wiêc Jod³owski pos³uguje siê chwytem reifikacji, to po to, by wyeksponowaæ wartoœæ etyczn¹, podkreœliæ odpowiedzialnoœæ cz³owieczego trwania i przemijania, jakoœciowy wymiar ludzkiego istnienia. Metafory i porównania temu s³u¿¹, otwieraj¹ obrazy
na ró¿ne aspekty ¿ycia i ró¿ne (te¿ niepokoj¹ce podmiot) jego doœwiadczenia
(wa¿ny staje siê œlad, który cz³owiek sob¹ znaczy):
a jeœli po mnie zostanie tylko pustka
to niech przynajmniej ma wyraŸny zarys
jak miejsce z którego wypad³ sêk19.

W wielu wierszach Jod³owskiego cz³owiek postrzega siebie poprzez naturê.
W tym zwi¹zku wyra¿a swoje uczucia, próbuje rozumieæ otaczaj¹cy go œwiat.
Tak¿e wtedy, gdy natura wdziera siê w cywilizacjê (woda, powietrze), gdy wnika w ni¹ równie¿ z przyczyny cz³owieka (Cz³owiek w masce przeciwgazowej20).
Cia³o to zatem motyw i natury, i kultury: raz miêdzy nimi „rozdarte”, raz bêd¹ce ich naturaln¹ cz¹stk¹:
Uciek³am. Tak, uciek³am, ale bez poœpiechu:
pozmywa³am przecie¿ naczynia po obiedzie,
17

M. Jod³owski, Autoportret ze ŸdŸb³em, [w:] idem, Psia fuga..., s. 14.

18

Poeta bardzo czêsto zwraca uwagê na œwiadomoœæ. W wielu utworach wykorzystuje j¹ do
budowania kontrastów i podkreœlania roli cz³owieka w œwiecie.
19

M. Jod³owski, (***) a jeœli po mnie zostanie tylko pustka, [w:] idem, Dowód osobisty, Katowice 1978, s. 19.
20

M. Jod³owski, Cz³owiek w masce przeciwgazowej, „Nurt. Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny”
1967, nr 8, s. 42. Wiersz ten nie zosta³ w³¹czony do ¿adnego z tomików poetyckich.
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odkurzy³am pokój.
Tak, to wówczas, gdy sta³am przy zlewozmywaku,
poczu³am siê gleb¹, ziemi¹, ³¹k¹ – czy czymœ w tym rodzaju:
deszcz, si¹pi¹cy od rana, przenika³ przez œciany,
krople, jedna za drug¹, ¿¹da³y, abym siê otwar³a;
nie, to nie by³y krople, raczej p³atki
kwiatu – tak delikatnie zawadza³y o koniuszki palców,
o w³osy na skórze nóg, pleców, ramion21.

W utworze tym choæ podmiot liryczny, którym jest kobieta, odczuwa g³êbok¹
wiêŸ z natur¹ i niejako pragnie do niej powrotu, to jednak równie silnie zwi¹zany jest rzeczywistoœci¹, w której ¿yje, zdominowan¹ przez wytwory cywilizacji.
Wiersz ten mo¿na odczytaæ jako rodzaj protestu, ostrze¿enia przed ekspansj¹
cywilizacji, ale mo¿e on równie¿ byæ wyrazem rozterek spowodowanych sytuacj¹ ¿yciow¹. W tym wypadku u¿ycie opozycji kultura–natura ma na celu wyra¿enie wewnêtrznych prze¿yæ i niekoniecznie postrzegane jest jako zestawienie
si³y pozytywnej i negatywnej. Zdecydowanie jednak mo¿na zauwa¿yæ tu mocny
zwi¹zek cia³a ludzkiego z natur¹. Wkomponowane w cywilizacjê nie przestaje
ono odczuwaæ zwi¹zku z pierwotnymi si³ami, nadal pozostaje ich czêœci¹. Widoczne w wierszu sensualistyczne odbieranie œwiata owo po³¹czenie pieczêtuje.
Poeta niejednokrotnie podkreœla zwi¹zek cz³owieka z przyrod¹, stanowi¹c¹
integralny element jego to¿samoœci. Owo po³¹czenie prowokuje podejmowanie
problematyki egzystencjalnej, pokazuje, jakie miejsce poeta wyznacza cz³owiekowi oraz w jaki sposób postrzega zale¿noœci miêdzy nim a œwiatem zewnêtrznym (cz³owiek–natura–cywilizacja).

Cia³o – kobieta
Cielesnoœæ bywa w tej poezji równie¿ stereotypowo powi¹zana z kobiecoœci¹, podobnie jak cia³o z porz¹dkiem natury. Jednak obrazy cia³a kobiety, które
mo¿na odnaleŸæ w wierszach Jod³owskiego, choæ zwykle s¹ bardzo sensualne,
nie epatuj¹ erotyzmem, raczej nie przedstawiaj¹ kobiety jako obiektu po¿¹dania. Nierzadko pojawia siê natomiast motyw matki jako tej, która daje ¿ycie.
Poeta najczêœciej u¿ywa s³owa kobieta22, czasami dziewczyna, ale bywa ona definiowana równie¿ za pomoc¹ roli, któr¹ spe³nia w rodzinie (matka23, ¿ona24,
21

M. Jod³owski, G³os kwiatu jab³oni, [w:] idem, Dowód osobisty..., s. 37.

22

Ju¿ w dwóch pierwszych tomach s³owo to pojawi³o siê w trzynastu wierszach.

23

Na przyk³ad Schizofrenia, czyli rozmowa z ojcem, Œmieræ boga, Pytanie o pieczêæ.

24

Na przyk³ad Dowód osobisty czy Œpiew wynosz¹cego œmieci.
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babcia25, córka26), portretowana podczas wykonywania codziennych czynnoœci.
Podmiot liryczny pochyla siê nad jej trudami, np. macierzyñstwem (Ty i ja, kobieta przy zlewie), próbuje analizowaæ uczucia (G³os kwiatu jab³oni), czasami
zaœ jest ona jedynie jednym z elementów wizji (Jak kilka s³ów w komiksie). Poeta
obserwuje równie¿ zmiany zachodz¹ce w postrzeganiu kobiecego cia³a: „Dawne kobiety dba³y o tkankê t³uszczow¹ na piersiach i biodrach”27.
W niektórych wierszach ów motyw dope³nia i t³umaczy zasadnoœæ problemów poruszanych w wierszu. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e utwór Pytanie o pieczêæ, w których mowa o matce rodzicielce. Pada w nim postawione implicite
pytanie o wolnoœæ jednostki w œwiecie, o granice wyznaczane przez cz³owieka.
Podmiot liryczny zwraca uwagê na fakt, ¿e to granice, które od zawsze istnia³y
na ziemi, s¹ naturalne:
Gdy przekracza³em granice wód
p³odowych granice pañstw
zmienia³y siê z dnia na dzieñ, jakby
nie mog¹c trafiæ na miejsca
przydzielone im w historycznych atlasach.
Jedynie granica dnia i nocy
przebiega³a tak samo,
[...]
Rodzi³a mnie kobieta, nie dekret.
Dlaczego wiêc muszê byæ kimœ, kogo
Poczê³a pieczêæ inna od tej,
któr¹ ojciec odcisn¹³
na ustach
mojej matki?28

Autor odwo³uje siê wiêc do roli matki, aby przypomnieæ o pocz¹tku istnienia
i granicach wyznaczanych przez naturê. Stawia tym samym pytanie o zasadnoœæ
ró¿nych sposobów ich wyznaczania. Wykorzystuje przy tym cielesnoœæ, wymienia wody p³odowe oraz usta jako symbole, które w niniejszym kontekœcie
wywo³uj¹ konotacje otwieraj¹ce ró¿ne wymiary wiersza. W poezji Jod³owskiego kobieta jest bardzo bliska podmiotowi lirycznemu wypowiadaj¹cemu siê
g³ównie w rodzaju mêskim. Owa bliskoœæ wynika ze specyficznej wiêzi ³¹cz¹cej
dziecko z matk¹, powraca motyw narodzin jako Ÿród³a to¿samoœci. Stanowi ona
25

Na przyk³ad Ty i ja, kobieta przy zlewie.

25

Na przyk³ad G³os kwiatu jab³oni.

27

Wiersz ten zosta³ zamieszczony w Osadzie (s. 29) oraz Dowodzie osobistym (s. 34).

28

M. Jod³owski, Pytanie o pieczêæ, [w:] idem, Psia fuga…, s.13.
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jednak równie¿ enigmê, któr¹ stara siê zrozumieæ, ale niekoniecznie rozwi¹zaæ,
co mo¿na zaobserwowaæ w innych utworach. Zrozumienie bowiem w tym przypadku równoznaczne jest ze zgod¹ na pozostanie odrêbnym i zachowaniem pewnego rewiru prywatnoœci, a wiêc i tajemnicy.
Inna sytuacja wystêpuje w wierszu Œpiew wynosz¹cego œmieci – ¿ona nie tylko wywo³uje refleksjê, lecz równie¿ sama siê jej poddaje:
kobieta, ¿ona moja, nad sto³em siê schyliwszy,
pochyli³a siê nagle nad swojo-moim ¿yciem.

Choæ nie wystêpuje tutaj explicite motyw cia³a, mo¿na ponownie dostrzec
motyw obserwacji konotuj¹cej obraz schylonej nad sto³em kobiety. Wtopiona
w rzeczywistoœæ podmiotu lirycznego jest przez niego dostrze¿ona i w³¹czona
do prezentowanego obrazu myœli. Kobieta staje siê wiêc pewnego rodzaju obiektem, rzadziej jest partnerk¹ dialogu jak np. w wierszu Nici29.
Wiersz zatytu³owany Œwiête obcowanie przywodzi na myœl Leœmianowsk¹
£¹kê. Dzieje siê tak za spraw¹ klimatu, który autor Dowodu osobistego stworzy³
w utworze, przechodzenia miêdzy œwiatami. Choæ u Leœmiana tytu³owa ³¹ka nie
mo¿e siê przeistoczyæ i to jej zmaganiom podporz¹dkowany jest utwór, natomiast w wierszu Jod³owskiego nie wystêpuje owo przemienienie ani jego próba,
to jednak podobny jest sensualizm, g³êbokie odczuwanie i zawieszenie miêdzy
dwoma œwiatami:
Zmêczony, po nie przespanej nocy, niekoniecznie
po kilku wódkach – czu³ obecnoœæ kobiet
wszystkimi zmys³ami:
nie, nie po¿¹da³ ich, gdy¿ w nag³ym olœnieniu,
w nag³ym wyostrzeniu swej przenikliwoœci jêzykowej
dostrzeg³, ¿e trójk¹t spokrewniony jest z trywialnoœci¹,
[...]
wiêc czu³ koniuszkiem jêzyka (jêzyka przenikliwszego
coraz bardziej) smak têczówek oczu – niebieskich, zielonych, br¹zowych:
oczu kobiet spotykanych na ulicy,
w tramwajach, zw³aszcza w domu towarowym,
zw³aszcza przy stoisku z zabawkami
br¹z têczówek stawa³ siê s³odszy, gdy ucho wewnêtrzne
rozsmakowywa³o siê w matowym, kobiecym g³osie,
dochodz¹cym gdzieœ z góry?, z boku?,
z jego w³asnego wnêtrza?, wówczas
29

Podobnie jak w Dawnych kobietach, gdzie poeta nawi¹za³ do obrazu Dama z ³asiczk¹ Leonarda da Vinci, w wierszu Nici równie¿ znajduje siê intertekstualne nawi¹zanie. Tym razem jest
ono jednak rozwiniête i staje siê tematem utworu.
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cofa³ rêce, gdy¿ w opuszkach palców – rêki lewej i prawej –
od¿ywa³ (raczej: odzywa³ siê) g³os g³adkiej skóry
i szczególnie przejmuj¹cy, wezbrany serdeczn¹ szorstkoœci¹
g³os nabrzmia³ych sutek, wiêc cofa³ rêce,
jednoczeœnie wykonuj¹c – niewidoczny dla nikogo –
krok do przodu, wychyla³ siê w inn¹
rzeczywistoœæ; obraz mêtnia³, a po chwili,
mrucz¹c coœ niezrozumia³ego, coœ jakby „trywialnoœæ geometrii”,
widzia³ siebie, jak – jak ów mnich-poró¿nik30.

W przytoczonych powy¿ej fragmentach utworu silnie odznacza siê sensualistyczne doznawanie spotkania. S¹dzê, ¿e mo¿na w tym przypadku mówiæ o wnikaniu w ideê kobiecoœci. Idee, z którymi pragn¹³ obcowaæ Ludwik Bawarski
(zob. Jod³owski, Bajuvaria), staj¹ siê bli¿sze podmiotowi niniejszego wiersza
za pomoc¹ sensualizmu. Dziêki niemu nie zbli¿a siê on do konkretnej kobiety,
lecz delektuje kobiecym g³osem, smakiem têczówek oczu, g³osem g³adkiej skóry, które tworz¹: „ideê bez jej nosiciela”31.
W niektórych wierszach to kobieta staje siê podmiotem lirycznym. Jako
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wspomniany ju¿ wiersz pt. G³os kwiatu jab³oni, zamieszczony w Dowodzie osobistym. W innych to podmiot liryczny – mê¿czyzna –
staje siê pozornie kobiet¹, przybiera jej cia³o. Podmiot liryczny wiersza Sen na
28 urodziny wchodzi we œnie w cia³o kobiety z obrazu:
Œni³em siê sobie
z g³êbokim dekoltem
patrzy³am z p³ótna w poz³acanych ramach
faluj¹ce piersi mia³am przysypane kurzem
w prawej rêce trzyma³am
ga³¹zkê granatu32.

Owej zmianie cia³a towarzyszy równie¿ zmiana formy czasownika: „œni³em”,
powracaj¹ce jako refren, przetkane zostaje czasownikami „patrzy³am”, „mia³am”,
kiedy mowa o kobiecie. Cia³o pe³ni tu rolê pow³oki, w któr¹ mo¿na wnikn¹æ we
œnie, w którym wszystko jest mo¿liwe.
Motyw kobiety jest jednym z centralnych motywów tej poezji, choæ zazwyczaj nie stanowi tematu utworów. Mo¿na go odnaleŸæ ju¿ w juweniliach33.
30

M. Jod³owski, Œwiête obcowanie, [w:] idem, Psia fuga..., s. 46.

31

Okreœlenie zaczerpniête z Bajuvarii.

32

M. Jod³owski, Sen na 28 urodziny, [w:] idem, Dowód osobisty..., s. 14.

33

Na przyk³ad *** (przez most przechodzê i sk¹d przypomnienie).
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Ogl¹dana34, pokazywana podczas snu, obserwowana na ulicy, w domu (np. Ty
i ja, kobieta przy zlewie; Wodorosty, swobodne grzywy koni), podczas pracy, zazwyczaj wtopiona w rzeczywistoœæ – kobieta jest jednym z jej nieodzownych
elementów, nie jest wiêc istot¹ odleg³¹ i niedostêpn¹. G³ównie przywo³ywana za
pomoc¹ synekdochy – kobiecy g³os, oczy, w³osy. Czasami konotowana przez
wymienione sprzêty, rzeczy czy procesy. Kobieta uobecnia siê poprzez elementy
cia³a, jest wydobywana z pamiêci za pomoc¹ zmys³ów: zapachu, wizerunku,
dŸwiêku. W tych obrazach uwidacznia siê wiêc sensualizm poezji Jod³owskiego.
Cia³o – przemijanie
Idea vanitas równie¿ znalaz³a swoje odzwierciedlenie w obrazach wykorzystuj¹cych motywy cia³a. Mo¿na j¹ dostrzec np. w wierszu zatytu³owanym Przygoda z patykiem /Æwiczenia perypatetyczne/, w którym zosta³a zawarta aluzja
do filozofii Arystotelesa. Powraca znów podzia³ na to, co:
wci¹¿ obok – za szyb¹, za dŸwiêkoszczeln¹ zas³on¹,
jakby skórê pokrywa³a politura – k³êbi³o siê ¿ycie, z¹b
czuwa³ pod szczup³¹ warg¹, zakwita³y drzewa, trawy
zdobywa³y wci¹¿ nowe tereny35.

Cia³o ponownie wiêc ³¹czy siê z natur¹, jest do niej porównane. Podmiot liryczny, próbuj¹c zrozumieæ jego mechanizm, przyrównuje je do tego, co zna, co
mo¿e zaobserwowaæ w naturze. Znamienny jest pocz¹tek wiersza: „Chcia³ b y æ,
wiêc b y w a ³”. Bywanie wi¹¿e siê tutaj z tym, co nale¿y do wytworów ludzkich, wytworów kultury: „teatr, koncerty, wystawy”. Nie daj¹ one jednak
spe³nienia, wolnoœci, której podmiot liryczny wci¹¿ szuka. Ponadto czasownik
„bywaæ” mo¿na odebraæ dwojako: bycie co pewien czas w danym miejscu lub
jako czasownik, który znaczy, ¿e coœ siê zdarzy³o, trafi³o i co jest zabarwione
obojêtnoœci¹. Szeroko rozumiana kultura w wierszach Jod³owskiego jest niezwykle istotna, sam poeta by³ z ni¹ œciœle zwi¹zany, docenia³ jej znaczenie, rolê
i si³ê oddzia³ywania. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e jako wytwór cz³owieka nie
jest ona w stanie zaw³adn¹æ ca³ym ¿yciem, którym rz¹dzi wszechobecna natura,
a wiêc równie¿ cia³o i fizjologia.
Motyw przemijania zwi¹zanego z cia³em podjêty jest równie¿ w wierszu
Drugie przyspieszenie, w którym podmiot liryczny czeka:
34

Do takich wniosków dosz³a tak¿e D. Walczak-Delanois, analizuj¹c poezjê awangardow¹.
Zob. D. Walczak-Delanois, Inne oblicza Awangardy. O miêdzywojennej poezji Jana Brzêkowskiego, Jalu Kurka i Adama Wa¿yka, Poznañ 2001.
35

M. Jod³owski, Przygoda z patykiem /Æwiczenia perypatetyczne/, [w:] idem, Psia fuga..., s. 47.
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a¿ œlad zostawiony trzydzieœci lat temu
znowu trafi pod podeszwê
coraz wiêksz¹36.

Cia³o – przemijaj¹c – zmienia siê, zdaje siê mówiæ podmiot liryczny, i pró¿no poszukiwaæ œladu stopy pozostawionego wiele lat temu. A jednak w³aœnie na
to czeka, pragnie wróciæ do miejsca, w którym nie czu³ siê jak przechodzieñ
machinalnie wykonuj¹cy œciœle okreœlone czynnoœci. Poszukuje stacji, na której
wsiad³ do poci¹gu, stacji buduj¹cej to¿samoœæ.
Przemijanie wyra¿one za pomoc¹ motywu cia³a powraca równie¿ w formie
refleksji nad œmierci¹:
[...] gdy po prostu poczujê,
¿e mnie nie ma, nie by³o, nie bêdzie,
¿o³¹dek kurczy siê boleœnie
– jakby to on by³ ow¹ ss¹c¹ pró¿ni¹ zamiast mnie istniej¹c¹ –
przypominaj¹c: jesteœ jeszcze, choæ nieustannie umierasz37.

Przemijanie wi¹¿e siê z cia³em, które nieustannie o nim przypomina. W niniejszym utworze owe refleksje przychodz¹ noc¹, por¹, która równie¿ zajmuje
wa¿ne miejsce w twórczoœci opolskiego poety. Oniryzm pozwala tu po³¹czyæ
rzeczywisty lêk z wyimaginowanymi obrazami tkwi¹cymi w podœwiadomoœci
podmiotu lirycznego:
Budzê siê wtedy, czy g³êbiej zasypiam,
bo na b³ony uszu szum napiera, têtent krwi,
zaokienne pulsowanie.
S³yszê: wezbrana rzeka. Widzê piersi wezbrane mlekiem,
Mleczna Droga na niebie38.

Uwidacznia siê tutaj przenikanie motywów: matki, rzeki39, przemijania oraz
cia³a, znamienne dla tej poezji.
***
36
37
38
39

M. Jod³owski, Drugie przyspieszenie, [w:] idem, Dowód osobisty..., s. 9.
M. Jod³owski, Ss¹ca pró¿nia, zaokienne pulsowanie, [w:] idem, Dowód osobisty..., s. 16.
Ibidem.

O owym motywie w twórczoœci M. Jod³owskiego zob. Z. Bitka, Kropla wyobraŸni. O „¿ywiole wodnym” w poezji Marka Jod³owskiego przyk³ad jeden, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej im. Powstañców Œl¹skich w Opolu. Filologia Polska XXXI” 1993,
s. 197–200.
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Owe cztery ods³ony cia³a w poezji Marka Jod³owskiego nie wyczerpuj¹
pe³nego zakresu niniejszego motywu. Ukazuj¹ one jednak najbardziej charakterystyczne dla tej twórczoœci jego przejawy. Cia³o przedstawiane jest jako
zagadka, przypomina o przemijaniu, wykorzystywane bywa równie¿ do utrwalania skrawków rzeczywistoœci – co przypomina zbli¿enia kamery. Enigma to
równie¿ kobieta. Czêsto przywo³ywana za pomoc¹ zmys³ów, subtelnie wydobywana z rzeczywistoœci, za pomoc¹ cia³a ³¹czy siê z zagadk¹ ¿ycia. Podejmowany motyw uwidacznia tak¿e zwi¹zek cz³owieka z odwiecznym porz¹dkiem natury, pokazuje tê bliskoœæ i uwypukla wiele wspólnych elementów. S³u¿y równie¿
piêtnowaniu niezgodnych z sumieniem podmiotu lirycznego zachowañ w³adzy.
Poeta spogl¹da³ na cia³o z ró¿nych perspektyw. Wykorzystuj¹c je w utworach,
czerpa³ inspiracje zarówno z jego stereotypowych wyobra¿eñ, które twórczo
przekszta³ca³, jak i z w³asnych indywidualnych wizji. Wszystko to sprawia, ¿e
obrazy oparte na motywie cia³a nadaj¹ utworom opolskiego twórcy niepowtarzalny charakter, stanowi¹c kluczowy element tej poezji.
LA POÉSIE DE MAREK JOD£OWSKI : LE THEME DU CORPS
EN QUATRE DÉVOILEMENTS
Résumé
Parmi les thèmes clés qu’on peut trouver dans la poésie de Marek Jod³owski, le thème du
corps joue un rôle très important. Il est déjà présent dans les poèmes de jeunesse inédit ainsi que
dans les trois recueils de poésie (« Osad », « Dowód osobisty » et « Psia fuga ») : ainsi, il se
manifeste non seulement par l’évocation des parties externes du corps humain comme par
exemple les mains ou les yeux, mais aussi par celle des parties internes – les intestins, les veines
etc. L’auteur de cet article analyse quatre relations de ce thème, les plus typiques pour cette
poésie telles que: le corps et le pouvoir, la nature, la femme et la fugacité. Les liens entre ces
thèmes clés montrent le caractère de ces poèmes et révèlent la vision du monde de Marek
Jod³owski.

