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Poetyckie inspiracje Jacka Podsiad³y:

Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist,

Gérard de Nerval, Cyprian Kamil Norwid

Trzeba mieæ odwagê
aby napisaæ coœ takiego
piêkno jest prawd¹
prawda jest piêknem

Tadeusz Ró¿ewicz, coœ takiego

wszyscy poeci pisz¹ ten sam wiersz
opisuj¹ tê sam¹ ska³ê na której rozpryskuje siê morze
tê sam¹ utratê której ¿adnemu z nich nie oszczêdzono
w tej samej chwili zaznaj¹ ekstazy istnienia
tej samej nocy uk³adaj¹ siê w ³o¿u boleœci

Julia Hartwig, Wbrew sobie

Jacek Podsiad³o u¿ywa literacko-kulturowego kodu tradycji jako pre-tekstu
dla tematów odwiecznych, takich jak mi³oœæ i œmieræ, które – jak sam powiada
– bez tej ramy by³yby przez wspó³czesnego odbiorcê traktowane jako banalne,
a nawet „nie do przyjêcia”. Jeœli jednak „siê zas³oniæ Thoreau, Kleistem albo
Hölderlinem, ich biografi¹ albo ich jêzykiem, to wtedy jest strawne”1. Jedno-
czeœnie owa przes³ona innotekstowa (uobecnienie „g³osów” Heinricha von Klei-
sta, Friedricha Hölderlina, Henry’ego Davida Thoreau, Cypriana Kamila Nor-
wida, Gérarda de Nervala) wynika z poczucia poetyckich wiêzi (podobieñstwo

1 Smakowaæ dojrzewanie. Rozmowa Jacka Podsiad³y z Micha³em Cichym, „Gazeta Wyborcza”
1998, nr 273, s. 24.



sytuacji w³asnej) i jest swego rodzaju spotkaniem poetów „na gruncie wspólno-
ty d¹¿eñ”2. Mo¿na tak¿e uznaæ, i¿ to krytyczna postawa wobec oficjalnie obo-
wi¹zuj¹cych wartoœci i – w efekcie – d¹¿enie do zmiany literacko-kulturowych
konwencji stanowi¹ wyrazisty ³¹cznik miêdzy stylem Jacka Podsiad³y a stylami
przywo³anych w jego poezji twórców3.

Widziany z tej perspektywy bunt poety wspó³czesnego wyraŸnie bowiem
wskazuje na zdystansowan¹ postawê twórcy wspó³czesnego wobec tematycznych
tendencji ponowoczesnej liryki. Tym tak¿e mo¿na t³umaczyæ chwyt liryki maski,
której ochronna forma wydaje siê dobrym sposobem wyzyskania oswojonych
w tradycji motywów do budowania komunikacyjnych relacji. Wybór poetyckiej
tradycji staje siê równoczeœnie swoistym wyzwaniem poetyckiej mowy, zw³asz-
cza zaœ odkrywania oryginalnej miary w³asnego stylu wœród jêzyków Innego.

Liryka maski projektuj¹ca swoisty zamys³ estetyczny widoczny w poezji Jac-
ka Podsiad³y odsy³a do stylu poprzedników, do tego rodzaju poetyckoœci, której
œlady prowadz¹ w stronê liryki Czes³awa Mi³osza i Stanis³awa Barañczaka, ale
s³ychaæ te¿ – na co zwraca uwagê Piotr Kêpiñski – „echa amerykañskich bitni-
ków. I jeszcze odniesienia do Franka O’Hary, przekorne dyskusje z Grochowia-
kiem. [...] jego koncepcja literacka jest spójna, mistrzowie – od razu rozpozna-
walni. A jêzyk? To w jêzyku przede wszystkim s³ychaæ lektury i zapo¿yczenia
autora Niczyje, boskie”4. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e estetyka wiersza Podsiad³y
w³¹cza do dialogu z artystyczn¹ wspó³czesnoœci¹ zakorzenione w tradycji wzor-
ce poetyckiego jêzyka i czyni je pre-tekstem nowej sytuacji lirycznej.
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2 S. Balbus, Miêdzy stylami, Kraków 1993, s. 274.
3 Zob. K. Maliszewski, Cokolwiek jest, snuje sw¹ opowieœæ, „Opcje” 1989, nr 2, s. 16.
4 http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj, dostêp: 19.04.2008 r. „Jacek Podsiad³o nigdy

nie by³ buntownikiem. Po co przypinaæ mu takie ³aty? Jakim buntownikiem jest twórca, który
z pokor¹ przejmuje styl swoich poprzedników? Wydaje siê wiêc, i¿ krzywda siê sta³a temu po-
ecie, ¿e ktoœ kiedyœ zaszufladkowa³ go jako spadkobiercê buntów Bursy i Stachury. I w tej szufla-
dzie Podsiad³o pozosta³ do dziœ. [...] Wiersze Podsiad³y w³aœnie w swojej zwyk³oœci, prostocie
i czasem kiczowatoœci staj¹ siê interesuj¹ce. Jak siê to udaje? Oto parê przypuszczeñ. Po pier-
wsze, poeta pisze najczêœciej przeciw czemuœ – co nadaje jego spokojnym na ogó³ tekstom ele-
ment napiêcia rodz¹cego siê nie tyle z buntu, ile z dezynwoltury. Dezynwoltura ta, przejawiaj¹ca
siê przede wszystkim w³aœnie na p³aszczyŸnie jêzyka poetyckiego, wynika z autorskiego stosunku
do etosu XX-wiecznej poezji – nie tylko i nie tyle polskiej, tej o moralistycznie ustawionym
g³osie (bo walka z ni¹ przesta³a byæ interesuj¹ca). Odnosi siê ona raczej w ogóle do projektu
awangardowoœci poezji, jej obowi¹zku bycia oryginaln¹, niepowtarzaln¹. Podsiad³o pozostaje

obojêtny na wezwania rz¹dz¹cego modernistyczn¹ poezj¹ postulatu hermetycznoœci, nakazu

kreowania samodzielnego, autotelicznego jêzyka poezji, który wyra¿a³by ca³oœæ doœwiadcze-

nia w nieprzemijaj¹cych krystalizacjach uniwersalnego sensu. Który pozostawa³by nieuwa-
runkowany zewnêtrznymi, a ju¿ na pewno nie praktycznymi pozaliterackimi czynnikami
[podkr. – M.B.]”. Cyt. za: ibidem. Zob. P. Kêpiñski, Bez stempla. Opowieœci o wierszach, War-
szawa 2007.



Zamys³em poety wspó³czesnego nie jest jednak „postulat naœladownictwa”,
ale w³asna postawa artystyczna, œwiatopogl¹dowa i etyczna. Ka¿da z nich znaj-
duje te¿ Ÿród³a swego urzeczywistnienia wœród ju¿ zaistnia³ych dokonañ literac-
kich. Istotne jest to, ¿e wa¿ne staje siê nie tyle proste w³¹czenie poety w nurty
tradycji, ile raczej ich adaptacje i aktualizacje w poezji w³asnej. Obserwowane
w poezji Podsiad³y przeniesienia twórcze zarówno czyni¹ z tradycji elementy
indywidualnego programu poety, jak i podkreœlaj¹ „autorytet wzorca” – jakby
powiedzia³ Stanis³aw Balbus: „w ostatecznym efekcie pod jego patronatem ro-
dzi siê pewien [...] kr¹g wspólnoty, w którego obrêbie uczestnicy zachowuj¹
znaczn¹ suwerennoœæ, a postulat oryginalnoœci okazuje siê co najmniej równie
wa¿ny, jak postawa owego patronatu”5.

Podsiad³o dokonuje zatem wyborów i modyfikacji materia³u artystycznego,
który nastêpnie wch³ania i przekszta³ca w wierszu, dziêki czemu uzyskuje nowy
jakoœciowo efekt poetycki, jego oryginalne nacechowanie6. Efekt wzajemnie
oœwietlaj¹cych siê konwencji kulturowych wp³ywa na wartoœæ powtórzenia,
a jednoczeœnie okreœla indywidualny g³os poety (doœwiadczenia ¿yciowe i arty-
styczne), dzia³a na poziomie intelektualnym i emocjonalnym. Miêdzy tekstami
rodzi siê wiêc akcent poetyckiej mowy Podsiad³y, jej temat, rytm i znaczenie
(dialogiczne zwi¹zki z cudzym g³osem). Powtórzone motywy i tematy, parafra-
zy cytatów i cytaty wyraŸnie wspó³dzia³aj¹ w wierszu, buduj¹ znaczenia i wska-
zuj¹ na wartoœciuj¹ce wybory autorskie. Szczególnie widaæ to w sytuacji jawne-
go naœladownictwa, gdy imitacje romantycznych poetów (œlady z biografii
i twórczoœci) wp³ywaj¹ na strategiê poety, który „nie obawia siê wpisywaæ
w rolê wspó³czesnego «chorego z mi³oœci...» [...]. Nie boi siê przy tym opero-
waæ jêzykiem potocznym, nie zmieniaj¹c go, nie odnawiaj¹c (przynajmniej po-
zornie), nie uciekaj¹c od sentymentalnego kiczu, je¿eli siê taki mu pod piórem
napatoczy”7. Podsiad³o wybiera wiêc te elementy z romantycznego kodu, które
traktuje jak w³asn¹ cz¹stkê swej egzystencjalnej œwiadomoœci i uzewnêtrznia je
we wspó³czesnej formie poetyckiej.

Twórczo interpretowane w¹tki biograficzne „zbuntowanych” artystów XIX
wieku okazuj¹ siê t¹ p³aszczyzn¹ odniesienia, na gruncie której mo¿liwe s¹ ujê-
cia indywidualnego doœwiadczenia poety wspó³czesnego8. Na przyk³ad w wier-
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5 S. Balbus, op. cit., s. 263.
6 Zob. E. D¹browska, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji wspó³czesnej, Opole

2001, s. 27.
7 J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006,

s. 37.
8 Zob. K. Maliszewski, Nasi klasycy, nasi barbarzyñcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz

1999, s. 86.



szu Henrich von Kleist pisze a potem drze na strzêpy list do Wilhelminy von
Zenge9 aktualizowana jest historia nieszczêœliwej mi³oœci:

Annie Marii
Deloesea, wyspa na Aarze, 4 maja 1802.
Zjawi³aœ siê u mnie dwie noce wczeœniej, Minetto.
Jak rano rosa na kwiatach
z³o¿onych na grobie noc¹.
I porusza³em dzwonami r¹k, przenosi³em góry nóg.
[...]
miewam niekiedy chwile g³êbokiego zadowolenia.
Chwile jasnoœci we w³aœnie zbudzonym umyœle.
[...]
jesteœmy mo¿e ruchom¹ granic¹ w grze œwiat³a i cienia, niczym nad to.
Czemu¿ to œwiat siê nie zapad³ minutê po naszym rozstaniu?

Przytoczony wiersz Podsiad³y – dedykowany Annie Marii (jeden z cyklu jej
poœwiêconego) – jest swoistym kola¿em fragmentów wielu listów Heinricha
von Kleista do Wilhelminy von Zenge10. Ten swoisty „gest semantyczny” (mas-
ka Kleista) ma przez „s³owo cudze” wyra¿aæ stan emocjonalny podmiotu „teraz
mówi¹cego” i jego osobiste przemyœlenia. Sferê refleksji osobistej podkreœla
ponowienie „tamtej” dykcji i tonacji, zmodyfikowanej jednak tak, aby wypo-
wiedŸ wspó³czesna nie brzmia³a anachronicznie: nie ma tu zatem „naœladowa-
nia rozwlek³ego, dygresyjnego i egzaltowanego sposobu pisania, w³aœciwego
dla epistolografii tamtego czasu – mówi Maria Cyranowicz. – To, co by dzisiaj
brzmia³o anachronicznie i dodajmy nieatrakcyjnie, zostaje porzucone na rzecz
zwiêz³ych zdañ, wy³uskanych z korespondencji Kleista”11. Kleist jest dla Pod-
siad³y przede wszystkim artyst¹, który t³umaczy „g³os serca” na jêzyk mowy
w³asnej (pokazuje jedyne w swoim rodzaju „wnêtrze artysty”). Nagromadzone
w wierszu wspó³czesnym zapytania oraz wykrzyknienia nadaj¹ wypowiedzi
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9 Wiersz umieszczony w poetyckim tomie: J. Podsiad³o, I ja pobieg³em w tê mg³ê. Wiersze
wybrane, wybra³ i przedmow¹ opatrzy³ P. Marcinkiewicz, Kraków 2000. Pozosta³e przytoczone
tu wiersze Podsiad³y cytujê wed³ug tego Ÿród³a.

10 Zob. H. von Kleist, Listy, przek³ad i wstêp W. Markowska, Warszawa 1983. M. Janion
twierdzi, ¿e podwójne samobójstwo Henricha von Kleista i Hanrietty Vogel jest Ÿród³em mitu,
który uczyni³ Kleista s³awniejszym ni¿ jego dzie³a. Kleist-samobójca jest jednak emblematem in-
nym ni¿ Werter, gdy¿ ewokuje on poczucie swoistej ekstazy œmierci. Zob. M. Janion, Namiêt-
noœæ, tragedia, absolut, [w:] eadem, ¯yj¹c tracimy ¿ycie. Niepokoj¹ce tematy egzystencji, Warsza-
wa 2003, s. 165–171.

11 M. Cyranowicz, Dlaczego pañstwo von Kleist? Motyw samobójstwa Heinricha von Kleist
w twórczoœci Marcina Œwietlickiego, Jacka Podsiad³y, Stefana Chwina i Manueli Gretkowskiej,
[w:] Literatura polska 1990–2000, red. T. Cieœlak, K. Pietrych, t. 1, Kraków 2002, s. 355.



szczególne brzmienie mowy, a tak¿e osobisty wymiar, swoist¹ sygnaturê auten-
tycznoœci. Poeta wspó³czesny postêpuje wiêc tak jak Kleist w swoich listach –
wzbogaca emocjonaln¹ tonacjê tekstu przez prowokowanie skrajnych uczuæ12

(niepokoje, pragnienia, olœnienia, zachwyty, rozpacz) odbieranych jako praw-
dziwe pragnienia autora. Temu s³u¿y te¿ osadzenie wspó³czesnego „ja” w ro-
mantycznym emocjonalnym pejza¿u:

Deszcz przemawia do mnie przez tuby rynien.
¯ywego ducha wokó³. Ciemnoœæ wieczorna
Okrêca swoimi szalami pnie drzew.
£agodniej¹ zwierzêta w swym mrocznym jestestwie.
Nie wiem jeszcze, o czym noc¹ bêdê rozmyœla³,
Bo jest ciemno i ksiê¿yc za chmurami.
Napiszê wiersz.

Heinrich von Kleist...

Imitacja stylu Kleista ³¹czy romantyczne „figury myœli” (obrazy œwiata)
ze stylem wspó³czesnego poety i w ten sposób zmienia „relacje z codziennoœci”
Podsiad³y w „pieœñ, modlitwê, hymn, pean, dytyramb, elegiê, s³owem – wszyst-
ko, co towarzyszy œwiêtu, zwyk³oœci przemienionej i dlatego nieobliczalnej i do
koñca niepochwytnej tak w smutku, jak i w euforii”13.

... nêdznicy, których widok cierpi¹cego cz³owieka pobudza do wyg³aszania sen-
tencji...

H. Hölderlin, HYPERION

Bezradnoœæ jest teraz moim ¿ywio³em. Nie walczê z ¿ywio³ami.
Lekkie zamroczenie, w jakim ¿yjê, ³agodzi zderzenia ze œwiatem
przedmiotów, których jestem uzupe³nieniem. Znane ci moje upadki
by³y tylko szczególnego rodzaju równowag¹.
Zauroczenie, w nim ¿yjê. Niewiele obecnie piszê.
Muszê z tym czekaæ do czasu, gdy bêdê mniej szczêœliwy.

Dawna moja m³odzieñcza gwa³townoœæ obra³a teraz drogê melancholii.
W piecu stoj¹cym w k¹cie huczy, a czasem coœ siê porusza;
w ten sposób dzielê izbê z tajemnic¹. Wieczorem muzykujê
i nerwobóle g³owy najwyraŸniej ustaj¹. Czasem pomyœlê: „Susette”
nie przerywaj¹c swych zajêæ i nie posuwaj¹c siê dalej.

By³a jak pêd m³odej roœliny, pêd ku œwiat³u.
Doprawdy by³o nieraz wprost niemo¿liwe myœleæ przy niej o czymœ ziemskim,

œmiertelnym.
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12 Zob. A. Okopieñ-S³awiñska, Semantyka „ja” literackiego („Ja” tekstowe wobec „ja” twór-
cy), [w:] eadem, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Kraków 2001, s. 272.

13 P. Œliwiñski, Przygody z wolnoœci¹. Uwagi o poezji wspó³czesnej, Kraków 2002, s. 153.



Nurza³em siê wiêc w wiecznoœci, jaka dana jest gwiazdom, a¿ siê to odbi³o
na moim subiektum, podupad³em na zdrowiu
i zrodzi³a siê we mnie nieodparta chêæ, by przynajmniej przez pewien czas ¿yæ samemu.
[...]
Nieraz zazdroœci³em ¿ebrakom i œmiertelnie chorym,
¿e w rêkawach dziurawych koszul maj¹ pod dostatkiem
tego, czego œlad my wiêzimy w dusznych bibliotekach.
Widzisz? Moje spojrzenie straci³o ostroœæ, by zyskaæ zdolnoœæ widzenia widm
[...]
to, ¿e jestem sam, jeden, ostatecznie oddzielny, na zawsze odosobniony,
nie sprawia mi ju¿ bólu. Uwalniaj¹ca samotnoœæ.
[...]
Czy¿ wiek mój i nastrój, w jakim ¿yjê,
nadaj¹ siê do jakiegoœ trwa³ego ogniska domowego?
[...]

Friedrich Hölderlin pisze a potem drze na strzêpy list do
Georga Wilhelma Friedricha Hegla

Rozpoznanie wzoru osobowoœciowego i artystycznego Hölderlina jest dla po-
ety wspó³czesnego szans¹ „wybicia siê” z rytmu codziennoœci: „wiersze-listy
Podsiad³y zdaj¹ siê rozbijaæ rytm codziennoœci i nawi¹zywaæ dialog z przesz³oœci¹.
Z pewnoœci¹ nie chodzi tutaj o proste zast¹pienie «tu-i-teraz» tym, co «tam-i-wte-
dy». Nak³adaj¹c maskê [...], Podsiad³o nie zamierza [...] ewokowaæ nowych oko-
licznoœci; nie chodzi mu o zwielokrotnienie w³asnego doœwiadczenia i wzmocnie-
nie w³asnego g³osu. Jest raczej tak, ¿e poeta usi³uje wybiæ siê z rytmu czasu
i przestrzeni, przekroczyæ (czy te¿ mo¿e «przeoczyæ») konkretne miejsce i kon-
kretny czas”14 – stwierdza Jacek Gutorow. Twórca XIX wieku jest dla poety
wspó³czesnego dawc¹ stylu, ale te¿ swoistej postawy twórczej i egzystencjalnej.
Ponawianie tamtego jêzyka mo¿e byæ wyrazem pokrewieñstwa postaw (poety
XIX wieku i poety wspó³czesnego) i œwiadczyæ o wspólnocie estetyk. Poetyckie
wypowiedzi Podsiad³y s¹ bowiem nie tyle „konwersacjami ze wzorcem” czy
„replikami wzorca”, ile raczej „oryginalnym ekwiwalentem dzie³a mistrza” –
odpowiadaj¹cym teraŸniejszym zapotrzebowaniom kultury (aktywna kontynua-
cja)15. Jednoczeœnie uaktywniony w procesie lektury Hölderlin staje siê znacz¹cym
kontekstem odniesienia i przez niego nale¿y patrzeæ na treœæ wypowiedzi:

Lechowi Lamentowi

Czcigodny Panie Ksi¹¿êcy Bibliotekarzu. Proszê
³askawie donieœæ mi, czy Napoleon kreœli na mapach
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14 J. Gutorow, Niepodleg³oœæ g³osu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003,
s. 121.

15 Zob. S. Balbus, op. cit., s. 245–263.



jakieœ nowe linie. Co do mnie, to przyroda
troszczy siê o jasnoœæ ducha swego poddanego,
wstêga Neckaru za oknem uspokaja moje serce
jak digitalis. Herr Zimmer, najdro¿szy opiekun
mojej wspania³ej staroœci
panuje nad porami dnia i nocy, zmusza te¿ do pos³uszeñstwa
stada guldenów – wszak i od nich zale¿y nasze w¹t³e ¿ycie.
To œmieszne, jak ³atwo poradziæ sobie z niedo³ê¿nym Hölderle,
chcia³em pójœæ do Frankfutu i po prostu zabrano mi buty.
Lotta, ta œwiêta dziewica, chadza za mn¹ do ogrodu.
S³ysza³em, ¿e raczy Pan byæ nieuleczalnie chorym,
czy heksametry nie wydaj¹ siê piêkniejsze
w tak beznadziejnym stanie?
[...]
Tybinga o tej porze roku przypomina z³ote Ateny,
widujê wielu ludzi o umys³ach naznaczonych œwiat³em
na ulicy wiod¹cej do Instytutu Teologicznego,
nie wiedz¹ jeszcze dok¹d prowadzi ich widmo
mej zmar³ej siostry, Philosophie.
[...]
Proszê wybaczyæ ciekawoœæ, lecz czegó¿ Panu brakowa³o,
¿e widzê Go w sytuacji tak przykrej i upokarzaj¹cej.
Kreœlê siê jako uni¿ony s³uga – Buarotti.

Friedrich Hölderlin pisze a potem drze na strzêpy list do samego siebie

Aluzje do stylu Hölderlina, cytatowe i kryptocytatowe nawi¹zania do poetyc-
kich i epistolarnych wypowiedzi, powtórzenia struktur retorycznych okazuj¹ siê
ostatecznie „jêzykiem znaczenia aktualnego”16 – jak rzecz nazywa El¿bieta
D¹browska. Podsiad³o „mówi swoje” o/do „swoich”, ale za pomoc¹ cudzego jê-
zyka, i aktualizuje treœci dawne we w³asnej wypowiedzi. Jawnie eksponowana
sytuacja autoprezentacji dialogicznej (Hölderlin „pisze a potem drze na strzê-
py list do samego siebie”) jest równoczeœnie punktem wyjœcia do rozmowy
w zupe³nie innym kontekœcie sytuacyjnym. Jak podpowiada dedykacja, wspó³czes-
ny poeta pisze list stylizowany na wypowiedŸ Hölderlina do innego wspó³czes-
nego poety – Lecha Lamenta17. Je¿eli w tym kontekœcie odczytamy wiersz Pod-
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16 E. D¹browska, Interakcje stylów i gatunków w ponowoczesnym dyskursie artystycznym, „Jê-
zyk Artystyczny”, t. 13: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego, red. B. Witosz, Katowice
2007, s. 33.

17 Lech Lament jest artyst¹ – malarzem, poet¹ i autorem kompozycji muzycznych i tekstowych
do piosenek. Urodzony w 1955 r. w Turku, gdzie do dziœ mieszka i pracuje. Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich. Jego wiersze ukaza³y siê w wielu antologiach i publikacjach zbioro-
wych. Wyda³ m.in.: Lêk przestrzeni, Konin 1978; Cz³owiek tragiczny, albo kwiat uwik³any, Turek
1986; By³em uczniem Chrystusa, Konin 1994. Informacje o artystycznej dzia³alnoœci Lecha La-



siad³y, to zauwa¿ymy, ¿e poeta wspó³czesny zak³ada „maskê” Hölderlina po
to, by w jego imieniu odpisaæ na poetycki list Lamenta:

Moja epoka jest taka sama jak twoja
z wszystkich cnót pozosta³o milczenie
zdobi j¹ tylko przemalowany tynk
na którym p³on¹ nowe has³a

moja Tybinga to samotnoœæ
jedyny azyl dla wariatów
zara¿onych wolnoœci¹ i swobod¹
[...]

tak Hölderlinie
pozosta³y tylko zasieki
krzyki terrorystów
opêtanych ideami krwawych bogów
i wierny pies pod sto³em
wierniejszy od ludzi
któremu zawsze mo¿esz ufaæ
i który nigdy ciê nie zawiód³

Lech Lament, List do Hölderlina18

Osadzenie romantycznej biografii w kontekœcie nowoczesnej problematyki
i u¿ycie tekstów w nowej przestrzeni wiersza pozwala sytuowaæ g³os poety
wspó³czesnego w podwójnej perspektywie. Szczególnie ten efekt wpisania stylu
romantycznego w nowoczesn¹ rzeczywistoœæ uwydatnia wiersz Podsiad³y ***
Atakowany o pó³nocy:

Atakowany o pó³nocy
stubitem opon, gdy jak z procy
pijany szczyl startuje mazd¹ –
têskniê do tego kraju, gdzie grzechem jest popsuæ bocianom gniazdo

Budzony przez bas, przez dudnienie,
bo s¹siad na full w citröenie
zapuœci³ techno, nowy remix –
têskniê do tego kraju, gdzie podnosi siê kromkê Chleba z ziemi

Zastosowana w wierszu Podsiad³y stylistyka kontradykcji (zderzenie sty-
lów i jêzyków) daje opis nowoczesnej rzeczywistoœci przez kontakt z punktem
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menta, a tak¿e zbiory jego wierszy i galerie obrazów mo¿na znaleŸæ na stronach: http://www.ga-
loch.com/index.php?id=zaprzyjaznieni_tworcy&tworca=18; www.tymoteusz.com.pl

18 J. Lament, Zapiski czarnoksiê¿nika – tom poetycki dostêpny w Internecie: http://www.tymo-
teusz.com.pl/index.php?id=353&key=316, dostêp: 12.06.2009 r.



widzenia poety romantycznego. Znaczenie wiersza tworzy siê zatem w prze-
strzeni teraz i wówczas – na codziennoœæ wspó³czesnego œwiata nak³ada siê
czas mityczny romantycznego Ÿród³a (wymiar codziennoœci i wymiar mitycz-
ny). Wiersz Podsiad³y (24 strofy odpowiadaj¹ 24 literom alfabetu) budowany na
refrenicznie powtarzanej kontrapunktowej frazie (modyfikacje cytatu z C.K.
Norwida Mojej Piosnki II: „Têskniê do kraju tego, gdzie kruszynê chleba pod-
nosz¹ z ziemi”, „têskniê do kraju tego, gdzie win¹ jest du¿¹ popsowaæ gniazdo
na gruszy bocianie”) – tworzy przestrzeñ refleksji wspó³czesnego poety19. Od-
miennoœæ rytmów staje siê równoczeœnie ró¿nic¹ czasów i przestrzeni dotkliwie
przez podmiot odczuwan¹ (motyw z Norwida – znakiem wyobcowania). Mowa
wspó³czesnej potocznoœci (zabarwione œrodowiskowo s³ownictwo, obcojêzycz-
ny ¿argon, potoczna codziennoœæ) zestawia œwiaty (têsknota do minionego
œwiata a teraŸniejsza rzeczywistoœæ) i w dysharmonijnym obrazie ujawnia egzy-
stencjaln¹ sytuacjê wspó³czesnego cz³owieka. „Cudzy g³os” – wielokrotnie, re-
frenicznie powtórzony – wyra¿a podobieñstwo odczuwania przy równoczesnym
podkreœleniu odrêbnoœci i swoistoœci twórcy20. Literacko-kulturowa tradycja od-
czytana przez poetê wspó³czesnego z pism przesz³oœci jawi siê zatem jako mi-
tyczna przestrzeñ przepe³niona sensem, kszta³tuj¹ca rytm ludzkich dzia³añ
w harmonii z rytmem przyrody oraz ze zwyczajem religijnym. Byt ludzki ma tu
znaczenie w zwi¹zku „z czymœ” (z przyrod¹, religi¹, obrzêdem, drugim
cz³owiekiem). Dla „nijakiej i bezstylowej” wspó³czesnoœci21, w której ludzka
egzystencja zdeterminowana jest przez poczucie obcoœci i samotnoœci, tak w³aœ-
nie odczytana „swojska” przestrzeñ stwarza mo¿liwoœæ „zadomowienia”.
Jednak jest to „dom oniryczny”22, czyli marzenie o miejscu i czasie, które daj¹
mo¿liwoœæ wy³¹czenia siê z ci¹gu doœwiadczeñ i ods³aniaj¹ inny porz¹dek eg-
zystencji po³o¿ony poza wszelkimi okolicznoœciami. Kontrapunktowe zderzenie
egzystencjalnej codziennoœci z przestrzeni¹ ³adu i harmonii jest w wierszu Pod-
siad³y konfrontacj¹ doœwiadczenia i marzenia23.

Podmiotowe „ja” Ÿle czuje siê w rzeczywistoœci, w któr¹ jest wpisane i w ra-
mach której musi funkcjonowaæ. St¹d przyjmuje postawê „wyobcowania”, któ-
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19 Zob. E. D¹browska, Interakcje stylów..., s. 31.
20 Szerzej o jêzyku Norwida w wierszu Podsiad³y piszê w szkicu: M. Bodusz, „Têskniê do kra-

ju, gdzie grzechem jest popsuæ bocianom gniazdo” – fraza z Norwida w poetyckiej wypowiedzi
Jacka Podsiad³y, „Kwartalnik Opolski” 2007, nr 1.

21 Okreœlenie J. Kurowickiego, Pochwa³a dystansu, Warszawa 2000, s. 253 („nasze czasy s¹
nijakie, epoka zaœ bezstylowa”).

22 „Dom oniryczny” w znaczeniu podanym przez J. Bachelarda ewokuje wspólne wszystkim
ludziom archetypowe wyobra¿enia schronienia, przytulnoœci. Zob. J. Bachelard, WyobraŸnia po-
etycka. Wybór pism, prze³. H. Chudal, przedm. J. B³oñski, Warszawa 1975.

23 Zob. J. Gutorow, op. cit., s. 118–122.



ra cz³onkom zbiorowoœci, aprobuj¹cym jej normy jawi siê jako zdystansowanie
wobec zasad powszechnie akceptowanych (postawa outsidera przeciw inside-
rom). Poczucie nieprzynale¿noœci do wspólnoty wynika z przeœwiadczenia, ¿e
jest siê kimœ „nie tutejszym” i „nie u siebie”24. Czytanie wspó³czesnoœci jako
przestrzeni bezstylowej i nijakiej znajduje odbicie w krytycznych wobec form
rzeczywistoœci „g³osach” romantyków. St¹d twórcy XIX wieku, choæ czasowo
odlegli, teraz jawi¹ siê jako bliscy poecie wspó³czesnemu, aktualni. Artystycz-
no-ideowa postawa Kleista, Hölderlina, Norwida staje siê czêœci¹ „wspólnego

œwiata”, wspólnych doœwiadczeñ i wspólnej wiedzy („kr¹g wspólnoty”)25.
Biografie romantyczne s¹ dla poety wspó³czesnego kontekstem odniesienia,

archetypicznym wzorem rzeczywistoœci „opartej na wspólnocie zwyczajów,
wierzeñ, uczuæ, tradycji”26. Tradycja – mówi Podsiad³o – jest bowiem „lustrem,
w którym podmiot nieustannie musi siê okreœlaæ”27. Wêdrówka po tekstach
i kulturach przesz³oœci pozwala odkryæ pozytywny uk³ad odniesienia – krajo-
braz harmonijnych dŸwiêków – dla zanieczyszczonego ha³asem nowego œwiata.

Czytaj¹c dawnych czasów ksiêgi
gdy inne tu rz¹dzi³y dŸwiêki
¿aby o zmierzchu, kogut rano
têskniê do tego kraju, gdzie grzechem jest popsuæ gniazdo bocianom

Atakowany o pó³nocy...

„Dialog z tradycj¹ pozwala dostrzec ró¿nicê, ale – co najwa¿niejsze – pozwala
dookreœliæ siebie w jêzyku w³asnej to¿samoœci, daje równie¿ mo¿liwoœæ okreœle-
nia w³asnej to¿samoœci”28. Tradycja to zatem swoiste „zadomowienie”, to odna-
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24 R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze – œlady obecnoœci, [w:] Osoba w literaturze i ko-
munikacji literackiej, red. W. Bolecki, Warszawa 2000, s. 21.

25 „S³owo wspólnota przywodzi na myœl to wszystko, za czym têsknimy i czego nam brakuje,
byœmy nabrali pewnoœci siebie i ufnoœci do innych i poczuli siê znów bezpieczni [...] Krótko
mówi¹c, wspólnota oznacza œwiat, w jakim siê, niestety, w tej chwili nie znajdujemy, w jakim
jednak bardzo chcielibyœmy osiedliæ siê na sta³e lub do jakiego chcielibyœmy powróciæ [...].
Wspólnota to obecnie inna nazwa raju utraconego – do którego mamy jednak nadziejê powróciæ,
a wiêc gor¹czkowo szukamy dróg doñ mog¹cych nas doprowadziæ”. Z. Baumann, Ponowoczes-
noœæ jako Ÿród³o cierpieñ, Warszawa 2000, s. 6–8. O wspólnotowych doœwiadczeniach twórców
ró¿nych czasów pisze S. Balbus, op. cit., s. 125–131.

26 S. Zagórny, WiêŸ spo³eczna – pojêcie i koncepcje, [w:] idem, WiêŸ rodzinna w zurbanizowa-
nym œrodowisku wiejskim, Opole 1997, s. 10.

27 Smakowaæ dojrzewanie..., s. 24.

28 M. Olejnik, „Ja” w strukturze lirycznej. Na materiale poezji Jacka Podsiad³y i Marcina
Œwietlickiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. El¿biety D¹browskiej i obronio-
na w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 46.



lezienie i potwierdzenie w³asnego miejsca w œwiecie29. Aktualizuj¹c teksty
i style XIX wieku, Podsiad³o pokazuje, jakie treœci od-czytane u Kleista, Höl-
derlina, Norwida wychodz¹ poza ich osobiste doœwiadczenia i u¿yte byæ mog¹
jako swoiste projekcje uniwersalnej sytuacji cz³owieka-w-œwiecie30. Aluzje Pod-
siad³y wskazuj¹ nie tylko miejsce nawi¹zania, lecz tak¿e oryginaln¹ artystycznoœæ
twórcy XIX wieku, któr¹ eksponuj¹ we wspó³czesnym wierszu. Przy czym roman-
tyzm i romantycznoœæ s¹ tutaj nie tyle „modelem postêpowania artystycznego”, ile
raczej „swoistym kierunkowskazem”31 i twórcz¹ inspiracj¹. Poeta wspó³czesny –
i równoczeœnie czytelnik literatury XIX wieku – czuje siê spadkobierc¹ romantyz-
mu – jest odbiorc¹ nastawionym na jego „fale wra¿liwoœci”, czuj¹cym i myœl¹cym
podobnie jak on. Stan pokrewieñstwa dobrze oddaje wyznanie poety: „Norwid
i Nerval, takie imiona nada³em tej nocy swoim czarnym butom” (Noc nr 144).

„Jest w tym wersie i tradycja, i lekka z niej kpina – mówi Wojciech Bono-
wicz. – Wejœæ w literaturê, uczyniæ z niej buty siedmiomilowe, iœæ z ni¹ jak
równy z równym. Korzystaæ z niej, pozostaj¹c jednoczeœnie Jackiem Podsiad³¹,
którym by jednak nie by³, gdyby nie Norwid i Nerval. Albo inaczej: to ja okre-
œlam granice odczytania minionej poezji, bo teraz ja jestem i tylko dziêki mnie
przesz³a literatura jest ¿ywa”32. Wzór romantyczny dzia³a wiêc jak bodziec do
osobistego spotkania, jest pretekstem rozmowy i jako taki podlega modyfikacji
aktualnej ekspresji teraz mówi¹cego (adaptacja i reinterpretacja wzoru). Obser-
wowana tu dwukierunkowa relacja pozwala widzieæ teksty Norwida i Nervala
przez tekst wspó³czesny, który wp³ywa na od-czytywanie, ale te¿ kszta³towanie
poetyckich treœci „ukrytych” w wypowiedziach XIX wieku. Modernizacja for-
my historycznej postêpuje tu w tej samej mierze, w jakiej modernizuj¹cy j¹ kon-
tekst odnajduje w tradycji w³asn¹ to¿samoœæ (Balbus nazywa ten rodzaj wi¹zañ
alegacj¹ pozytywn¹, czyli aprobatywnym odniesieniem do wzorca).
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29 „Dom [...] nie jest nigdy jedynie zwyk³ym miejscem pobytu, obiektem fizycznym, swoistym na-
rzêdziem do mieszkania czy potocznym okreœleniem celu w³asnego dzia³ania. Dom to przede wszyst-
kim prymarny warunek aktywnoœci cz³owieka, który zawsze wychodzi œwiatu z jakiegoœ u siebie
i który te¿ zawsze mo¿e do owego w³asnego miejsca powróciæ, w domu siê schroniæ. Zadomowienie,
ujête w tym elementarnym znaczeniu, to zatem podstawowa relacja mówi¹ca o biologicznym pocho-
dzeniu i egzystencjalno-symbolicznej przynale¿noœci do pewnego szczególnego miejsca – w prze-
strzeni geograficznej i w pamiêci historycznej, a tak¿e w rodzinie, narodowej wspólnocie, spo³eczeñ-
stwie, kulturze, z której cz³owiek czerpaæ mo¿e poczucie trwa³ej to¿samoœci”. R. Nycz, op., cit., s. 21.

30 Por. rozwa¿ania S. Balbusa na temat „wêdruj¹cych motywów”. S. Balbus, op. cit., s. 338–340.
31 Ibidem, s. 263.
32 Podsiad³o polemizuje z s¹dem W. Bonowicza, który ten wiersz zaliczy³ do „pere³ek literatu-

ry polskiej”: „Jeœli Bonowicz ma racjê, to ¿aden ze mnie poeta, bo podobnych jednowierszy mo¿-
na machn¹æ piêæ na godzinê. Jedynym pocieszeniem, jakie znajdujê w tej niezrêcznej sytuacji,
jest to, ¿e nie ja jeden nie rozumiem, czy Ÿle rozumiem poetów innej dykcji”. Cyt. za: www.tygod-
nik.com.pl/temat/literatura90/podsiad³o.html, dostêp: 12.06.2009 r.



„Ja” w polifonicznych przestrzeniach mowy w³asnej i cudzej zmierza w sferê
osobistych refleksji, „stawia pytania o sens i znaczenie «mnie» w œwiecie [...]
o przyczyny «mojego» tutaj bycia – co ja tu robiê? Dlaczego tu? Kim jestem?
Dlaczego jestem?”33. Jednoczeœnie ow¹ metafizyczn¹ tajemnicê istnienia rozpi-
suje na wiele pojedynczych biografii i doœwiadczeñ egzystencji. Mo¿emy tu
mówiæ o swoistym „apokryfie biograficznym” czy – jak rzecz nazywa Ma³go-
rzata Czermiñska – „biografii duchowej artysty”: ma ona postaæ miniportretów
wpisanych w ramy opowieœci o ludzkim losie. Podsiad³o prezentuje nie tyle na-
wet biografiê twórcz¹, ile samo doœwiadczenie przez twórcê romantycznego
rzeczywistoœci. Przy czym czyni to z wyraŸn¹ empati¹34.

Zaznaczyæ te¿ trzeba, ¿e nawi¹zanie Podsiad³y do cudzej mowy nie jest
nawi¹zaniem do wypowiedzi obcej; to przecie¿ s³owo cudze wyra¿a – jak to
okreœla Balbus – „podobieñstwo przy podkreœleniu w³asnej odrêbnoœci, swoi-
stoœci”35. W oryginalnoœci powtórzenia zawiera siê wiêc indywidualna kreacja
Jacka Podsiad³y, jego indywidualny akt wyboru tradycji motywowany teraŸ-
niejsz¹ potrzeb¹ ekspresji artystycznej. To owa pojedyncza liczba w wierszu
Podsiad³y decyduje przede wszystkim o stylowym indywidualizmie poety,
o jego idiostylowej w³aœciwoœci, której miar¹ jest udokumentowany konkretem,
przedstawiaj¹cy autentyczne wydarzenie jêzyk podmiotu36.

POETIC INSPIRATIONS OF JACEK PODSIAD£O: FRIEDRICH HÖLDERLIN,
HEINRICH VON KLEIST, GÉRARD DE NERVAL, CYPRIAN KAMIL NORWID

S u m m a r y

The article shows the borrowings from literature and biographies of romantic artists: Friedrich
Hölderlin, Heinrich von Kleist, Gérard de Nerval, Cyprian Kamil Norwid, which can be observed
in Jacek Podsiad³o’s poetry. Using “the mask” of well-known artists, a contemporary poet can
speak about simple issues such as love and true. These issues would be treated as ridiculous by a
contemporary reader if the literary-culture codes were not used. However, Podsiad³o do not copy
what is known, but he makes choices and modifies an artistic material, which he then takes and
changes in his poem, creating a new text as a result. Jacek Podsiad³o uses tradition in an original
way in order to meet a contemporary need of artistic expression.
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33 E. D¹browska, Interakcje stylów..., s. 32.
34 Zob. M. Czermiñska, Nawi¹zania miêdzytekstowe w autobiografii duchowej, [w:] Miêdzy teks-

tami. Intertekstualnoœæ jako problem poetyki historycznej. Studia, red. J. Ziomek, J. S³awiñski,
Warszawa 1992, s. 212. Por. wypowiedŸ Stefana Chwina, który w swojej twórczoœci nawi¹zywa³
do „biografii tragicznej” Kleistów: „Mnie przede wszystkim zainteresowa³o w tych samobój-
stwach nie to, co jest w nich histori¹, ale to, co jest ich egzystencj¹”. Z³e miejsce na Ziemi. Z Ste-
fanem Chwinem rozmawia Andrzej Franaszek, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 1, s. 13.

35 S. Balbus, op. cit., s. 200.
36 Zob. T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, prze³. H. Porêczkowska, [w:] idem, Kto jest

klasyk i inne eseje, Kraków 1998, s. 24–33.


