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Bartosz SUWIÑSKI

Zobaczyæ inaczej. Poezja Krystyny Mi³obêdzkiej
w perspektywie fenomenologicznej
Przy ca³ym bogactwie twórczoœci Krystyny Mi³obêdzkiej i mo¿liwoœciach
podjêcia rozmaitych dróg interpretacji tej¿e literatury wydaje siê, ¿e wyj¹tkowo
interesuj¹cym miejscem s¹ pewne punkty styczne, momenty przeciêcia, w których wiersze spotykaj¹ siê z tradycj¹ myœlenia, wyznaczan¹ b¹dŸ proponowan¹
przez koncepcje fenomenologiczne. W³aœnie w ich kontekœcie chcia³bym przyjrzeæ siê utworom poetki.
W 1970 roku, po dekadzie od debiutu, ukaza³ siê drugi tom Krystyny Mi³obêdzkiej pt. Pokrewne. Znajdujemy w nim frapuj¹ce „wyprawy” spojrzenia chc¹cego dotrzeæ do rzeczy, uchwyciæ momenty ich ods³aniania. Kontynuacja fenomenologicznego impulsu (wyraŸnie obecnego w Anaglifach, bêd¹cych debiutem poetki z roku 19601) intuicji (³ac. intueri ‘spojrzeæ na’) znajdzie tu poetyckie rozwiniêcie i tematyczne pog³êbienie. By uzasadniæ to za³o¿enie, przytoczmy celne rozpoznanie Jacka Gutorowa:
Decyduj¹c¹ rolê odgrywa u Mi³obêdzkiej spojrzenie – nie uprzedzone, odarte
z jakichkolwiek intencji. Byæ mo¿e dlatego dwa pierwsze tomy (Anaglify i Pokrewne) sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z krótkich próz: to rytm oka wpatruj¹cego siê w przedmioty i odnajduj¹cego w nich poezjê2.
1

Problemowi temu poœwiêci³em oddzielny artyku³: B. Suwiñski, Wyd³ubaæ przeœwit na cokolwiek jednego. Fenomenologiczne wejrzenia Krystyny Mi³obêdzkiej, który uka¿e siê w pokonferencyjnym tomie („Jêzyk – Tekst – Literatura”).
2

J. Gutorow, „Zawsze sama w obcym jêzyku”, [w:] idem, Ksiêga zak³adek, Wroc³aw 2011, s. 38.
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Co dzieje siê pod powierzchni¹ tego, co widaæ? Jak siêgn¹æ – zastanawia siê
Mi³obêdzka – okiem g³êbiej? Impresja bez reszty wype³nia siê widzeniem
i poza tym nie ma ju¿ nic, co siê zo-baczy. Poetka wnikliwie kieruje swoje spojrzenie po powierzchniach widzialnego. Jest „sam na sam” ze œwiatem3. Chropowata faktura zostaje u³adzona spojrzeniem, zamkniêta w bieli jak w punkcie
oka, pozostaje niemal¿e namacalna szorstkoœæ wyludnionego krajobrazu, który
poetka ewokuje w wierszu Galapagos:
Suchy krajobraz obserwuje siebie. Wzgórza dr¹¿one rêk¹, ods³aniane do rdzenia.
Bia³e odlewy. Bia³e, pospiesznie zaszyte kikuty r¹k. Matowa biel, krajobraz z kredy
(Zg, 39)4.

Ka¿de spostrze¿enie przynale¿y do tego œwiata – przynale¿y jego zmiennoœci, oddaje mu do dyspozycji swoj¹ pojedynczoœæ. To-oto przechodzi w to-oto
pod warunkiem, ¿e oddaje rytm tego ruchu, stanowi jego wektor. „Poeta nowoœci¹ swych obrazów – czytamy w Fenomenologii obrazu poetyckiego – ustanawia zawsze pocz¹tek mowy”5. Dlatego poetycki œwiat Mi³obêdzkiej jest œwiatem „od nowa”. Tu nale¿y zg³osiæ sugestiê, ¿e œwiat nie jest czymœ „znanym”,
pewn¹ budow¹, której struktury jesteœmy w stanie ³atwo wy³o¿yæ innym. Rzeczy zatrzymuj¹ nasze widzenie w swej „nieprzekraczalnej gêstoœci” – powie
Maurice Merleau-Ponty6, uchylanie skrytoœci œwiata odbywa siê w wierszach
Mi³obêdzkiej przez uwik³anie w bycie, w nieuprzedzone niczym widzenie. Poprzez wnikliwe rozgl¹danie, naoko³o. Widzimy istniej¹cy-dla-mnie nieprzerwanie œwiat, i ta Gra:
Oczy wbiegaj¹ na siebie, ch³ód wystêpuje z brzegów, powietrze zastyga na chwilê,
bieleje. W ciep³y czerwony wir wbito – umar³e, kruche, powykrêcane, ostre (Zg, 40).
3

„Fenomenolog jest samotny, poniewa¿ dobrze rozumiana rzetelnoœæ fenomenologiczna wymaga zawieszenia wyników innych filozofów i doprowadzenia do Ÿród³owego prezentowania siê
danego fenomenu”. W. P³otka, Od monologu do wspólnoty. Rozwa¿ania meta fenomenologiczne,
„Ruch Filozoficzny” 2010, nr 4, s. 721.
4
Utwory K. Mi³obêdzkiej lokalizujê wg nastêpuj¹cego modelu: zbierane, gubione, Wroc³aw
2010 (Zg); Znikam jestem. Cztery wieczory autorskie, Wroc³aw 2010 (Zj). W nawiasie podajê
skrót tomu i stronê, na której znajduje siê odnoœny fragment.
5

G. Bachelard, Fenomenologia obrazu poetyckiego, [w:] WyobraŸnia poetycka. Wybór pism,
wyboru dokona³ H. Chudak, prze³. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. B³oñski, Warszawa
1975, s. 363.
6

„Œwiat jest tym, co postrzegam, lecz jego absolutna bliskoœæ, odk¹d siê j¹ bada i wyra¿a, staje siê równie¿ w niewyjaœniany sposób nieuniknionym dystansem”. M. Merleau-Ponty, Widzialne
i niewidzialne, prze³. M. Kowalska et al., wstêp, t³um. przejrza³ i poprawi³ J. Migasiñski, Warszawa 1996, s. 22.
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Myœli s¹ czêœci¹ spojrzenia, spojrzenie czêœci¹ œwiata. Prawda myœli zostaje
ugruntowana w zmys³ach, a dok³adniej w patrzeniu. Poznanie œwiata jest wydarzeniem myœli, które nanosz¹ „widoki” na œwiadomoœæ, a ta potrzebuje œwiata –
jak podpowiada Merleau-Ponty – ¿eby wytrzymaæ swoj¹ ja³owoœæ7. Wiersz
otwiera siê na ulotnoœæ i niemal¿e na naszych oczach staje siê „rzeczywisty”.
Przymiotniki oddaj¹ ró¿norodnoœæ dostrzeganych rzeczy, kumuluj¹ ich odrêbnoœæ i „poszerzaj¹” czytelnicz¹ wyobraŸniê, by ta otwiera³a siê wci¹¿ na wiêcej.
Na nieograniczony strumieñ impresji, zawieraj¹cy siê w Ko³ysance:
Nie tkniête œwiat³em czekaj¹ ukrycia ryb, ziemie pere³. Pasma roœlin, k³¹cza rozwijane w zamkniêtych oczach. Odebrane ciemnoœci, pn¹ siê na drgaj¹cy brzeg. Co przyjmuje, co oddala, nie jest g³êbi¹, nie jest ruchem, ko³ysaniem – to s¹ przyjœcia i odejœcia w wielk¹ ciszê.
Rozpiêty pomiêdzy œcianami kawa³ek sycz¹cej zieleni (Zg, 41).

Œwiadomoœæ musi pogr¹¿yæ siê w bycie, by wype³niæ siê jego jakoœciami.
Choæ zawsze pozostan¹ luki, miejsca nieopatrzone sygnatur¹ spojrzenia, wybrakowane. W pewnym sensie dopiero widok objawia patrz¹cego, a nie odwrotnie.
„Przybyliœmy do ¿ycia – podkreœla Michel Henry – które zatem mo¿emy wprowadziæ w œwiat”8. Mi³obêdzka zdobywa siê na „nowe” spojrzenie wobec rzeczywistego. Nieoswojone z „wiedz¹”, która stara siê domykaæ kropk¹ niedokoñczony obraz œwiata – wzi¹æ go w posiadanie, wypieraj¹c „naiwnoœæ” powoduj¹c¹ jego ekspandowanie. Zjawiskowoœæ œwiata widzimy w tej literaturze „na
w³asne oczy” i za poetk¹ cofamy siê do miejsc, w których zawi¹zuj¹ siê sensy.
Przeczytajmy Narodzenie z oczu:
Spojrzenie po spojrzeniu rozgina wejœcia coraz g³êbsze: trawa dzieli siê traw¹, liœæ
³amie siê liœciem, gn¹ siê i strzêpi¹, wplatane w ziemiê bij¹ powietrze drzewami.
Spadaj¹cy las, pochylona woda, dooko³a, w kole podzielonym miêdzy drzewa drzewami pociête, miêdzy wody, które nie potrafi¹ dopêdziæ brzegu; drzewo nabiega
drzewem, woda nakrywa wodê, pêka szklisty kr¹g.
Krajobraz w bezruchu oddzielany coraz mniejszymi têczami (Zg, 42).

Mi³obêdzka nazywa otaczaj¹c¹ j¹ rzeczywistoœæ, nadaje jej kszta³t, który ma
siê spostrze¿eniem dope³niæ, pisze o „teraz-tym”9. Istnieje jednak i ciemna strona widzenia: coœ „wykluwa siê” w ciszy i do ciszy powraca. Ruch jest domen¹
7

Ibidem, s. 50.

8

M. Henry, O fenomenologii, prze³. M. Drwiêga, s³owo wstêpne J.L. Marion, Warszawa 2007,
s. 102.
9

Zob. E. Husserl, Badania logiczne, t. 2, prze³. i przypisami opatrzy³ J. Sidorek, przek³. przejrza³ A. Pó³tawski, Warszawa 2000, s. 27.
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tego, co widaæ. Spojrzenie próbuje pochwyciæ to pasmo, wejœæ w odpowiedni¹
czêstotliwoœæ:
Oczy nie widz¹ g³êboko, widz¹ daleko albo blisko, dlatego tyle brzegów, tyle zgniecionych mórz – czy myœleniu wystarczy oczu na zatopienie œwiata? Za du¿o razy poznane przez siebie, ¿eby mog³o zapuœciæ korzenie. Przesuwane przez wszystkie pory
roku. Zbli¿a³o siê do siebie nieustannie zbyt lekkie, a¿ zmieni³o siê w wiatr (Zg, 43).

Spojrzenie w wierszach Mi³obêdzkiej wyprzedza myœl, zatem – nim ta siê
ukonstytuuje – musi zrazu przylegaæ/podlegaæ nieuprzedzonemu widzeniu. Implikuje nieograniczone mo¿liwoœci eksploracji tego, co siê w swej zjawiskowoœci, efemerycznoœci pokazuje. Poetyckie spojrzenie Mi³obêdzkiej zarazem poœwiadcza nieustanny rozpad i stawanie siê „nowego”, czyli przechodzenie
formy w formê. Obrazu w obraz. Rzeczywistego w (nie)rzeczywiste. Oka
w oko – „Moje naraz – czytamy w jednym z wierszy autorki Po krzyku – wszystko ¿ywe” (Zg, 46). „Nas³uchujê – z wiersza Zmówiæ czego nie wiemy – wypatrujê oczy. Wypada na jeszcze” (Zg, 135). Spojrzenia s¹ niezmiernie istotne,
gdy¿ poœwiadczaj¹ równie¿ moje istnienie. W innych oczach przegl¹dam siê dla
siebie, przygl¹dam siê im, by znaleŸæ w nich siebie. „Oczy” s¹ we „wszystkim”.
W Fenomenologii spojrzenia Jean Paul Sartre postulowa³ ciekaw¹ refleksjê:
Otó¿ ani krzak, ani ch³opskie zabudowania nie s¹ spojrzeniem, a jedynie reprezentuj¹ oko, bo oko ujmowane jest przede wszystkim nie jako zmys³owy organ widzenia, ale jako podpora spojrzenia. Nie odsy³aj¹ wiêc nigdy do cielesnych oczu obserwatora ukrytego za firank¹, za oknem farmy, lecz same w sobie s¹ ju¿ oczami. [...]
Nigdy nie mo¿na zauwa¿yæ, czy oczy, które na was spogl¹daj¹, s¹ ³adne czy brzydkie ani jaki maj¹ kolor. Spojrzenie innego przes³ania jego oczy, zdaje siê wybiegaæ
przed nie10.

Ambiwalencja spojrzenia zasadza siê na dwoistoœci: z jednej strony nieprzer(y)wana ci¹g³oœæ zmiany bêd¹cej przyczyn¹ powstawania kolejnej impresji, a z drugiej – œwiadomoœæ, która pragnie zapisu chwili spomiêdzy jednoczesnego rozpadania siê i odradzania. Zapisanie przemiennoœci w scalaj¹cym
tworzywie poezji. I podwa¿anie, dekonstruowanie sensownoœci takich poczynañ, tego obrazu w nastêpnym i nastêpnym zapisie, goni¹cym rzeczywistoœæ za
rzeczywistoœci¹. Przeczytajmy Jaskó³ki:
10

J.P. Sartre, Fenomenologia spojrzenia, prze³. M. Kowalska, [w:] Fenomenologia francuska.
Rozpoznania/interpretacje/rozwiniêcia, wybór tekstów, red. J. Migasiñski i I. Lorenc, wspó³pr.
M. Kowalska i A. Leder, Warszawa 2006, s. 397.
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Bia³e, czarne b³yski – walcz¹ce i poch³oniête: przez powietrze, z powietrzem. Przyciskaj¹ do ziemi skrzyd³ami przezroczyste chwiejne góry. Po czarnym kole, puste ko³o
– tak odchodz¹ (Zg, 44).

Fenomenologiczne wejrzenia ogniskuj¹ce uwagê czytelnika na nazywaniu
œwiata. Czy da siê opowiedzieæ œwiat bardziej ni¿ przez s³owa? Przeczytajmy
jesienne impresje – Wycinanka na jesieñ:
P³atek po p³atku w ordynku barw, najpierw ¿ar³oczne, potem cichn¹ce, a¿ po ostatni¹, najni¿sz¹ zieleñ – schn¹ce arterie, krople bólu w ciemnych tkankach. Roœnie
w ramionach, rozwija siê w popielate gniazdo, ju¿ siêga miêkko w liœcie miêdzy szelest, pulsuj¹ce soki obejmuj¹ce ciaœniej – ciasno – dr¿¹cymi krêgami. A¿ g³uchn¹
(Zg, 49).

Wycinanka na liœcie:
Aureole szczerbione w wieczny znak rodzaju, rozpalone, wezbrane, ¿egnaj¹ce owoc,
zrównane z ogniem w komorze jesieni, czy potrafiê je zmówiæ nim zgasn¹? Niebo
rdzami zachodzi, cieñ wy¿era grube ³yki trawy, karmi ziemiê w ostatnich olejach
(Zg, 51).

Albo taki lapidarny fragment, wyrwany z wiêkszej Pojemnej ca³oœci:
s³yszê gorzkie coraz ostrzej sosnom do igie³, wy³aniam kraje
kory pêkate [...] (Zg, 57).

Mi³obêdzka pozostawia w wierszach pêkniêcia logiki, przeœwity sensu, puste
miejsca bycia, które domagaj¹ siê od nas aktywnoœci, czynnego dope³nienia.
Nie jest to literatura ³atwych „prawd”; tu musimy „posk³adaæ siê” z tego, co
znajdziemy na ustroniu myœli, na uboczu wspólnoty. U poetki nie mniej wa¿na
od planu g³ównego jest przestrzeñ poza s³owem, poza wierszem. Mówimy bowiem nie tylko s³owami, bo to najwa¿niejsze, co chcemy przekazaæ, rzadko
udaje siê zawrzeæ w s³owie. To istotne: gesty, ruchy, spojrzenia, czyli ca³a strefa niewerbalnej komunikacji, id¹ razem z wierszem. Poezja w równym stopniu
ewokuje to, czego nie ma – jakby rewers widzialnego11. St¹d czasami wyczuwamy pewien rodzaj kapitulacji wiersza przed rzeczywistoœci¹, któr¹ siê otwiera:
11

„Œwiat jest wiêc w wierszu o tyle, o ile go tam nie ma. Mówi¹c inaczej: poezja Mi³obêdzkiej, chc¹c ogarn¹æ wszystko, nie stara siê opisaæ jak najwiêcej. Zamiast tego próbuje byæ jak najbli¿ej œwiata – chce go w siebie wch³on¹æ i staæ siê jego czêœci¹”. A. Kula, Pisane na najmniejszym, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26, s. 16. Zob. równie¿: A. Ka³u¿a, Krystyna
Mi³obêdzka: ludzkie, [w:] eadem, Wola odró¿nienia. O modernistycznej poezji Jaros³awa Marka
Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Mi³obêdzkiej, Kraków 2008, s. 230.
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Oko na oko na siebie mnie bior¹, przedstawiaj¹ ¿ywe obrazy. A¿ siê zapadnie na
g³ucho rozkruszy niezdobyta forteca (Zg, 65).

Tyle mojego, ile jestem w stanie na raz zobaczyæ – tak rozumiem konstatacje
Mi³obêdzkiej – pochwyciæ okiem, zaanektowaæ jako komponent mojego bycia.
Korelacja istnienia i spojrzenia jest w tej poezji niepow¹tpiewalna oraz
znacz¹ca. T³o, na którym „rozb³yskuje” impresja, jest niewidzialne, jego amorficznoœæ „pracuje” na wy³onienie siê rzeczy, któr¹ wzrok naznacza rang¹ niepowtarzalnoœci, wynosi z monochromatycznej przestrzeni in crudo. Z wiersza Kogut:
Nie posi¹dê wiêcej, choæ jeszcze zobaczê. Wierzê sobie, tu nie ma innego koguta, tylko ten: czerwone drgnienia w zaciœniêciu powiek roz³uskane poz³ot¹ ba dreszcze zieleni. Tyle mojego (Zg, 67).

I Tu tak ³atwo oddaliæ, odbiec:
Smu¿y siê smyk smyk pole od s³oñca do oczu, od oczu w œniête niebo po przedsennych wybojach, co s³omka to miedza, z jesieni na zimê któr¹œ tam ju¿ po mnie smyk
smyk œpi¹cej w grudzie. Prze³kniesz? Tylko oczy bol¹ z powrotem do ziemi (Zg, 86).

Oczy zaprzêgniête w zdarzenie bycia. Mi³obêdzka to malarka s³owa12, która
z gwa³townych poci¹gniêæ jest w stanie nakreœliæ obraz ruchu rzeczywistoœci.
Czêsto ma siê wra¿enie, ¿e ta poezja to po czêœci opowieœæ oka zanurzonego
w wartkiej rzece stawania siê œwiatem, uwa¿noœci¹. To historia tego spojrzenia,
poza którym nie ma nic, co jest. Spojrzenia, które siê przykleja i odkleja od/do
rzeczywistoœci. Ci¹g³y przep³yw obrazu, a przy tym wyczucie niuansu, detalu,
plamki, pojedynczoœci, o któr¹ siê w tej poezji „gra”. Jeden z wnikliwszych
czytelników Mi³obêdzkiej dopowiada:
Poœród wielu zmys³ów obecnych w tej poezji wzrok zdaje siê zajmowaæ miejsce
szczególne. [...] Œwiat zewnêtrzny o t w i e r a siê pod wp³ywem wzroku. [...] Mi³obêdzka posiada wyj¹tkowy dar – w³aœnie – w i d z e n i a pojêæ, traktowania ich tak,
jakby by³y nie ulotnymi ideami s³u¿¹cymi filozofom do rozstrzygania intelektualnych komplikacji tego œwiata, ale – naparstkiem, kor¹ drzewa, krzes³em albo pajêczyn¹13.
12

J. £ukasiewicz pisa³ o tomie Pokrewne: „Jest to poezja wizualna w tym przynajmniej sensie,
¿e ³atwo sobie niektóre fragmenty wyobraziæ namalowane czy inaczej ukszta³towane (oczywiœcie
na obrazach bardzo wspó³czesnych)”. J. £ukasiewicz, Oddane pulsowaniu kr¹¿eniu odp³ywom...,
„Odra” 1971, nr 9, s. 110–111. Prawie cztery dekady potem notuje A. Ka³u¿a: „Mi³obêdzka nigdy
nie zrezygnowa³a z wierszy plastycznych, «obrazowych», uwra¿liwiaj¹cych na widzenie i konkret rzeczywistoœci. A. Ka³u¿a, Z³ocenia, „Nowe Ksi¹¿ki” 2009, nr 1, s. 9.
13

T. Nyczek, Mi³obêdzka: pokrewne, osobne, [w:] idem, Plus nieskoñczonoœæ. Trzy tercety
krytyczne na poezjê, teatr i malarstwo oraz solo na g³osy mieszane, Kraków 1997, s. 28–29.
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Przy pierwszym kontakcie z trzecim tomem poetki – Domem, pokarmami,
zrazu nasz¹ uwagê zatrzymuje ok³adka. Zielon¹ kresk¹ poci¹gniêty profil ludzkiej twarzy, z czerwono-bia³ym okiem, zmultiplikowanym, przes³aniaj¹cym
wiêkszoœæ odmalowanej „twarzy”. Okiem, które ogniskuje uwagê i uwydatnia
kognitywn¹ naturê spojrzenia, honoruje wzrok jako instrument najprzedniejszy
do rozpoznawania horyzontu zdarzenia, jaki zakreœla dla naszego bycia rzeczywistoœæ. Traktowanie wzroku jako prymarnego zmys³u podkreœla jego istotnoœæ
w kontekœcie uk³adania siê poetki z tym, co siê uwidacznia, co ustanawiane.
Coœ nas widzi, coœ nas poœwiadcza. Koresponduj¹c¹ myœl podsuwa Sergiusz
Sterna-Wachowiak: „«Oko» staje siê symbolem wêz³a wszystkich zmys³ów
i organów anatomicznych, bior¹cych udzia³ w procesie postrzegania, myœlenia
i wypowiadania”14.
Mi³obêdzka podejmuje zatem (niewdziêczny) trud unieruchomienia przep³ywaj¹cych kadrów widzialnego w s³owach. Czêsto niegramatycznoœæ jêzyka,
bliska dzieciêcej innowacyjnoœci, u³atwia, „uwierzytelnia” proces nazywania
(rozpoznania) œwiata. Obrazy przep³ywaj¹, a poetyckie sekwencje rejestruj¹ ten
„przebieg”. Mechanizm percepcji nie ustaje, jest – korzystaj¹c z przywileju metafory – jak stale trwaj¹ca warta przy rzeczywistoœci. Spojrzenie wci¹¿ odkrywa
swe nieograniczone mo¿liwoœci dyferencjacji nieskoñczonego przedstawienia,
dlatego Mi³obêdzka jest skora poczyniæ wyznanie: „gospodarzê pob³yskiem”
i tym, co naoko³o jest ze mn¹. Przeczytajmy Nikomu w³asne, nieca³e (i sobie
nieca³e):
To pisanie kosztuje miesi¹ce ¿ycia, po co? Nie umiem siê cieszyæ, jestem og³uszona,
nieczêsto widzê czujê ¿e wszystko naoko³o jest ze mn¹. Ja mnie moje, moja góra.
Ani szepn¹æ, ani ciê¿ka (Zg, 119).

„Ja” gruntuje siê w tym, co postrzegane. Samo postrzeganie zaœ zawsze bêdzie niekompletne, gdy¿ nie sposób zapisaæ wymiaru heterogenicznej rzeczywistoœci, który jest rudymentem naszego bycia. Zrezygnowanie Mi³obêdzkiej bierze siê z ogromu tego, czemu wiersz nie jest w stanie poœwiadczyæ. Œwiat jest
ekstaz¹ horyzontu, który zjawia siê za ka¿dym spojrzeniem, na nowo. Poezja
nie potrafi podo³aæ ejdetycznym wariacjom darzenia rzeczywistoœci. Poetka
próbuje j¹ „podejœæ”, spojrzeniem „przeœwietliæ”, zapisaæ swoje z ni¹ oswajanie, jej urabianie. Bêdzie to zatem próba wypracowania koherentnego obrazu
swojego œwiata, który i nam siê przydarza. Próba oddania w poezji istoty tego,
co wype³nia nasze widzenie. Im wiêcej nazwanej przestrzeni, tym klarowniej
w niej siê poruszaæ. Dlatego „przedzieranie” siê do zjawiskowoœci rzeczy bêdzie egzystencjalnym imperatywem opisania œwiata, którego kszta³towanie mo14

S. Sterna-Wachowiak, Lekcja jêzyka, „Twórczoœæ” 1976, nr 10, s. 117.
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¿emy ogl¹daæ bez „uprzedzeñ”, st¹d postulat Mi³obêdzkiej – „koniecznoœæ mówienia nowych”, kiedy Ozdobny zawijas ci¹gle mi przys³ania:
ko³atanie miejsc zdobytych niechc¹co, okr¹¿anie znajomym
niepokojem
nasze czujne je¿e
ma³e chrz¹szczenie w mrówce albo w ¿uku
dalej siê nie przedrê. Jest na pewno tylko skrzy¿owanie dróg
w lesie ca³kiem jasne, po bokach szare k³êbowisko dymu (Zg, 122).

Mi³obêdzka pyta, jak najbli¿ej mo¿na byæ (przy) rzeczywistoœci, tego, co siê
spostrzega i czemu daje wyraz za pomoc¹ jêzyka? Poetka chcia³aby zintensyfikowaæ do maksimum swoj¹ wra¿liwoœæ dotycz¹c¹ opisu ¿ycia, którego wspólnotê z innymi szeroko zakraja. Powie: „nie wysz³am przez te kilkadziesi¹t lat
z wielkiego ko³a œwiat³a” (Zg, 151). Nie stawia siê na pozycji uprzywilejowanej
wzglêdem innych istnieñ. Co ciekawe, wskazuje na pokrewieñstwa z natur¹ czy
ze œwiatem zwierzêcym, jakby w przeczuciu, ¿e to wszystko „tu” musia³o byæ
kiedyœ w jakiejœ zgodnej ca³oœci. Namys³ nad istnieniem jest „rozszyfrowywaniem” zagadki istnienia, danej nam na „wieczne zdziwienie”. Mi³obêdzka
z dzieciêc¹ œwie¿oœci¹ przygl¹da siê wszystkiemu, co w zasiêgu wzroku siê wydarza. Prezentuje takie widzenie rzeczywistoœci, które „naiwnoœæ” odmienia
przez zobaczone, i wci¹¿ pyta ze zdumieniem: Jak siê miêdzy nami te wici
popl¹ta³y?
Obróci³am siê jeszcze raz i jeszcze – idzie para m³odych albo starych, ktoœ zatrzaskuje drzwi pies zagl¹da do kub³ów, na wiêcej nie mam oka. Mo¿na teraz zakryæ oczy
ale pewnie nie zakryjê. I co?
ODA NA PATRZÊ (to trzeba pokazaæ) (Zg, 133).

To trzeba pokazaæ. Mieæ œwiat na oku15. St¹d nie ma prawa dziwiæ wyznanie
poetki z wiersza O: „dnie i dnie ¿eby wyd³ubaæ przeœwit na cokolwiek jednego”
(Zg, 137). Poezja Mi³obêdzkiej rozpiêta jest miêdzy widzeniem, które jest gwarantem bycia œwiata we mnie i moj¹ obecnoœci¹ w œwiecie. Spojrzenie zak³ada
pakt z istnieniem, które „poszerza” percepcjê tego, co dane, a myœl porz¹dkuje
15

„Postawa epifanijna okreœla ca³¹ twórczoœæ Mi³obêdzkiej, jednak zmieniaj¹ siê techniki
ewokowania niewyra¿alnego” i w innym miejscu: „Podobnie mo¿na zdefiniowaæ g³ówne za³o¿enie twórczoœci Mi³obêdzkiej: intensywne zapatrzenie w detale rzeczywistoœci”. A. Lege¿yñska,
Lingua defectiva. O poezji Krystyny Mi³obêdzkiej, [w:] eadem, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznañ 2009, s. 330, 335.
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zobaczone. Wzrok zajmuje w tej poezji miejsce szczególne, to „klucz”, którym
otwieramy drzwi na œwiat, i to jest „¿ywe otwarcie na inne”:
morza mam tyle ile przy nim stojê, nie pilnowane rozp³ywa
siê w szare nie wiem
[...]
chcia³abym ¿eby bola³o mnie wszystko doko³a ale ono jest
i jest i czeka
[...]
szkoda mi tych niskich chmur, coraz ich mniej do zobaczenia (Zg, 159).

To, co widzê, musi mnie nak³uæ – powiada Mi³obêdzka – sw¹ szpil¹, przyszpiliæ do siebie. Poetka ma wielki apetyt na œwiat. Rejestruje sw¹ poetyck¹ kamer¹ wszystko, co naoko³o. Problematyzuje swój stosunek do rzeczywistoœci,
pyta o nasze z ni¹ wiêzy. Czy ból tedy poœwiadcza autentycznoœæ prze¿ycia?
Czy ból dotyka mnie do ¿ywego – ewokuje wraz z sob¹ pewniejsze wyjœcie
w œwiat tego, co mnie otacza a czego naturê staram siê zg³êbiaæ, poznawaæ
w akcie postrzegania, wnikliwej uwa¿noœci? Z pewnoœci¹ chodzi o baczne bycie przy œwiecie, o takie zaanga¿owanie w obserwacje rzeczywistoœci, które
odsy³a do swych najdrobniejszych przejawów. Magdalena Grabczyñska zwraca
uwagê:
Dlatego Mi³obêdzka porz¹dkuje to, co zdo³a okreœliæ (materia jêzyka okazuje siê
jedynym z owych nieoswajanych elementów), mówi o wewnêtrznej potrzebie nazwania, doprecyzowania zarysowanych s³ów. Forma oswajania – wyjaœniania nieobejmowanych fenomenów, które powstaj¹, rodz¹ siê w wyniku nieobejmowalnoœci
i wraz z ni¹ trwaj¹. Rzecz w tym, aby poj¹æ, a jeœli to mo¿liwe przynajmniej przybli¿yæ, nazwaæ16.

Dominant¹ omawianej poezji jest chêæ opisania wszystkiego, zszycia Ca³oœci
poetyck¹ nici¹: „[...] przecie¿ pragnienie ogarniêcia, zrozumienia niejasnej
ca³oœci, w której siê jest, nigdy cz³owieka nie opuszcza” (Zj, 16). Pokazanie wariacji istnienia jako jedni danej wszystkim stworzeniom (za któr¹ winniœmy byæ
odpowiedzialni), jako szereg pokrewieñstw sk³adaj¹cych siê na egzystencjê.
Przytoczmy s³owa Leszka Szarugi:
Ogarniêcie ca³oœci, pochwycenie wszystkiego, ukazanie pokrewieñstwa wszystkich elementów œwiata – s³ów i rzeczy, kultury i natury – jest podstawowym d¹¿e16

M. Grabczyñska, Mi³obêdzka w Krainie Czarów, [w:] Mi³obêdzka wielokrotnie, red. P. Œliwiñski, Poznañ 2008, s. 123.
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niem tej poezji, co poœwiadczaj¹ choæby tytu³y kolejnych tomów: Pokrewne (1970),
Dom, pokarmy (1975), Wykaz treœci (1984)17.

Poezja ta – pomimo zakusów opisania Ca³oœci – jest œwiadoma w³asnych
ograniczeñ. I obsesyjnie powracaj¹ca myœl, ¿e to, co do zobaczenia, przekracza
widz¹cego, jest ponad jego si³y, ¿e to, co nazwane, jest bardziej przy mnie, nie
na odwrót. Œwiat potrzebuje ust, którymi wypowie: roœlinne, pokrewne, osobne,
wspólne, jedyne. Jest ci¹gle poza nami i stale wybiega przed nas, jak zatem zapisaæ ten ruch, wieczny przep³yw, stawanie? W tomie Wykaz treœci znajdujemy
wiersz:
ledwo sob¹ uderzam o ci¹g³e poza mn¹ poza mn¹
(œwiat?)
(on tyle œpieszy ile ty przed siebie)
patrzê w te obrazy bez wyjœcia bez dojœcia które sam bieg
trzyma
dziecko czerwone trzepoce zielon¹ górk¹ ukos ³¹ki ostry
kawa³ek sadu w powietrzu (Zg, 163).

Nasze ze œwiatem obcowanie zawsze bêdzie zagadkowe, w takim samym stopniu jak zagadkowe mo¿e byæ istnienie. Poetka niestrudzenie podkreœla osobnoœæ
wszystkiego, która pracuje na ca³oœæ. Jednak czy rzeczywistoœæ sk³ada siê w jakiœ czytelny wzór? Co nam mówi¹ jej „wi¹zania”, przez które ¿ycie up³ywa
w tym, co widziane? Moje ze mn¹ widzenie – podkreœla poetka – z jakiego daleka mo¿e to obj¹æ? Raz i dobrze „u³o¿yæ” siê ze œwiatem, bo wci¹¿ jest mnóstwo do „wziêcia”, do „prze¿ycia”. Adriana Szymañska notowa³a podczas lektury Wykazu treœci:
Tak jak u Bia³oszewskiego granice podmiotu i przedmiotu zamazuj¹ siê we wzajemnym przenikaniu. Nagie oblicze œwiata wymyka siê wszelkim zabiegom interpretacyjnym. W blasku n i e w i a d o m e g o wszystko jest ze sob¹ i jednoczeœnie zaprzeczeniem siebie, snem i jaw¹, trwaniem i nicoœci¹18.

Mi³obêdzka opowiada sobie/nam œwiat przez spojrzenia, przez obligatoryjny
nakaz dotrzymywania mu „tempa”, przy czym nieustannie próbuje zrozumieæ
swoje miejsce w tym porz¹dku, poj¹æ siebie w tym, „blisko – daleko – tu ”. Pisze poetka: „Byæ przy tym bli¿ej, coraz w tym inaczej” (Zg, 168), kiedy zasta17

L. Szaruga, Dochodzenie do wiersza (o Krystynie Mi³obêdzkiej), [w:] idem, Wyzwanie, Toruñ 2004, s. 260.
18

A. Szymañska, „¯ycie moje dziecko”, „Twórczoœæ” 1986, nr 10, s. 101.
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nawia siê, jak pokazaæ œwiat dziecku, jak mu go t³umaczyæ, jak siê z nim „uporaæ”. Musimy pamiêtaæ, wyczytujemy z wierszy Mi³obêdzkiej, ¿e jesteœmy
tylko – by powiedzieæ w sposób bliski autorce Wykazu treœci – „raz zdarzeni”.
A dooko³a rozpoœciera siê tajemnica, któr¹ dr¹¿ymy spojrzeniem, myœl¹, mow¹.
Przytoczmy kilka obrazów z tomu Pamiêtam:
Wiosna u nas. S³ychaæ ciszê id¹cych pogrzebów. Miêdzy lasem r¹k sine od ³ez powietrze. Starzy mistrzowie nie znali tak osiwia³ej zieleni (Zg, 189),
wyjœæ, popatrzeæ w to raz jeszcze
w wielkie ch³odne to samo
sam¹ ziemiê samo niebo
sam¹ siebie (Zg, 192).

Najwa¿niejsze to przy œwiecie „czuwaæ”, próbowaæ daæ mu siê w sobie pomieœciæ, byæ jak instrument, na którym wygra swoj¹ melodiê. Poetka powtarza,
¿e mowa otwiera oczy, jêzyk jest domem, z którego wychodzimy ku rzeczywistoœci. Literatura, bêd¹c¹ tego domu „kontynuacj¹”, próbuje nam o swoim wejœciu w œwiat równie¿ opowiedzieæ. Nasza ekspresja jest ograniczona, jesteœmy
dyzpozytariuszami pewnej liczby s³ów, niemog¹cej w sposób totalny „otworzyæ” nas na œwiat. O tej redukcji mówi poetka coraz czêœciej od tomu
Imies³owy, bêd¹cego swoist¹ cezur¹. Poczynaj¹c od tego tomu, poetka coraz
czêœciej pisze o niewystarczalnoœci s³owa wzglêdem opisywanej przezeñ rzeczywistoœci. Obserwujemy ulotnoœæ, momentalnoœæ i chwilowoœæ wszystkiego,
co przytrafia siê widzeniu. Jêzyk, jakby trochê wyczerpany gonieniem za rzeczywistoœci¹, stara siê ewokowaæ ruch zdarzenia, w którym siê rzeczywistoœæ
zdarza. Jednak zanim nast¹pi owo „prze³amanie”, wróæmy jeszcze na chwilê do
wczeœniejszego obrazu:
sk³adana sk³adana usk³adana z³o¿ona
ca³a historia œwiata w jej kolorze oczu
z³o¿y³o siê na ni¹ tyle pomiesza³o a¿ tyle
w kolorze jej oczu ginie
zmartwychwstaje (Zg, 195).

Historia œwiata zapisana w oczach albo oczy, w których œwiat siê pojawia.
Cz³owiek tworzy siebie – mówi¹c w duchu hermeneutyki – ze swoich doœwiadczeñ, w wypadku poetki zaœ – z widzenia buduj¹cego j¹ jako osobê, która
o swoich zwi¹zkach ze œwiatem mówi przez wiersze. Mówi o braku i niekompletnoœci siebie i œwiata; te w³aœnie „ubytki” zapis ma wype³niæ. W jednym
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z wywiadów poetka powiedzia³a o swoim pisaniu wa¿kie dla proponowanego
tutaj kontekstu interpretacyjnego s³owa:
Najczêœciej pisze siê o tym, co jeszcze nie nazwane, bo jeœli coœ potrafiê nazwaæ,
to wtedy nie potrzebujê tego zapisywaæ. Wa¿ne jest to, co potrzebuje nazwania [...].
Nigdy nie zapisujê tego, co by³o. Zawsze piszê to, co jest w danej chwili. Jest to pisanie teraz [...]. Jest to próba zapisu mojej rzeczywistoœci, ja zbli¿aj¹cego siê do jakiegokolwiek przedmiotu, cz³owieka, jest to sytuacja, która siê zdarza miêdzy nami [...]
Myœmy za³o¿yli, ¿e to ludzie s¹ centrum. Straciliœmy ¿ywoœæ œwiata wokó³ nas19.

Poezja jest zatem miejscem, sk¹d wychodzê od œwiata na œwiat, na siebie,
„z tego hen przed nami / co siê otwiera ka¿demu inn¹, inaczej zielon¹ ³¹k¹”
(Zg, 223). Ale co najwa¿niejsze: idzie o to, by zapisaæ bieg œwiata. Ruch, w którym zdarzaj¹ siê obrazy, pêd, jaki temu towarzyszy. Poni¿szy fragment wiersza
z tomu Imies³owy ma dla naszych rozwa¿añ szczególne znaczenie, gdy¿ wyra¿a
chêæ zarejestrowania przep³ywu œwiata, uchwycenia jego wy³aniaj¹cych siê
kszta³tów, obrazów, a tak¿e podejmuje w¹tek niemo¿liwego, które musi owym
chêciom towarzyszyæ, poniewa¿ s³owo nie jest wiernym odzwierciedleniem,
lustrem, dla tego, co nadchodzi:
Zapisaæ bieg myœli bieg s³ów w biegn¹cym œwiecie. Którym biegnê, który mn¹ biegnie.
Mówiæ, nie pisaæ. A jednak zapisaæ, zd¹¿yæ.
Nie myœlê s³owami. Myœlê obrazkami. Œwiat myœli mi siê biegn¹cymi zwierzêtami
roœlinami ludŸmi. Lepiej powiem: przeze mnie biegn¹. Œwiat biegnie mi przez g³owê
rzeczami. (Biegn¹cym obrazkom, kawa³kom obrazów w biegu szukam s³ów) (Zg,
212).

Spotkanie ze œwiatem nigdy nie zostanie w poezji kompletnie przedstawione,
zawsze – powiada poetka – zostaje reszta, tak jak po widzianym obrazie zostaj¹
s³owa. Nasze ¿ycie nieodwo³alnie wpisane jest w œmieræ. Jestem do zanikania –
powtarza Mi³obêdzka – a œwiat mo¿na odwzorowaæ w zapisie z grubsza, bo ten
uchyla siê przed formu³¹ wiersza. Œwiat jest w jêzyku, ale tego nie sposób opowiedzieæ, gdy¿ – zamiast mówiæ o œwiecie – ostatecznie rozprawia siê o jêzyku,
od którego siê „zaczyna”. Mi³obêdzka ¿ywi przekonanie, ¿e tylko jêzyk puszczony w ruch, nietrzymany na wodzy, podsuwaj¹cy swe „lustro” dla myœli, która b³yœnie w œwiadomoœci, zanim ta uszereguje j¹ w porz¹dku znaczenia, jest
w stanie uchwyciæ tempo zmiany, zestroiæ siê b¹dŸ wejœæ w rytm wydarzenia.
WyobraŸmy sobie scenê: poetka siedzi w poci¹gu, spogl¹da przez okno, a to, co
19

W momencie narodzin, z Krystyn¹ Mi³obêdzk¹ rozmawia³y A. KuŸma i J. Guziak, „Pro
Arte” 1996, nr 2, s. 12–13.
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siê wy³ania, nak³ada siê na siebie. W tomie wszystkowiersze znajdujemy Wiersz
z poci¹gu:
przed dom
za dom
podom
przed las
za las
polas
przed pole
za pole
popole (Zg, 248).

Nad¹¿yæ za ruchem zmiany optyki widzenia, a na pewno próbowaæ i owe
próby ponawiaæ, gdy¿ innej drogi do rzeczywistoœci nie ma. Chodzi o jêzyk,
który zda relacjê z tego, co tu i teraz, co teraz i ju¿ – o miarê s³ów skrojon¹, by
wyraziæ to tempo. W rozmowie z Tomaszem Mizerkiewiczem poetka zauwa¿y³a:
Pisz¹c, mo¿na albo wszystko dok³adnie opisywaæ, jak ta igie³ka wygl¹da, a jak
wygl¹da ptaszek, i to jest wspania³e, albo dotkn¹æ, zobaczyæ to z grubsza, bo tak naprawdê tylko tak potrafimy, bo inaczej i tak siê nie da rady. Leœmian myœla³, ¿e da
radê, i ma parê tekstów, w których mu siê to prawie uda³o20.

Œwiat mamy do patrzenia, s³uchania, do przyk³adania doñ zmys³ów, ten jeden
raz, póki trwa zdarzenie naszego ¿ycia. Dlatego poezja wci¹¿ podejmuje próbê:
zbli¿a siê do „jest”. Choæ ostatnimi tomami poetka coraz czêœciej od¿egnuje siê
od zapisu, zmierza w stronê zaniechania pisania, ale zarazem wci¹¿ podsuwa
nam obrazy:
wyprawa po najdalej w rozpadlinê lata
kawa³ek s³oñca na liœciu chwycony mimo woli (Zg, 222),
wielkie jesteœ (w tym wielkie nieba, jesteœ)
wszystkiego jesteœ (w tym gwiazdki s³onka kwiatki domy) (Zg, 231).

Wzrok pragnie obj¹æ rzecz tak, by z tego objêcia „nie wywin¹³” siê w zapisie
ani jeden niuans czy kontur. Spojrzenie zaciera granice miêdzy konstytuuj¹cym
je podmiotem a taksowan¹ przezeñ rzecz¹. Poetka chce utrzymaæ siê przy widzeniu niepoprzedzonym myœl¹, zamiarem, nieuprzedzonym ¿adn¹ intencj¹.
20

Wszystko mi siê zgubi, z Krystyn¹ Mi³obêdzk¹ rozmawia T. Mizerkiewicz, „Nowe Ksi¹¿ki”
2009, nr 1, s. 7.
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Zapis winien goniæ za rzeczywistoœci¹, jêzyk zaœ staæ siê „stenogramem” ruchu,
innym razem jednym z przedmiotów rzeczywistoœci, w któr¹ siê scala, o czym
œwiadczy, gdy nie uwiera. Mi³obêdzka chcia³aby wypracowaæ idiom jak najbli¿szy obrazowi rzeczywistoœci. Myœlê, ¿e o jej poezji mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
wierna swej wizualnej dyscyplinie, „dyktuje” obrazy rzeczywistoœci ukazanej
w zmiennoœci, która jest jej nieodpart¹ domen¹, bez której obraz nie uzyska
sankcji bycia „jakim jest”, w „takim-tu” wierszu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nieuchwytnoœæ doczeka³a siê w rzeczonej poezji swojego „opisu”. Zostaje patrzenie:
co ja robiê, patrzê w jest
w to samo jest mnie i to samo jest wody
w to olœnienie
to jestnienie
jest nie nie
które scalam
które skracam do istnienia (Zg, 224)
TO SEE DIFFERENTLY. KRYSTYNA MI£OBÊDZKA’S POETRY
IN A PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE
Summary
What really is, is what reveals and unveils itself, and the poet’s task – according to my
understanding of Mi³obêdzka’s writings – it to trace the reality that constitutes her/our existence.
On the other hand, it is worth noticing that the poet does not follow decidedly all the principles
proposed by phenomenology. Quite the contrary, she breaks this method when she commits
herself to the constructions of a sense assuming that it is not always necessary to un-veil or to
obscure the reality that reveals itself. We have to remember that only few aspects of this
philosophical tradition, poetically „adorned,” find their exemplifications in the poetry of the
author of The Participles. The same, phenomenology seems a means of thinking about the world
that would be the closest to Mi³obêdzka’s „philosophy” of a poem.

