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„Wracam do miejsca, którego nie ma”
– o rónych formach doywiadczenia atopii
Czarna skrzynka.
Dygresja wypadku
Ten szkic wypada zaczĊý od przywoâania sâów Jerzego Kwiatkowskiego
jako prawodawcy pewnego niezwykle produktywnego dyskursu, którego
przedmiotem byâa tyleů wyjĊtkowoœý Ewy Lipskiej i bohaterów jej wierszy,
co wstępne rozpoznanie jednej z kluczowych figur lirycznej wyobraŭni poetki. Oto cztery lata po ksiĊůkowym debiucie krakowskiej pisarki autor Kluczy do wyobraŭni notowaâ:
OgromnĊ rolę odgrywa tu (…) metafora, obsesja – domu utraconego
i poůĊdanego jak raj. Poezja ta oscyluje między dwiema formuâami,
dwiema wizjami, które nie tyle sĊ wymienne, ile znaczĊ to samo: dom
rozproszony w œwiecie, rozproszona w œwiecie bezdomnoœý. Dom to naturalna forma wypowiadania się poetki, jedna z podstawowych jednostek
wyobraŭni (…). Byâoby zapewne szkodĊ, gdyby poetka przestaâa wypowiadaý się w języku domu (Kwiatkowski 1971, 107).

Poetka, jak doskonale wiadomo, wypowiadaý się nie przestaâa. Co więcej,
wraz z kolejnymi ksiĊůkami jej gâos zostaâ wzmocniony uwagami krytyków,
którzy wnikliwie zaczęli analizowaý ten motyw. W efekcie na prawach znaku
rozpoznawczego sâowo „dom” pojawiâo się w tytule poœwięconego Lipskiej
szkicu (Dom, sen i gry dziecięce) gâoœnej ksiĊůki Œwiat nie przedstawiony, zaœ jego
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wagę nieomal jednogâoœnie podkreœlali tacy badacze jak chociaůby Ryszard
Matuszewski, Tadeusz Nyczek czy Krzysztof Lisowski, widzĊc w nim rodzaj
„symbolu wiecznej przez ůycie wędrówki” (Matuszewski 1987, 65), synonim
tego, co „nietrwaâe, ulotne, kruche” (Nyczek 1974, 83) czy wreszcie „metaforę miejsca i bytu zagroůonego, wspólnoty w stanie rozkâadu” (Lisowski
1996, 8). Finalnie motyw, którego wagę i znaczenie sama poetka podkreœliâa
tytuâem swego pierwszego wyboru wierszy (Dom Spokojnej Mâodoœci) doczekaâ
się dwóch osobnych, syntetyzujĊcych artykuâów – mam na myœli jeden
z rozdziaâów ksiĊůki Anny Legeůyľskiej Dom i poetycka bezdomnoœý w liryce
wspóâczesnej (Legeůyľska 1996, 144–168) oraz znacznie mniej znany, a wcale
nie mniej interesujĊcy szkic Graůyny Maroszczuk Idea „domu” i „bezdomnoœci”
w liryce Ewy Lipskiej (Maroszczuk 1991, 88–99).
Kreœlę tę historię wielce grubĊ kreskĊ, gdyů opowiadana byâa wiele razy
(zob. Olszaľski 2006). PâynĊcy z niej moraâ, upraszczajĊc nieco, moůna by
sprowadziý do twierdzenia, ůe jednym (co oczywiœcie nie znaczy jedynym)
z powodów odrębnoœci poetki, jednĊ z przyczyn jej wyjĊtkowoœci byâo zgoâa
perfekcyjne opanowanie „języka domu” i niezwykle sugestywne (a przynajmniej sugestywniejsze od innych) werbalizowanie przy jego pomocy egzystencjalnej oraz socjopolitycznej bezdomnoœci wspóâczesnej jednostki
(zob. Legeůyľska 1996, 37–38). Uczciwoœý nakazywaâaby dodaý – czego
specjalnie nie podnoszono, koncentrujĊc się co najwyůej na wskazaniu rodzimych, literackich powinowactw – ůe gâos Lipskiej nie rozbrzmiewaâ
w ciszy, lecz wpisywaâ się w rozgwar toczĊcej się juů od dâuůszego czasu debaty. Innymi sâowy, krakowska poetka nie byâa więc w swych diagnozach aů
tak bardzo osobna jak mogâoby się to pierwotnie wydawaý, gdyů doœwiadczenie swoistej oikofobii juů od dâuůszego czasu staâo się udziaâem (i utrapieniem) pokaŭnej liczby filozofów. Rzecz w tym, jak instruktywnie zauwaůa
Zuzanna Dziuban w szkicu Oikofobia jako doœwiadczenie kulturowe, ůe:
Kategoria domu, a w konsekwencji i zamieszkiwania od dâuůszego czasu
przeůywa (…) semantyczny kryzys. Jego najlepszym dowodem moůe byý
trwajĊca na gruncie humanistyki i filozofii kultury dyskusja dotyczĊca tej
kategorii, poœwiadczajĊca gâównie niemoůnoœý autentycznego zamieszkiwania czy wâaœnie nieobecnoœý domu. „Cytowanie utraconego domus”,
by posâuůyý się sformuâowaniem Lyotarda, wyznacza przecieů zarówno
charakter prac Heideggera oraz Adorna, jak Benjamina, Baudelaire’a,
Simmla czy Hessela – którzy wyprowadzajĊ go z bardziej konkretnych
analiz ksztaâtowania się doœwiadczenia w wielkiej metropolii. Wspólnym
mianownikiem jest tu zaâoůenie, ůe kryzys ten, który pozbawia wspóâcze-
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snego czâowieka moůliwoœci zamieszkiwania, prowadzi do erozji i destrukcji tego, co kryje się – czy raczej dotychczas kryâo – pod pojęciem
domu (Dziuban).

Sygnalizuję problem, choý poszukiwanie ewentualnych literacko-filozoficznych paralel zostawiam na innĊ okazję. Interesuje mnie natomiast pytanie
o ciĊg dalszy, o obecnoœý i przede wszystkim modyfikację tegoů języka w póŭniejszej liryce poetki. Nie negujĊc w ůadnym razie poetyckiej autonomii,
trudno w koľcu podejrzewaý, ůe wszystko przy jego udziale zostaâo juů powiedziane, ůe werbalizowane w ten sposób kwestie ulegây wyczerpaniu, ůe
potencjalne kontynuacje automatycznie musiaâyby zasadzaý się na powtórzeniach. áatwo sobie na przykâad wyobraziý, ůe bezdomnoœý, która w poezji Lipskiej zwiĊzana byâa z zaadaptowaniem na wâasne potrzeby sâownika
filozofii egzystencjalnej (na przykâad hermeneutyki), ale teů z czytelnymi odniesieniami do okreœlonej sytuacji geopolitycznej (a więc ůycia w PRL-u),
mogâaby się na przykâad wzbogaciý – czemu bez wĊtpienia sprzyjaây i sprzyjajĊ podróůe poetki oraz naoczne studia nad „szerzĊcĊ się epidemiĊ miast”
(wystarczy zacytowaý wiersz Balkon, zob. Lipska 2010, 17) – i stawiane pytania o sensy zwiĊzane z obserwacjami zadomowienia w wielkich metropoliach (Nowy Jork, Berlin, przede wszystkim jednak Wiedeľ). Czy tak się jednak staâo? Jednoznacznie przeczĊcej, negatywnej odpowiedzi udzieliâa Marta
Wyka juů w jednym z pierwszych szkiców próbujĊcych uchwyciý specyfikę
transformacji, jaka staâa się udziaâem poezji Lipskiej w latach dziewięýdziesiĊtych: „Temat domu” – przekonuje krakowska uczona – „znika w ostatnich wierszach Lipskiej” (Wyka 1998, 9).
Rzeczywiœcie, choý migracyjne doœwiadczenia Lipskiej nie pozostaây bez
wpâywu na ksztaât jej liryki, to – odrabiajĊc recepcyjnĊ lekcję – trudno znaleŭý wœród krytyków i recenzentów jej ostatnich ksiĊůek takich, którzy mieliby w tej materii cokolwiek do dodania. Trudno się zresztĊ temu dziwiý,
gdyů krytycznĊ ciszę w peâni uprawomocnia konsekwentne milczenie poetki.
Rzecz w tym, ůe proste badanie statystyczne wskazuje, ůe jeœli Lipska wciĊů
posâuguje się „językiem domu”, to ostatnimi czasy czyni to co najwyůej okazjonalnie. W wydanych na przestrzeni ostatniego siedemnastolecia dziesięciu
ksiĊůkach poetyckich (analizowaâem zatem materiaâ od tomu 1999 do Czytnika linii papilarnych, wyâĊczyâem z tego zestawu zbiór Serce na rowerach jako
rzĊdzĊcy się nieco innymi prawami oraz opublikowane w tym czasie liczne
wybory wierszy) sâowo „dom” pojawia się zaledwie dziewięciokrotnie. Jakby
tego byâo jeszcze maâo, liczba ta gwaâtownie zmaleje, jeœliby wziĊý pod
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uwagę, ůe na wyliczenie zâoůyây się utwory, w których ten leksem co prawda
występuje, ale nie pociĊga za sobĊ jakichkolwiek istotniejszych konsekwencji
semantycznych. W efekcie pierwotna liczba stopnieje do trzech zaledwie
utworów (Spinoza, Diabelski mâyn, Czarne fortepiany). Co waůniejsze, bo w koľcu
nie iloœý jest tu kwestiĊ kluczowĊ, jeœli istota domu zasadza się na tym, ůe ten
„zapewnia czâowiekowi ciĊgâoœý, ruguje przypadkowoœý z jego ůycia” (Bachelard 1979, 138), to znamiennym jest, ůe w dwóch przypadkach mowa o wierszach, których przedmiotem jest wâaœnie destrukcja owej ciĊgâoœci. Chodzi
wszak o utwory, których istotĊ jest uobecnienie nieobecnego, wspomnienie
tego, co minęâo, powodujĊca ból zamiast satysfakcji praca pamięci, praca ůaâoby. „Patrzę z daleka na dom / z którego ucieka juů ostatni wĊtek. / Pan
Ferek. Jego ůona. Pies. / Niania w niebie (…) / Rzeczce wyschâo gardâo. /
Rozproszyây się koty” (Lipska 2005, 11) – tymi oto sâowy rozpoczyna się
wiersz Z daleka, zaœ we wczeœniejszym utworze zatytuâowanym po prostu
Dom poetka pisze z kolei:
Moja niania przechodzi
przez przekĊtnĊ czasu. (…)
Z cięůkim wierszem na sercu
otwieram drzwi.
W oddali nasz dom rodzinny.
Czarna skrzynka. Dygresja wypadku.

Nieco innĊ realizację motyw ten znajduje w utworze pochodzĊcym z tomu
Droga Pani Schubert… Piszę „nieco”, gdyů róůnica nie powinna przesâaniaý
wpisanego weľ powtórzenia. Mamy w tym utworze do czynienia z wielokroý powielanym we wczesnych tomach zabiegiem, który Anna Legeůyľska
okreœliâa mianem domestykacji ludzkiego losu, czyli „przeniesienia semantyki domu na psychosomatyczne ludzkie »ja« i jego biografię” (Legeůyľska
1996, 152). Jak w tym przypadku ta biografia wyglĊda? Odpowiedŭ nie zaskakuje nadmiernie, bo mimo ůe warstwa leksykalna odsyâa do poetyki ogâoszenia, Pani Schubert powinna chyba zachowaý ostroůnoœý w relacjach
z Panem Schmetterlingiem, skoro ten tak oto opisuje swój stan:
(…) czuję się
jak wystawiony na sprzedaů dom. Jest we mnie szeœý
pokoi, sĊ dwie kuchnie, trzy âazienki i jeden
przygarbiony strych. Teoretycznie mam dwa
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wyjœcia, ale od podwórza wiecznie zamknięte.
Stoję we wszystkich oknach i patrzę na drzewo,
które, jak fragment nie napisanej prozy, szumi,
aby zagadaý strach
(Lipska 2012, 33).

Gdyby rzecz potraktowaý nie tak literalnie i bardziej liberalnie zarazem, to
naleůaâoby wspomnieý jeszcze o kilku utworach, których „akcja” toczy się
zapewne w domu (myœlę na przykâad o wierszu Podczas œwiĊt czy o wierszu
Ja, ale bez wĊtpienia takich tekstów jest więcej), o pojawiajĊcych się w kilku
lirykach „domach zastępczych”, a więc hotelach, dworcach, róůnego typu
poczekalniach, ale teů o frazach bazujĊcych na polu semantycznym skojarzonym z leksemem ‘dom’ (np. „bezdomny aromat”, „chciaâabym mieszkaý
Gdzie Indziej”, „pasie się blokowisko / na kamiennych âĊkach”, „Mówię do
swojego kraju: / wyprowadŭ się” etc.). Nawet jednak gdyby te wszystkie
przykâady sumiennie zsumowaý, to trudno byâoby dziœ przekonaý kogokolwiek, ůe dom jest tu nadal „jednĊ z podstawowych jednostek wyobraŭni”
(Kwiatkowski 1971, 107), czymœ niezwykle waůnym, wciĊů obsesyjnie przywoâywanym. Czy oznacza to, ůe bohaterom wierszy Lipskiej udaâo się
wreszcie zadomowiý w powoâanym na ich potrzeby œwiecie, który co prawda „skrojony zostaâ na naszĊ miarę”, ale i tak „ma za wĊskie rękawy i jarmarcznĊ czapkę” (Lipska 2006, 31)? Pytanie jest retoryczne, bo czytelnicy
wierszy krakowskiej poetki doskonale wiedzĊ, ůe jej diagnozy w tej materii
wciĊů sĊ nad wyraz krytyczne, a sensy werbalizowane niegdyœ „językiem
domu” nadal w znacznej mierze pozostajĊ obecne. „Pozorne zanikanie obrazów Domu w kolejnych tomikach oznacza, ůe zostajĊ one teraz zastĊpione
obrazami lęku wynikâego z bezdomnoœci” dowodziâa Anna Legeůyľska
(1996,68), sygnalizujĊc jednoczeœnie, ůe œlady procesu, który tu opisuję, widoczne byây juů nieco wczeœniej. Zaledwie parę linijek niůej poznaľska badaczka stwierdza z kolei:
Sytuacja bezdomnoœci jest w poezji Lipskiej czymœ więcej niů demonstracjĊ samopoczucia pokoleniowego (…). Jest ona rodzajem postawy egzystencjalnej, oznaczajĊcej lęk przed œwiatem (Legeůyľska 1996, 168).

NiebudzĊce zazwyczaj najmniejszych zastrzeůeľ ustalenia autorki Gestu poůegnania w tym miejscu rodzĊ jednak pewne wĊtpliwoœci. Wszak mowa o kimœ,
kto w jednym z wierszy deklarowaâ (a sâowa te traktowane byây na prawach
egzystencjalnego credo), ůe „lękaý naleůy się odwaůnie”. Czy więc rzeczywi-
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œcie istotĊ sprawy jest tu lęk? Wydaje się, ůe bardziej uprawomocnionym wyjaœnieniem, a juů na pewno bardziej uprawomocnionym w odniesieniu do
przywoâywanych przeze mnie ksiĊůek poetki, byâoby tyleů skojarzenie bezdomnoœci z lękiem, co z manifestowanym na róůne sposoby doœwiadczeniem alienacji, eskalacjĊ dystansu względem otaczajĊcej rzeczywistoœci („Coraz dalej / jest coraz bliůej / mnie” deklaruje poetka w wierszu Coraz dalej),
rosnĊcym poczuciem innoœci, która staje się udziaâem bohaterów jej wierszy.
„Innoœý jest tu synonimem obcoœci: obcoœci œwiata, którego nie potrafię sobie przyswoiý, obcoœci ludzi, których zachowania sĊ dla mnie nieczytelne,
obcoœci rzeczy, które wymykajĊ się spod mojej kontroli” – tako rzecze Michaâ Paweâ Markowski (2004, 101), ale tak rzec mogâaby równieů i Ewa Lipska. Oto bowiem to, co w wywodzie krakowskiego uczonego zyskaâo formę
tyleů poręcznej, co prowizorycznej typologii, w poezji autorki Wakacji mizantropa juů od dâuůszego czasu rozpisywane jest na metafory, „fabuây” sytuacji
lirycznych, poetyckie koncepty.
„kwiat / w którym yliymy / nazywa siÆ Rebus”
Gdyby więc w geœcie substytucji postaraý się zrewitalizowaý ten motyw,
poszukaý okreœlenia zwiĊzanego z przestrzeniĊ, odsyâajĊcego do sensów,
które niegdyœ wyczytywano z „domowych” wierszy Lipskiej, to wydaje mi
się, ůe zamiast o doœwiadczeniu bezdomnoœci w odniesieniu do ostatnich
ksiĊůek naleůaâoby raczej pisaý o róůnych formach doznania atopii. W greckie sâowo átopos – pozwólmy sobie na zgoâa mikrologicznĊ repetycję tego, co
wiadomo – oznaczajĊce zarówno „to, co obce”, „osobliwe”, „paradoksalne”, „dziwaczne”, ale teů po prostu „nie na swoim miejscu” (Jurewicz 2000,
125; Kopaliľski 1985, 42) – wpisane jest doœwiadczenie silnej ambiwalencji.
Ambiwalencji będĊcej pochodnĊ konfrontacji z czymœ niemoůliwym do
oswojenia, z czymœ „generujĊcym poczucie dystansu, obcoœci, nieswojoœci”
(Dziuban 2008, 306), ze sferĊ, która budzi poczucie wyobcowania i strachu,
ale teů rodzi nieskrywanĊ fascynację; jest, jak okreœla to Michalina Kmiecik,
która próbowaâa zaadoptowaý to pojęcie do lektury utworów Przybosia,
„miejscem-wyzwaniem” (Kmiecik 2013, 22), miejscem zmuszajĊcym jednostkę do prób samookreœlenia, a jednoczeœnie wcale w tym procesie niepomagajĊcym, co więcej, utrudniajĊcym „stworzenie wewnętrznie spójnej
toůsamoœci” (Kmiecik 2013, 22). To wâaœnie w tym kontekœcie moůna by
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czytaý pojawiajĊce się w wielu utworach Ewy Lipskiej frazy mówiĊce o zaskoczeniu „âamigâówkĊ miast / i enigmĊ morza” (Lipska 2015, 5), o „szydzĊcym ze mnie / mœciwym krajobrazie” (Lipska 2015, 15), o „przytuâku
Europa” (Lipska 2007, 57), o „koœciele z kuchniĊ u babci na parterze” (Lipska 2010, 7) i „nienormalnej rodzinnej arytmii” (Lipska 2010, 7), o „pejzaůu
bez wzajemnoœci” (Lipska 2006, 41) oraz „wysypisku œmierci” (Lipska 2006,
41), o kraju wyglĊdajĊcym jak „nieogolona kopalnia” (Lipska 2010, 41) czy
wreszcie o bezludnej wyspie, która „rozstaje się z samotnoœciĊ. / Uczy się języków obcych. / Mówi powoli czâowiekiem. / Zaczyna rozumieý tâum” (Lipska 2007, 37). To równieů w tym kontekœcie moůna by analizowaý pojawiajĊce
się w wielu utworach mizantropijne i eskapistyczne deklaracje w rodzaju:
Chciaâabym mieszkaý Gdzie Indziej. (…)
Spotykaý się tymi
którzy nie przychodzĊ na œwiat
(Lipska 2005, 7).
Opuszczaâam kraj który do mnie nie naleůaâ.
Nazywaâ się Dyskoteka. I mówiâ językiem szczura.
(Lipska 2005, 17).
Czasem widzisz jak z gâów
sypie się tynk.
áuszczy się elewacja rozumu. (…)
Siedzę pod byle jakim niebem
i sâucham co mówi przeciętnoœý
(Lipska 2005, 29).
Wychodzę z tych ziemskich widowisk
na swojĊ samotnĊ stronę:
dziwak, podróůnik, starzec.
(Lipska 2005, 10).

Rzecz w tym, ůe „centralnym problemem doœwiadczenia atopii” – to juů
podpowiedŭ pâynĊca ze strony Adama Dziadka, który akcentujĊc tyleů przestrzenny, co egzystencjalny wymiar tego pojęcia, poœwięciâ mu niezwykle
frapujĊcy szkic – „jest poczucie wyobcowania i alienacji” (Dziadek 2008,
242–243). Oto bowiem jak dalej dowodzi autor Obrazów i wierszy:
ObserwujĊc wspóâczesnoœý, ustawiam się obok, dystansuję wobec rzeczywistoœci, która jest mi nieprzychylna i nieprzyjazna. (…) Doœwiadcze-
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nie atopii âĊczy się z marzeniem: ůyý we wspólnocie i jednoczeœnie nie
daý się usidliý, zachowaý niezaleůnoœý poza konwencjami, zwyczajowymi
wzorcami zachowaľ (toposy czy tropy). Oddzieliý się od ewidentnej, âatwo postrzegalnej gâupoty zbiorowoœci, która przytâacza, tâamsi, (…)
przyszpila do miejsca wspólnego, udaremnia jednostkowoœý i niepowtarzalnoœý (Dziadek 2008, 242–243).

Chyba nie będzie naduůyciem, jeœli zaryzykuję stwierdzenie, ůe nawet jeœli
tego marzenia nie podziela sama Ewa Lipska (zwaůywszy na ostatnie wywiady, nie jest to wcale takie nieprawdopodobne), to bez wĊtpienia podzielajĊ je
bohaterowie jej wierszy.
Post scriptum albo fragment dyskursu miosnego
Moje skojarzenie poezji Lipskiej z pojęciem atopii ma równieů inne ŭródâa.
Kwestia pierwsza wiĊůe się z zadomowieniem tegoů leksemu zarówno w refleksji nad przestrzeniĊ, jak i w dyskursach znacznie bliůszych nauce o literaturze. Rzecz w tym, ůe atopia znajduje równieů miejsce w sâowniku pojęý
organizujĊcych hermeneutycznĊ i dekonstrukcyjnĊ refleksję nad rozumieniem i interpretacjĊ. Oto jak dowodzi Gadamer we wstępie do jednego ze
swych kanonicznych dzieâ:
Grecy mieli bardzo piękne sâowo na okreœlenie sytuacji, w której nasze
rozumienie ulega zahamowaniu. Nazywali jĊ atopon. Termin ten oznacza
to, co pozbawione miejsca, to, czego nie moůna podciĊgnĊý pod schematy naszych oczekiwaľ wobec rozumienia i co – z tego powodu – wprawia
nas w zdziwienie (Gadamer 2003, 7).

Zdziwienie, dopowiedzmy, którego ŭródâem jest zetknięcie z czymœ obcym, dotĊd nieznanym, z czymœ stawiajĊcym opór, wymykajĊcym się „wszelkiej jednoznacznoœci i gotowym pojęciowym siatkom” (Dziuban 2009, 7).
UjmujĊc rzecz w ten sposób, moůna by postawiý tezę, ůe doœwiadczenie
atopii zdaje się byý nie tylko doœwiadczeniem bohaterów wierszy Lipskiej,
ale równieů ich czytelników. Z jednej strony liryka krakowskiej poetki nie
niosâa dotĊd nadmiernych kâopotów interpretacyjnych, katalog jej gâównych
motywów i wĊtków funkcjonuje od dawna, najwaůniejsze cechy poetyki byây
przedmiotem wszechstronnego opisu. Nazwisko Lipskiej nie pojawiaâo się
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teů chyba w ůadnej z toczĊcych się dyskusji na temat „poezji niezrozumiaâej”. Z drugiej strony trudno nie ulec wraůeniu, ůe wraz z upâywem czasu
rozjaœniajĊcym zabiegom interpretatorów towarzyszy proces niejako przeciwstawny. Fakt, iů nie jest to wraůenie li tylko subiektywne znajduje swoje
potwierdzenie w poœwięconych poetce szkicach i recenzjach jej ostatnich
ksiĊůek. Oto na przykâad w przywoâywanym tu juů tekœcie Marta Wyka
zwracaâa uwagę, ůe od pewnego czasu „poezja Lipskiej staje się coraz ciemniejsza”, gdyů jej ostatnie wiersze cechuje „coraz bardziej wyraziste wchodzenie w gâĊb języka, (…) inwencja metaforyczna, której bliůsze jest oddalanie
znaczeľ niů przestrzeganie reguâ komunikacji z czytelnikiem” (Wyka 1998, 9).
AnalogicznĊ uwagę przynosi artykuâ Arkadiusza Morawca, który w pewnym
momencie stwierdza:
PoczĊwszy od Stypendystów czasu poetka wyraŭnie oœmieliâa wyobraŭnię, poluzowaâa rygory semantycznej przejrzystoœci tekstu, schroniâa się w labiryncie
znaczeľ. Jej poezja wyraŭnie się skomplikowaâa (Morawiec 2011, 47).

W efekcie tego, jeœliby uczciwie zdaý sprawę z lektury wierszy poetki,
wówczas trzeba by przyznaý, ůe stawkĊ dokonujĊcej się w jej ostatnich
ksiĊůkach „syntezy wâasnego stylu”, którego przejawami sĊ m. in. „ekscentryczne zestawienia sâów” „niezwykâa kondensacja znaczeľ” (Ligęza 2001,
24) czy „język uůyty nie po to, by budowaý kojĊce obrazy, ale by demaskowaý, draůniý” (Kaâuůa 2003, 55) jest nie tylko poetycka wyrazistoœý, âatwo
rozpoznawalna autorska sygnatura czy podziw nad językowĊ inwencjĊ.
StawkĊ tych zabiegów jest równieů częœciej niů niegdyœ werbalizowane przekonanie, ůe nieraz „juů na poczĊtku postawiý wypada elementarne pytanie:
co to znaczy zdanie, ten wers, ten obraz” (Poprawa 2006, 118), bo coraz
więcej w tej liryce miejsc niejasnych, fragmentów hermetycznych, fraz cokolwiek zagadkowych. „Rozgadana kombinacja liter” (Lipska 2015, 6), by
posâuůyý się sâowami z wiersza pod tytuâem Rebus, zdaje się kombinacjĊ
o coraz wyůszym stopniu komplikacji. „Wyszli. Nie wrócili. / Na stole mandarynki. / Skoľczyâ się sezon na ůycie. // Na œcianie / rosnĊ po nich obrazy” (Lipska 2015, 22) – pisze poetka w jednym z wierszy zawartych w ostatnim tomie. Kim sĊ ci, którzy wyszli? Dlaczego nie wrócili i dlaczego skoľczyâ się sezon na ůycie? Czy ten sezon ma coœ wspólnego z Rafaâem
Wojaczkiem czy moůe raczej z Arturem Rimbaudem? A moůe raczej z telewizyjnym serialem (Przepis na ůycie), którego kolejny sezon dobiegâ koľca?
Co znaczĊ mandarynki leůĊce na stole i co przedstawiajĊ rosnĊce na œcianach
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obrazy? Pytania moůna mnoůyý, podobnie jak i równie enigmatyczne wyznania poetki: „Prymuska z naszej klasy. / Skoľczyâa marnie / w sâowniku
synonimów” (Lipska 2015, 12) pisze na przykâad w wierszu Ůycie, a czytelnik
zaczyna zastanawiaý się nad istnieniem sâownika, który pozwoliâby mu
uczyniý te sâowa nieco bardziej zrozumiaâymi. Równie zawiâe zdaje się byý
stwierdzenie mówiĊce o „Cyprysie wpatrujĊcym się we mnie przez lornetkę
oka” (Lipska 2001, 47) czy pochodzĊce z Hymnu mgây stwierdzenie: „Los
przegapiâ okazję. / Mógâ ci przecieů daý szansę. / Wtedy. O czwartej nad
ranem. / Teraz sam ůaâuje” (Lipska 2006, 7). Kim jest adresat tego tekstu?
O jakĊ szansę chodzi? Co się zdarzyâo? Oczywiœcie nie w tym rzecz, ůe jedynĊ odpowiedziĊ na tego typu sformuâowania jest czytelnicza bezradnoœý,
lekturowy pat; ůe tego rodzaju wierszy nie sposób (z)interpretowaý. Rzecz
w tym, ůe prezentujĊc swoje wykâadnie, bardziej niů w innych przypadkach
jesteœmy skazani na domysây, pozostajemy w sferze tez, sâabo weryfikowalnych hipotez.
Uůywam liczby mnogiej, choý byý moůe powinienem posâugiwaý się jednak liczbĊ pojedynczĊ. Niewykluczone, ůe piszę tu przecieů gâównie o swoim kâopotach. Jeœli tak, to moůe dlatego, ůe i mojĊ lekturowĊ relację z poezjĊ
Lipskiej daâoby się opisaý przy pomocy kategorii atopii. Oœmielony klasycznym szkicem Jana Bâoľskiego, który na pierwszych stronach Romansu z tekstem upominaâ się o emocjonalnĊ relację między badaczem a dzieâem i ja sięgam po ten typ metaforyki, by poczyniý finalne wyznanie oraz wskazaý ŭródâo zarówno dla swych interpretacyjnych konfuzji, ale i pewne wyjaœnienie
swej fascynacji lirykĊ Ludzi dla poczĊtkujĊcych. Z pomocĊ przychodzi mi Roland Barthes, który doœwiadczenie atopii wkomponowaâ w jeden z fragmentów dyskursu miâosnego. Otóů, jak instruktywnie wyjaœnia francuski uczony:
Inny – kiedy jest atopos – wstrzĊsa językiem; o nim mówiý się nie da; kaůde
okreœlenie wydaje się faâszywe, bolesne, bâędne, nie na miejscu, inny jest nie
do okreœlenia. Takie byâoby prawdziwe znaczenie atopos (Barthes 1999, 80).
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‘I come back to the place that does not exist’.
On different forms of experiencing an atopy
Most scholars dealing with Ewa Lipska’s poetry claim that a motif of home is amongst the
most important ones in her works. The author of the article discusses the existence of this
very motif in the late works of the poet. The article also aims to consider the different senses
evoked by the Greek term ‘atopy’ in Lipska’s works.
Key words: atopy, Lipska, home

