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BOŻENA PTAK

STYCZEŃ

To tylko styczeń
karnawał i tyle
w tym miesiącu będziemy tańczyli
nie pojedziemy w góry
może ktoś przyjedzie do nas
nie trzeba pisać żadnych wierszy
w styczniu
można nareszcie odetchnąć
nawet o czymś zapomnieć
zbyt wiele czasu na siebie nie będzie
na szczęście

***

Szczęśliwa para
tak mówili ludzie
on się stara o codzienny byt
a ona doskonale gotuje
mają udane dzieci
dwie córeczki i syna
dom z garażem pod miastem
więc dlaczego się powiesiła
na sznurku mocno splecionym marzeniami 

  Poniższe uwagi skierowane są głów-
nie do pewnej – znacznej niestety, jak 
myślę – grupy czytelników z Lower 
Mainland, którzy mają specyficzny 
problem z odbiorem tekstów literac-
kich. Problem ów, jak sądzę, wynika 
z bardzo słabego, od dzieciństwa do 
dzisiaj, kontaktu z literaturą, co odbiło 
się między innymi na ich zdolności do 
abstrakcyjnego myślenia, umiejętnoś-
ci skojarzeń myślowych oraz na zaso-
bach wyobraźni. Ta ostatnia dodatko-
wo sprowadzana jest w dół, w okolice 
zera, przez dzisiejszą komputerową, 
smartfonową itd. kulturę obrazkową, 
jak również przez najniższej wartości 
produkcje telewizyjne. Brak wyobraź-
ni wywołuje dosłowny odbiór wszyst-
kiego – każde słowo czy np. obraz 
filmowy odbierane są tak jak się je 
słyszy czy widzi. (Poznałem tu kiedyś 
rodaka, który męczył się strasznie nie 
mogąc w żaden sposób zrozumieć jak 
to jest, że według Biblii, w której jest
wyłącznie święta prawda, Bóg stwo-
rzył świat w sześć dni, w tym człowie-
ka w dniu szóstym, a nauka mówi o 
Ziemi liczącej miliardy lat, o powsta-
waniu na niej życia w ciągu pierwsze-
go miliarda lat, o wyginięciu kilkadzie-
siąt milionów lat temu dinozaurów 
i pojawieniu się człowieka relatywnie 
całkiem niedawno.) Taki rozumiejący 
wszystko literalnie odbiorca, słysząc 
na przykład słowa sonetu „Wpłyną-
łem na suchego przestwór oceanu”, 
skrzywiłby się mówiąc: – Co za bzdura 
z tym suchym oceanem, skoro każdy 
wie, że ocean jest mokry, bo składa się 
z wody.
  To stąd bierze się m.in. nadużycie 
cudzysłowu w pisemnych wypowie-
dziach polonijnych. Kiedy dajmy na to 
pisze się o kimś, że ten ktoś z jakiegoś
powodu stracił głowę, to koniecznie
trzeba wziąć w cudzysłów „stracił gło-
wę”, żeby było jasne, że ów ktoś na-
prawdę głowy nie stracił, nadal jest 
żywy, jego głowa jest na swoim miej-
scu – a tylko zostało to powiedziane 

tak na niby, taka przenośnia to jest po 
prostu, której czasem się używa, żeby 
powiedzieć, że ktoś się pogubił w ja-
kiejś sytuacji, a nie, że mu głowę ucie-
li, jakby można było pomyśleć, gdyby 
nie było cudzysłowu. Rozczulające.
   Wielki problem w odbiorze tekstu 
literackiego występuje w przypadku 
narracji pierwszoosobowej. Należący 
do świata przedstawionego narrator 
(podmiot liryczny w wierszach) utoż- 
samiany jest przez niewyrobionego
czytelnika z autorem tekstu. Mówiący 
o swoich przeżyciach, uczuciach, czy-
nach, obserwacjach narrator oraz ten, 
który tego narratora stworzył, to dla 
wielu ta sama postać.
   Lata temu napisałem w Chicago 
utwór, z którego powstała potem naj-
lepsza piosenka ze wszystkich, które
kiedykolwiek ułożyłem. Utwór zaczy-
na się wersem: „Przed północą znowu
zerwał się mój film”. Ileś miesięcy te-
mu przyszło mi do głowy opubliko-
wać to w „Aha!” jako wiersz na po-
czątek numeru. Ledwie gazeta się uka-
zała dostałem e-mail od ludzi z „Bar-
ki” (Wspólnota AA „Barka”) z zapo-
wiedzią możliwości udzielenia mi po-
mocy w zwalczaniu alkoholizmu, cho-
ciaż to nie mi urwał się przed północą 
film i nie przed moimi oczami „światła 
baru kolorową mgłą spłynęły”, tylko 
bohaterowi tego utworu (podmiotowi 
lirycznemu), mówiącemu w pierwszej 
osobie o swoim pijaństwie i jego przy-
czynach. Ja to nie on, dobrzy ludzie 
z „Barki”. A swoją drogą to ciekawe,
kontaktować się z kimś nie po to, że-
by oferować pomoc, ale zapowiedzieć 
możliwość pomocy, która pojawi się 
kiedyś – może niedługo – kiedy orga-
nizacja się uformuje, bo takie są pla-
ny, żeby się uformowała, ale na razie 
jeszcze nie... Dobrze, że tej pomocy nie 
ja potrzebuję, ale podmiot liryczny mo-
jego wiersza, któremu tak bardzo na tej 
pomocy nie zależy. Właściwie wcale.
  Kiedy Leonard Cohen śpiewa na 
ostatniej płycie swoją poezję: I was 

born in chains but I was taken out of 
Egypt, to nie znaczy, że kanadyjski 
artysta urodził się w Egipcie, na doda-
tek jako niewolnik (notabene sądzę, iż 
interpretacja Born In Chains nie po-
winna nastręczać trudności). Gdy Ma-
ryla Rodowicz opowiada śpiewająco
w pierwszej osobie o zawiedzionej 
miłości, raczej nikomu nie przyjdzie 
do głowy słać jej listów z wyrazami 
współczucia, bo to nie ona jest Mał-
gośką z tekstu Agnieszki Osieckiej. 
Podobnie na przykład bardzo osobiś-
cie wyśpiewana przez Krystynę Proń-
ko „Modlitwa o miłość prawdziwą” 
nie jest osobistym wyznaniem znako-
mitej piosenkarki.
  Zamieszczony na pierwszej stronie 
grudniowego wydania „Aha!” wiersz 
Romana Sabo „Teraz” zaczyna się od
słów: „Teraz, gdy odszedł mój kocha-
ny mąż/ Ja, żona, żądam jak najszyb-
szej śmierci” – co rzecz jasna nie zna-
czy, że piszący w pierwszej osobie 
poeta ma na myśli siebie, czyli że jest 
kobietą. Roman Sabo nie jest podmio-
tem lirycznym. Podmiotem lirycznym
jest wdowa, żądająca dla siebie jak naj-
szybszej śmierci.

ANDRZEJ JAR

Słowo o literaturze dla pewnej grupy czytelników.

Autor a narrator

Głucha rozmowa                     

                                                                      /Andrzejowi Chojeckiemu/

Coś nam przerwało w pół słowa
zakłócenia na linii życia
dzwonię wydzwaniam
od rana do zmierzchu
całą wiosnę i lato
i zimę
o szyby jesiennym deszczem
to także ja
dzwoniłam
śmieszne słowo „tęsknię”
przesyłam
e-mailem
wydzwaniam księżycem sennym
jak syzyf toczę swój monolog
beznadziejnie rozpadający się
na znaki szczególne
wbijasz we mnie jak nóż
swój nieobecny wzrok
a ja dalej jak głupia mówię
wszystko czego nie zdążyłam powiedzieć
układam samotne znaki zapytania
a między nami
operator bezwzględny
sznur(następna strona)


