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Ewa Kazula

O „Późni”
Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz

„Późnia” Agnieszki Tomczyszyn-Hara-
symowicz to zbiór treściowo i formalnieróżnorodny. Tworzą go bowiem wiersze orazproza poetycka. W sumie 47 tekstów. Jako48. można potraktować spis treści, bo toswoisty kolaż tytułów, który podkreślagłówną myśl całego tomu.Od początku lektury intryguje tytuł. Jasnyi czytelny z pozoru. Mimo że jest autorskimneologizmem, budzi jednak wiele skojarzeń.Czym więc jest owa tajemnicza późnia? Napewno jest pojęciem odnoszącym się dodwóch kategorii: czasu (co oczywiste ) iprzestrzeni. Czytelnikowi może nasunąć sięmyśl, że późnia to po prostu stan ducha,kolejny etap dojrzałości emocjonalnej czło-wieka. Może być nawet identyfikowany zolśnieniem / iluminacją – niekoniecznie wsensie religijnym. Nie wykluczałabym jednaktego wątku. Poetka już na początku zbiorujednoznacznie odnosi się do tytułowegopojęcia, sugerując, że jej „nadejście jest nie-uniknione”. Przywołana późnia – czymkol-wiek by nie była, jest więc wpisana w losczłowieka, nie ma przed nią odwrotu, uciecz-ki. Trzeba się z nią oswoić. Dlatego czytamynieco dalej: „Należy przekonywać siebie. Tonużące zajęcie”. Późnia jest nieunikniona,więc nikt nie czeka na nią z otwartymi ra-mionami. Być może jej rola sprowadza się doosiągnięcia określonego stanu świadomości.Jest bowiem czasem, w którym wiele siędzieje, ale nic już nie tworzy. Trochę przy-gnębiające spostrzeżenie, ale w innym wier-szu czytamy: „zostanie po nas tylko to, co zbrzucha”. Dla kobiety owo „tylko” staje sięjednak wszystkim.Samoświadomość ograniczeń czasowychi biologicznych rodzi niepokój. Z nim zaśprzychodzą różne pytania. Czy czas późni jestczasem jakiegoś innego tworzenia, skorowcześniej dowiedzieliśmy się, że „coś sięwydarza, ale nie tworzy”? Czym więc jest?Wspominaniem, analizowaniem, przypomi-naniem? Czasoprzestrzenią między począt-kiem a końcem, życiem pomiędzy Erosem iTanatosem z nieuchronną wiedzą o śmierci?A może po prostu zmaganiem się człowieka zmyślą o przemijaniu? Trochę jak u Koheleta.Autor biblijnej Księgi dawał jednak nadzieję.W „Późni” Agnieszki Tomczyszyn-Harasy-mowicz trzeba jej szukać na własną rękę.* * *Mamy więc tytuł, liczbę utworów i formywypowiedzi. Co można dodać? Może wartozastanowić się, o czym jeszcze jest owarozszyfrowana – choćby nawet pozornie –
późnia?Najprościej rzekłabym – o życiu. Wiem –banał. Dodałabym również, że Autorka snuje

opowieść o życiu jednostki wobec dziejów.Drugi banał.Bardzo dosadnie i wyraziście jednak ini-cjuje swój nowy tom. Już w pierwszym tek-ście formułuje aluzję do znanego wydarzenia,po którym pozostał niesmak: „żyjemyw państwie teoretycznym”. Poetka dodajejeszcze: „Nadal” – a to już konkret.* * *Kilka wierszy zawiera zawoalowane wmetaforze, ale czytelne, obrazy II wojnyświatowej.Na szczęście – chciałoby się dodać – jużw pierwszym utworze czytamy: „Dobrze, żeto ty jesteś moją ojczyzną”. Agnieszka Tom-czyszyn-Harasymowicz sugeruje tym samym,że tylko sfera jednostki ma dla niej znaczenie,nie świat idei i polityki.Zatem „Późnia” ukazuje człowieka wobecbliskości, ale i jej braku; wobec rozczarowa-nia, zdrady, samotności, pożądania, niemocy,miłości i niemiłości, duszy i ciała.Ujmuje go również w relacji ze światem iBogiem. Choć ten ostatni pojawia się tylkoraz, w formie dowcipnego wspomnieniaukazanego z perspektywy dziecka. Nieobec-ność – tak jak milczenie – może być jednakwymowna. * * *Bogaty zakres doświadczeń i spostrzeżeńprzedstawionych dzięki poetyckiej wyobraź-ni Autorki pozwala sformułować opinię, żeostatni tom wierszy Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz ma charakter metafizyczny.Ktoś powie może... „założenie przesadzone”,„na wyrost”. Może. Każdy z nas czyta przecieżinaczej. Mnie metafizyka „Późni” dotknęłaczarownie i ujęła swoją nieoczywistością.Nazwałabym ją metafizyką konkretu (zapo-życzając określenie właściwe poezji MironaBiałoszewskiego) i metafizyką paradoksu(myśląc o poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskie-go). Największe zaskoczenie obecnościoczywistości (sic!), której nie zauważyłamprzy pierwszej lekturze, zawiera tekst ostat-ni: „Plany na przyszłość są planami na wiecz-ność”. To niemal otwarcie Pascalowskiejnieskończoności przez byt skończony, przy-godny (św. Tomasz) lub literacka eschatolo-gia. Wyjście w poetyckich rozważaniach pozafizyczność świata, jego materialność, stałośćpoznawczych doświadczeń; własna – poety iczytelnika – świadomość ograniczeń, jest już
wejściem w metafizykę. Przemawiają za tym(z definicji) rozważania o człowieku jakoistocie dualnej, która stanowi obszar walkimiędzy tym, co cielesne i tym, co duchowe.Mówienie o jednym i drugim w „Późni” wy-

daje się wręcz obsesyjne, ale w pozytywnymznaczeniu. Nie brakuje też refleksji naturyfilozoficzno-naukowej.Dla Poetki życie jest po prostu bitwą.Wprawdzie jednostki, a takich historia niezapamiętuje – ale jest. Skromne militarneokreślenie wywołuje u mnie skojarzenieczytelnicze – może niezbyt oczywiste dlakażdego – z formułą Mikołaja Sępa Szarzyń-skiego „Pokój szczęśliwość – ale bojowanie/Byt nasz podniebny”... i początkami polskiejpoezji metafizycznej... Stąd też sugestia ometafizycznym charakterze zbioru.* * *Poetycką wędrówkę po WszechświecieAgnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz roz-poczynamy od tekstu, który zawiera wyzna-nie miłosne i lakoniczną, choć prawdziwą,ocenę współczesnego świata. Przenikanieobu sfer, obszarów, doświadczeń – przysubtelnym zacieraniu granic – jest zasługąwyczucia językowego i świadomości wielo-znaczności sensów i słów. Czytamy więc:„Nie wybieramy powietrza, którym oddy-chamy” lub „ Z czasem trudniej się ukrywać”.Autorka przypomina nam, że przynależymydo świata, w którym żyjemy ostatecznie.Innego nie będzie. Trzeba ten fakt przyjąć.Jedyny problem to wybór sposobu życia, tenwymaga zachowania czujności: „Kiedy zba-dają, że wiesz za dużo – otworzą ci gardło nanowo,/ ale nie pozwolą powiedzieć prawdy”.Mocno i przerażająco już na początku. Wpierwszych słowach, wersach ujawnia sięjednocześnie styl poetycki „Późni”: pozornabeznamiętność, rzeczowość, konkretność iniejednoznaczność oraz specyficzna dynami-ka wypowiedzi, uzyskiwana dzięki krótkimzdaniom, często przybierającym formę sen-tencji, złotej myśli. Ich błysk zaskakuje, ablask oryginalności wyrzuca z drogi schema-tów interpretacyjnych.* * *Wędrówka przez (Wszech)świat „Późni”zdaje się być nieoczywista, a nawet tajemni-cza. Autorka  łączy ze sobą tematycznieniezwiązane sfery, wikła przeszłość z teraź-niejszością, starając się jednocześnie pano-wać nad logiką wypowiedzi lirycznej. Snujewypowiedzi zazębiające się, zdanie, którezamyka jeden utwór, otwiera drugi. Zaskaku-jąca poetycka reakcja łańcuchowa podkreślaspójność świata pozornie zróżnicowanego.Podkreśla obecność ukrytych związkówmiędzy odmiennymi rzeczywistościami.Dowodzi jedności wykreowanego poetycko
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