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Nagroda Poetycka 35. Konkursu
im. Kazimiery Iłłakowiczówny
za debiut dla Macieja Bobuli,

Justyny Kulikowskiej
i Michała Domagalskiego

Zasługuję na coś więcej niż Polska! Obojezasługujemy!”70, a potem zaczną razem ma-rzyć „jak będzie wyglądała ich przyszłość.Wyprowadzą się do Anglii i wezmą ślub.Będą bogaci i szanowani”.71Wymienione cztery powieści o wspólnymtytule „Klatka” kończą się motywem śmierci(wojna, choroba, samobójstwo, morderstwo) inawiązują do autentycznych wydarzeń, któremiały miejsce kolejno w Polsce sanacyjnej(Kummer), stalinowsko-gomułkowskiej(Kwiatkowski), gierkowsko-jaruzelskiej (Wil-czyński) i unijno-europejskiej (Antczak).Cztery dopełniające się wzajemnie powieści,które powstały w różnych epokach i w czte-rech odległych miastach Bydgoszczy, Krako-wie, Łodzi i Wrocławiu, a które można podsu-mować jako uporczywie powracającą i przy-gnębiającą opowieść o tym, że pomimo upły-wu dziesiątek lat od uzyskania niepodległościnie posuwamy się po żadnej „własnej drodze”ale raczej przechodzimy z klatki do klatki, żetylko rozmiary klatki się zmieniają, a opisani wtych powieściach ludzie zdają się twierdzić, że„człowiek rozsądny nie osiąga nic”72, że „każdyma gotowe wytłumaczenie na złamanie swo-ich zasad. Prawda jest taka, że łamiesz się, jeślijesteś do tego przygotowany”.73
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Laudacja„W górach kędy prysnęły lody, / Stu chatzalane już ognisko: / Jeziorami – ogrody! /Brudne fale przez mur cmentarza / Przerzu-cają trumny ciężkiemi, / Pławią dęby wy-rwane z ziemi / Cisza – dwakroć przeraża” –to fragmenty najdojrzalszego wiersza Cy-priana Norwida o wsi, wiersza, który poetamusiał cenić, skoro umieścił go w swoimlegendarnym cyklu – Vade-mecum. MaciejBobula swoim tomem wsie, animalia, miscel-
lanea nie odkrywa więc Atlantydy zaginio-nych tematów polskiej poezji. Być możeprzede wszystkim uzmysławia po latachzaniedbywania wątku, że wieś polska jesttajemnicą, że w rękach zręcznego i utalento-wanego pisarza może stać się polskim „ją-drem ciemności”. Tego odkrycia mu życzę –kiedy tylko przekroczy swoją osobistą „smu-gę cienia”.Wiersze z wsi, animaliów, miscellaneówzostały wyartykułowane chropawo, lecz nieafatycznie, szorstko, może powściągliwie, alenie apofatycznie. Nie ma tu bowiem nie tylkometafizycznego, lecz także estetycznegogłębinowania tekstu. Bobula nie poszukujepoezji czystej, i to zdaje się jego siłą, to czynigo ciekawym także w perspektywie przy-szłości, w której krocząc tą drogą, którą obrał– osiągnie swoje (jak mocno wierzę) heart of
darkness. Zanim to nastąpi, możemy delek-tować się dykcją niepragnącą przypodobaćsię czytelnikom, co więcej zawadiacko –usiłującą ich obrazić, splunąć im w twarz,spoliczkować. A ten łobuzersko-anarchi-styczny wydźwięk tomu Bobuli może spodo-bać się dalece bardziej niż patos tonu zaan-gażowanego tak silnie obecny we współcze-snej liryce młodego pokolenia. To taki tonbowiem jest dzisiaj intertekstualnie najpłod-niejszy, przywodzi najwięcej historycznolite-rackich skojarzeń.Łobuzerstwo we wsi, animaliach, miscel-
laneach ma bowiem swoje tradycyjne układyodniesień, najczęściej renesansowe i staro-polskie. Bobula jest współczesnym sowi-zdrzałem, w moim przekonaniu w każdymrazie o wiele bliżej mu jest do sowizdrzal-stwa aniżeli do wierszy Juliana Kawalca czyTadeusza Nowaka. Żal mi, że nie słyszę uBobuli aż tak wyraźnie Konopielki EdwardaRedlińskiego, ale wetuję to sobie zabawami

przypominający mi po trosze Gargantuę i
Pantagruela Rabelais’go, albo Colasa Breu-
gnona Romaina Rollanda. Bo trudno powie-dzieć, kto w tomie Bobuli przemawia: napewno nie intelektualista, chociaż i wcale nieprostaczek. Zaczął polonistykę, ale czy skoń-czył polonistykę? Nie mam pojęcia, ucieszniew każdym razie poczyna sobie podmiocikBobuli z podstawową wiedzą polonistycznąna wsi, tak jak opisuje to w wierszu nowy
korbut a serce w bojlerze. Pomysł na „biblio-grafię polskiej wsi” jest przedni tak zresztą,jak pomysł na arlekinadę w miejscu, w któ-rym dotychczas panowała nostalgia bądźtajemnica.Nie nazwałbym jednak wsi, animaliów,
miscellaneów „przerażającymi” – w tymznaczeniu w każdym razie, jakie „przeraże-niu” nadał Norwid w swoim wierszu Wieś.Teksty poetyckie Bobuli z pierwszego roz-działu tomu są na dobrą sprawę współcze-snymi roksolankami i z konwencji roksolan-kowej czerpią (co odróżnia je od tekstówNowaka czy Kawalca, w których jest transmi-sja tradycji literackiej, ale nie – jak u Bobuli –transmisja określonych konwencji). Bobula,mówiąc krótko, pisze „roksolankowo” – imogą być to roksolanki krwawe i okrutne,mogą być to roksolanki „tricksterskie” alboroksolanki szydercze, jak u Michela de Ghel-derode’a, ale to cały czas… roksolanki. Zadłu-żenie Bobuli w konwencjach staropolskichsprawia być może, że tak silnie – gdzienieg-dzie – odczuwam nad jego wierszami cieństylu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

Hejt i inne bangery Justyny Kulikowskiejto przypadek całkowicie odmiennej (raczejniezależnej od tradycji literackiej niż w niejzapośredniczonej) stylistyki. Czytam ten tomw kluczu fatalizmu technologicznego, leczKulikowska nie odczuwa żadnych zakusów,aby przebierać się w zakurzone kreacjebohaterek archaicznych, na pewno – nie chcestawać się na oczach swojego czytelnikaKasandrą epoki cyfrowej. Nie podąża więcdrogą Radosława Jurczaka, który w Pamięci
zewnętrznej, aby dać obraz wirtualizacjirzeczywistości, wykorzystuje takie spraw-dzone „generatory dramatyzmu”, jakimi sądla przykładu wiersze i wersy skrzydlate zpoezji Paula Celana. To dobrze, bo jej techno-logiczny fatalizm i tak ma w sobie wszystko
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