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MiÆdzy jÆzykami, miÆdzy gosami.
O poems Andrzeja Sosnowskiego1
W tomie poems Andrzeja Sosnowskiego znalazâ się następujĊcy fragment
z listu Bianki Rolando:
Potem te zdjęcia obrabiam, niszczę, zabieram im kolory i nakâadam nowe odcienie róůnej intensywnoœci, od ýwierkajĊcej pomaraľczy do zaraůonej bâękitem ůóâci. Potem je drukuję (…) i zaczynam na nich rysowaý
rozpuszczalnikami, farbami transparentnymi, markerami do skreœlania,
ale pojawia się równieů rysunek wydrapywany i rysunek, który powstaje
przez zamazywanie komentarzy – wierszy wpisanych w fotografię, tak ůe
pozostaje tylko nieczytelna potencjalnoœý, co zamazane sâowa miaâyby
znaczyý, co opisywaý2.

Fragment ten zostaâ umieszczony tuů przy koľcu caâoœci, wâaœciwie niemalůe na jej zamknięciu. Jest jednym z wielu cytatów skâadajĊcych się nie
tylko na tę ksiĊůkę, lecz takůe na caâĊ twórczoœý poety, która opiera się na
intertekstualnej dekontekstualizacji i – wâaœciwie jednoczasowej – rekontekstualizacji cudzych języków (przy czym „wâasny” język poety równieů jest
Pierwotna wersja tekstu zostaâa wygâoszona na konferencji „Adaptacje” zorganizowanej
przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoâę Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu ŒlĊskiego w Katowicach w dniach 3–4 grudnia 2012 roku. Pierwodruk artykuâu
(w nieznacznie zmienionej formie) ukazaâ się w „Biaâostockich Studiach Literaturoznawczych” 2012, nr 3.
2 Fragment listu Bianki Rolando w: A. Sosnowski, poems, Wyd. Biuro Literackie, Wrocâaw
2010, s. 30. Wszystkie cytaty zamieszczone w tekœcie pochodzĊ z tego wydania. Po zacytowanym fragmencie umieszczam odpowiedni numer strony.
1
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traktowany jak obce, a zatem moůliwe do ponownego wykorzystania, tworzywo). Cytat ten jest jednak specyficzny, poniewaů stanowi opis procesu
przetwarzania przedmiotów i języka oraz wytwarzania czegoœ nowego. ZamykajĊcy wâaœciwie caây tomik fragment traktuję jako ustawienie perspektywy odbioru, a jednoczeœnie „wypoůyczony” autokomentarz, w którym twórczoœý poetycka jest ustawiana obok wszelkich dziaâaľ artystycznych, takůe
wizualnych, i na równi z nimi. Uznaję, ůe jest to swego rodzaju instrukcja
pozwalajĊca traktowaý wiersze umieszczone w poems – ale nie tylko tu – jako
materialne przedmioty artystyczne, dziaâajĊce w performatywnej przestrzeni
sztuki, które ukâadajĊ się w rytmiczny, brzmieniowy spektakl.
Co to oznacza? Przede wszystkim poszerzenie pola odbioru oraz zmianę
w stawianiu akcentów w lekturze tekstów Sosnowskiego. W tej perspektywie
Sosnowski jest nie tyle tekstowy, ile dŭwiękowy, brzmieniowy, więc „zmaterializowany”. Oczywiœcie, Sosnowski jest intertekstualny, ale intertekstualnoœciĊ „gâosowĊ”. Jego wiersze nie mówiĊ tekstem czy tekstami, ale gâosami,
które ukâadajĊ się (a tę nieosobowĊ formę stosuję œwiadomie) w rodzaj
postmodernistycznej fugi. Nie caâoœci, bo ta oznaczaâaby wygâadzenie
i przycięcie wedâug jakiegoœ wzorca, ale – zorkiestrowanego haâasu. Traktuję
poems jak spektakl rozpisany na gâosy, z których częœý to gâosy znane i identyfikowane: Mickiewicz, Shelley, Shakespeare, Petrarca, ale teů Tricky, John
Lennon, Scott Walker, inne – pozostajĊ nierozpoznane, raczej przeczute
jako „cudze” bĊdŭ teů znane niewielkiej grupie odbiorców. Jacek Gutorow,
dostrzegajĊc muzycznoœý utworów Sosnowskiego, konstatuje:
O ile wiem, Andrzej Sosnowski jest pierwszym autorem p i s z Ċ c y m
[podkreœl. – J.G.] covery. (…) Sosnowski ma teů na swoim koncie tekst
pod znamiennym tytuâem Techno, będĊcy coverem podwójnej sestyny sir
Philipa Sidneya (polski poeta wykorzystaâ technikę samplingu, to znaczy
wâĊczenia oryginalnych fragmentów w zupeânie nowy kontekst (…)3

Tym samym Sosnowski decyduje się na szukanie nowego, wâasnego, ale
chyba nigdy „swojego”, gâosu nie obok innych, juů istniejĊcych, ale w ich
wnętrzu i poprzez nie. Jego technika pisarska opiera się na wysâuchiwaniu
rytmu sâów, fraz, języków, a następnie wprowadzaniu wâaœnie tych rytmów
w swoje teksty-spektakle. U Sosnowskiego sâychaý róůne gâosy, które materializujĊ się jako rytm tej poezji, a graficznie – jako wykorzystanie róůnego
J. Gutorow, Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim, w: tegoů, Niepodlegâoœý gâosu. Szkice o poezji polskiej po 1968, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 180.
3
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rodzaju czcionek oraz ukâadów skâadniowych i wersowych. W rozwaůaniach
o performatywnym wytwarzaniu materialnoœci Erika Fischer-Lichte pisze:
Gâos to pod wieloma względami godny uwagi i zdumiewajĊcy materiaâ.
Nie tylko dlatego, ůe nie istnieje, póki nie zacznie rozbrzmiewaý. Nie tylko dlatego, ůe trwa tak dâugo, jak oddech, wraz z którym wydobywa się
z ciaâa i z kaůdym nowym oddechem moůe powstawaý na nowo, a zatem
stanowi materiaâ, który istnieje tylko w formie „ekstazy”. Nie tylko dlatego, ůe w gâosie dŭwiękowoœý, cielesnoœý i przestrzennoœý âĊczĊ się ze sobĊ, w wyniku czego materialnoœý przedstawienia ukazuje się za jego
sprawĊ jako coœ, co wciĊů na nowo się stwarza. Prócz tego gâos stanowi
materiaâ, którym gâos moůe staý się bez koniecznoœci znaczenia, co przeczy wszystkim semiotycznym zasadom i reguâom4.

Spróbuję pokazaý, w jaki sposób Sosnowski operuje gâosami i w jaki sposób nigdy nie podporzĊdkowuje ich jakiejœ nadrzędnej zasadzie spójnoœci
czy jednolitoœci (jednobrzmieniowoœci). UkâadajĊ się one nie tyle w chór, ile
w kakofonię miejskiego placu, na którym trwa karnawaâowa zabawa.
Gâos nie jest językiem, to znaczy tekstem, zapisem. Stanowi raczej materialnĊ realizację tekstu. Za bardzo waůne uwaůam wyjœcie poza poetycki
zapis w kierunku tego, co juů tekstem nie jest, bo zamienia się w wielogâosowy spektakl. Karol Maliszewski, piszĊc o poezji Sosnowskiego, uznaje jĊ
za antymimetycznĊ, antyrealistycznĊ, będĊcĊ autotelicznĊ samorealizacjĊ
twórcy5. Autor pisze:
A więc nie przygoda egzystencjalna, a intelektualna wâaœnie. Poâoůenie
nacisku na kreację – jeůeli moůna tak rzec – wewnĊtrzjęzykowĊ. Caâkowite zaufanie rzeczywistoœci języka wyalienowanego, oderwanego od mechanizmu prostego desygnowania. W tym kontekœcie wiersz raczej nie
jest odpowiedziĊ na wyzwania tak zwanej realnoœci, a jawi się jako produkt zwĊtpienia w ůyciowo poznawcze moůliwoœci języka6.

Wedâug mnie, przygoda intelektualna i egzystencjalna wcale się nie wykluczajĊ. Sam fakt zawziętego – jak chciaâoby się powiedzieý – podsâuchiwania
E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywnoœci, przeâ. M. Borowski, M. Sugiera, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 210.
5 K. Maliszewski, Nowa poezja. Maây przewodnik po tendencjach i stylach, http://biuroliterackie
.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_1025 [dostęp: 8.03.2013].
6 Tamůe.
4
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œwiata wskazuje na silne zwiĊzki języka poezji i gâosów rzeczywistoœci.
Oczywiœcie, nie ma mowy o naœladowaniu czy odbijaniu realnoœci, ale niewĊtpliwie trzeba pamiętaý o wciĊů na nowo ponawianej próbie dotarcia do
dŭwięków dochodzĊcych ze œwiata. Jeœli Sosnowski naœladuje, to melodię,
rytm, frazowanie, które zmieniajĊ zapis w wypowiedŭ. Domaga się wręcz
gâosu, nawet jeœli go nie sâychaý7. Wydaje się, ůe uruchamia tu zupeânie inny
poziom komunikacji. Kontakt ze œwiatem nie musi byý kontaktem opartym
na nazywaniu rzeczy (desygnowaniu), lecz na bardziej pierwotnym mechanizmie odsâuchiwania œwiata.
Rama poetyckiego performance’u
Traktuję tomik Sosnowskiego poems jako caâoœý w znaczeniu podstawowym –
kaůdy tekst – od motta po odautorski komentarz – jest zapisem/utrwaleniem
czyjegoœ gâosu. poems to konstrukcja zamykajĊca się między cytatem z piosenki
Tricky’ego („you promised me poems”) a spisem internetowych linków aktywnych w nocy z 20 na 21 stycznia 2010 roku. Niektóre z nich sĊ juů nieaktywne
(co skĊdinĊd byâo nadziejĊ samego autora8), nie moůemy więc mieý pewnoœci co
do ich zawartoœci, nie moůemy teů potwierdziý swoich lekturowych intuicji.
Pozostajemy zatem zawieszeni w niepewnoœci, wracamy do tekstów, które nie
podpowiedzĊ niczego, niebieskie konfiguracje liter i cyfr (podœwietlone i utrwalone w druku âĊcza internetowe) stajĊ się zaœ (irytujĊcĊ) figurĊ nierozpoznawalnoœci znaczeľ, cytatów. OkazujĊ się teů znakomitym przykâadem rozdŭwięku
między znaczonym i znaczĊcym. Do czego odsyâajĊ? Literalnie – do niczego.
Potencjalnie – do ogromu sieciowych hiperâĊczy, do archiwum kulturowego
doœwiadczenia, które okazuje się wciĊů ponawianĊ próbĊ „podâĊczenia się” do
tego, co juů zostaâo powiedziane (napisane). Ostatnie zdanie poems, zapisane
w cudzysâowie „To do zobaczenia”, brzmi w kontekœcie „nieůywych” linków
W wierszu dr cagliari resetuje œwiat podmiot domaga się gâoœniejszego mówienia: „Prosimy
trochę gâoœniej/ dottore”. Jest to o tyle istotne – a zwróciâ na to uwagę prof. Tomasz Cieœlak
– ůe Gabinet doktora Caligari jest filmem niemym. OsiĊgnięty przez Sosnowskiego efekt to
z jednej strony zabawne naruszenie konwencji, z drugiej – próba „zmuszenia” opornej rzeczywistoœci (nawet jeœli jest ona rzeczywistoœciĊ fikcyjnĊ) do mówienia, „dania gâosu”.
8 „– Skoro przypisy w poems kierujĊ do stron internetowych, to znaczy, ůe sĊ chwilowe.
Odwoâuje się pan do teledysków, które w 2010 roku mogây występowaý pod podanymi
adresami, ale teraz niekoniecznie tam sĊ. – Na tym mi bardzo zaleůaâo”, http://popmoderna
.pl/wywiad-andrzej-sosnowski/ [dostęp 8.03.2013].
7
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ironicznie; to chichot autora, kimkolwiek by nie byâ, ale jest to teů zaproszenie
do zobaczenia (jeszcze raz) tego, co zostaâo zapisane w tomie, do usâyszenia po
raz kolejny, ale za kaůdym razem inaczej, wciĊů powracajĊcych gâosów. Moůna
to âĊczyý, co zresztĊ robi sam poeta, z obrzędem przywoâywania zmarâych,
sprowadzania ich na ziemię, by poruszyli tych, którzy tu zostali – z dziadami,
a więc z Mickiewiczem (w tomiku znaleŭý moůna wiele cytatów, kryptocytatów
i rytmów Mickiewicza). Paweâ Próchniak zwraca uwagę na podobieľstwo technik twórczych Sosnowskiego i Mickiewicza, sięganie do ŭródeâ wszystkich opowiedzianych kiedyœ historii.
Obie techniki spotykajĊ się w tym samym geœcie. Zmienia się medium
wspólnej wyobraŭni. Dzisiaj gdzie indziej bijĊ jej ŭródâa. Inaczej niů
przed dwustu laty jest zakotwiczona. Ale poezja wciĊů uparcie sięga po te
„œpiewy, gusâa, inkantacje”, którymi ůywi się nasza imaginacja. Z nich się
rodzi, dzięki nim ůyje swoim odwróconym, upiornym ůyciem9.

Sam Sosnowski w jednym z wywiadów powiedziaâ:
Mówisz o swoim doœwiadczeniu tak, jak wiele innych osób mówi o innych
doœwiadczeniach – uůywajĊc tych samych sâów, tej samej skâadni. I gdzie
jest w twoich sâowach niezwykâoœý twojego doœwiadczenia? (…) Próbuję
zatem, mówiĊc inaczej, uniknĊý naiwnoœci wiary w to, ůe przy opisie wâasnych doœwiadczeľ moůna daý sobie radę bez archiwum. Doœwiadczenie
bez archiwum po prostu nie istnieje, bo lĊduje poza językiem10.

Poeta, wspóâczesny poeta, nie opowiada więc o swoim ůyciowym doœwiadczeniu – zakochaniu, nieszczęœciu, radoœci, smutku – ale o swojej roli
„tego trzeciego”, gdy spotyka się język i œwiat. Sosnowski mówi:
Wydaje mi się, ůe mamy do czynienia z nieudanĊ schadzkĊ języka i œwiata. (…) to język musi tutaj dwoiý się i troiý, a œwiat jest w porzĊdku i na
nic nie czeka11.
P. Próchniak, Poema: widowisko, w: P. Œliwiľski, red., Wiersze na gâos: szkice o twórczoœci Andrzeja Sosnowskiego, Wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu, Poznaľ 2010, s. 130.
10 A. Sosnowski, Podróů przez archiwum, w: Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wybór, oprac., wstęp G. Jankowicz, Wyd. Biuro Literackie, Wrocâaw 2010, s. 75.
11 Czy jesteœ w takim razie poetĊ ponowoczesnym? (z Andrzejem Sosnowskim rozmawia Michaâ
Paweâ Markowski), w: G. Jankowicz, red., Lekcja ůywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego,
Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 43.
9
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Poeta podglĊda i podsâuchuje, więcej – rejestruje i udostępnia to, co się
dzieje między językiem i rzeczywistoœciĊ, a co okazuje się wydarzeniem
w samym języku. My, odbiorcy, zostajemy więc obsadzeni w rolach widzów,
oglĊdajĊcych to, co się dzieje z językiem i w języku. Przysâuchujemy się,
a poprzez rytm zostajemy wciĊgnięci w sam œrodek tego widowiska.
W twórczoœci autora Opery dochodzi do gâosu przekonanie, ůe poezja ma
w sobie coœ z teatralnego przedstawienia, ůe wiersz jest inscenizacjĊ, ůe
robi się go z gotowych scenografii, z przygotowanych zawczasu ról (…).
I tom poems jest zapisem widowiska. OglĊdamy je na deskach pustego
amfiteatru – na scenie antycznej tragedii i Dziadów12.

Odwoâania do tragedii greckiej pojawiajĊ się w poems w postaci przypadkowo wybranych fragmentów didaskaliów antycznych tragedii, np. „Pauza.
Wbiega Chór”, „W czasie pieœni Chóru robi się dzieľ” czy „Chór œród pieœni uderza dâoľmi w ziemię”, skâadajĊcych się na utwory zatytuâowane Sortes. Rzeczywiœcie, mamy grecki chór, ale czy nie jest to chór doœý przypadkowy, uâomny, bo zrobiony z zebranych gdzieœ tekstów-kawaâków, i kaleki,
bo nie wiedzĊcy, jakĊ tragedię komentuje? Co niĊ jest? I czy to jeszcze
w ogóle tragedia? Nie ma tu ani amfiteatru, ani chaty Guœlarza. Co więcej,
nie ma Guœlarza. Zamiast niego zjawia się postaý z filmu Roberta Wienego
Gabinet doktora Caligari – szarlatan i wariat w jednej osobie, który prezentuje
swoje sztuczki na miejskim jarmarku. Utwór dr caligari resetuje œwiat stanowi
kwintesencję techniki pisarskiej Sosnowskiego, o czym będzie jeszcze mowa.
W tym miejscu zwrócę tylko uwagę na przemianę tego bohatera. Jak Mickiewiczowski Gustaw zamienia się w Konrada, tak doktor Caligari zamienia
się w dr. charivari (przemiana ta jest karnawaâowym odwróceniem romantycznej przemiany i bezpoœrednim wprowadzeniem na scenę karnawaâowego sposobu œwiętowania):
dr charivari „recytuje” œwiat
prosimy nieco ciszej dottore (s. 19)

Brzmieniowe skojarzenie Caligari – charivari jest poâĊczeniem szaleľstwa
i osobliwoœci z haâasem, nieuporzĊdkowanym, parodystycznym przeksztaâceniem uprawomocnionej pieœni (stĊd byý moůe zapisany w cudzysâowie
czasownik „recytowaý”). Obyczaj charivari, naleůĊcy do zwyczajów spokrew12

P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128.
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nionych z karnawaâem, jest doœý agresywnym i bardzo gâoœnym wyraůaniem
opinii spoâecznoœci na temat dziaâaľ jej czâonków (chodzi o maâůeľstwa
osób niedopasowanych wiekowo)13. „Charivari”, czyli kocia muzyka, to
haâas – krzyki, wycie, uderzanie w metalowe przedmioty. Jest to dŭwięk
w czystej postaci. Dŭwięk, za którym stoi szeroko rozumiane znaczenie (nieujawniane bezpoœrednio) i który jest niczym innym, jak tylko dziaâaniem. To
zabawa (onomatopeiczne „ha ha”, które powraca w utworze) i szukanie
odpowiedzi w „wyczynianiu romantycznych hec” (s. 17).
GDZIE JEST AUTOR?
œmiech nad rzekĊ zorzynku i lampiony
seraje lampionów i punktowy kolczyk
wesoây pilot na parkingu swallow me
i tylne siedzenie zdezelowanego fiata
i starzy kumple niezawodnie kapitalni
z koksem mandolinĊ i obwarzankami
i zapach marzanki pod markizĊ ůywca
zaraz po deszczu tobie tylko podaruję
te ůyâki œwiatâa i kosmyki cienia
grudkę rozgrzanej ziemi gâuchy szept (s. 9)

Oto poczĊtek tomiku, wiersz zabawy wiosenne. Otwarcie autocytatem, poniewaů „zorzynek” pojawiâ się juů wczeœniej, w tomie Taxi. Tutaj zostaâ
„powtórzony”, po raz kolejny wezwany (funkcja woâacza), jest wpisanym
w tekst „ty”, do którego się mówi (i do którego będzie się mówiâo w caâym
tomie): „œmiech nad rzekĊ zorzynku (…) tobie tylko podaruję”. Ten nadawczo-odbiorczy ukâad traci swojĊ wyrazistoœý pod wpâywem nagromadzenia
obrazów i dŭwięków wypeâniajĊcych wspóârzędnĊ konstrukcję zdaniowĊ.
Zostaje zamaskowany szczegóâami-cytatami (Alicja w krainie czarów, wschodni przepych i tajemnica zamknięta w zestawieniu „seraje lampionów” czy
martwy juů znaczeniowo kolokwializm „kapitalni kumple”). Wszystkie te
elementy zostajĊ przywoâane na samym poczĊtku, by następnie rozwijaý się
w kolejne nagromadzenia: Mickiewiczowski œwierzop, Vermeer i „jego”
widok Delft, Fredro i „jego” Paweâ i Gaweâ (przetworzony juů wczeœniej
Na temat obyczaju zob. N. Zemon Davis, Charivari, honor i wspólnota w Lyonie i Genewie
w XVII wieku oraz Frank W. Wadsworth, „Kocia muzyka” w „Księůnej d’Amalfi”: Websterowski
taniec szaleľców a tradycja charivari, w: J.J. MacAloon, red., Rytuaâ, dramat, œwięto, spektakl. Wstęp do
teorii widowiska kulturowego, przeâ. K. Przyâuska-Urbanowicz, posâowie W. Dudzik, Wyd. UW,
Warszawa 2009.
13
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w utworze Mihi i Tibi) czy – z innego rejestru – poezja Jana Twardowskiego;
filmy, lektury, obrazy, ikony popkultury (Marylin Monroe, Ginger Rogers),
formuây religijne („ciebie prosimy”). Jest to prawdziwie karnawaâowy teatr
figur i gâosów, które pojawiajĊ się obok siebie na prawach równorzędnoœci,
czasem – obocznoœci. Zestawione ze sobĊ tworzĊ barwny orszak lub – z innej
perspektywy – haâaœliwy tâum, którego jedynym celem jest ludyczna gra ze
znaczeniami stojĊcymi za nimi. Mamy zatem do czynienia z powtórzeniem
gestu, figury, gâosu, a tym samym z rozszczelnieniem systemu, do którego
figura naleůaâa. Powtórzone brzmienie lub obraz przestaje odgrywaý tę samĊ
rolę. Jest więc to nie tylko „przywoâywanie zmarâych”, ale wprowadzanie ich
między ůywych po to, by wytworzyâa się gâęboka i materialna interakcja. Po
to, by na karnawaâowej scenie zmaterializowaâa się wspólnota uczestników –
œwiętujĊcych samĊ moůliwoœý zaistnienia tej wspólnoty.
Co natomiast jest darem? Cudze dobra, to, co staâo się wâasnoœciĊ ogóâu
i co nie wymaga przecieů jakiegoœ szczególnego „ofiarowywania”. To, co
przynaleůy wspólnocie, poniewaů jĊ konstytuuje. Kto jednak miaâby byý odbiorcĊ tego daru? „Zorzynek”? Oznaczaâoby to, ůe kaůde kolejne powtórzenie staje
się darem dla samego języka, dla językowego „seraju” potencjalnoœci. Kaůde
kolejne powtórzenie jest bowiem rozszczelnieniem istniejĊcej przestrzeni moůliwego doœwiadczenia wypowiadania. Kaůdy cytat, który przecieů nie jest juů
cytatem, stanowi odchylenie od pierwowzoru, przez sam fakt umieszczenia go
w nowym kontekœcie. Mówiony jest innym, przeksztaâconym, a często znieksztaâconym, gâosem. Powtórzenie i odchylenie od tego, co jest powtórzeniem,
to podstawowy mechanizm poetyki Sosnowskiego. W powtórzeniu i odchyleniu
wytwarza się rytm tej poezji, jej brzmieniowa materialnoœý, uchwytnoœý, a takůe
jej regularnoœý14. Za „zorzynkiem” stoi jednak odbiorca, który poprzez rytm, nie
znaczenie, wchodzi w tę poezję albo, co byý moůe bardziej trafne, jest przez niĊ
wciĊgany, „âowiony”. Jest jak doœwiadczajĊcy wszystkimi zmysâami uczestnik
karnawaâowego pochodu przez miejski plac. AtakujĊ go frazy i dŭwięki – i to
one stajĊ się âĊcznikiem między odbiorcĊ a samym poetyckim wydarzeniem. To
nie poezja ma się poddaý odczytaniu, lecz odbiorca winien poddaý się jej rytmowi. Wszystko toczy się między językami i ich brzmieniami, o czym będzie
jeszcze mowa (nieprzypadkowo obok polszczyzny pojawia się u Sosnowskiego
język angielski, niemiecki, hiszpaľski czy âacina).
Kto w poezji Sosnowskiego jest tym, który obdarowuje, dzieli się posâyszanymi gdzieœ „cudzymi gâosami”? To, jak sĊdzę, jedno z gâównych pytaľ,
14

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywnoœci…, s. 216.
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przed którymi staje odbiorca tej poezji. Autor? Ten wyrzeka się autorstwa,
twierdzĊc, ůe język „się mówi”15. Podmiot liryczny? Pojęcie to, ugruntowane
w literaturoznawstwie, niekoniecznie sprawdza się w lekturze tekstów Sosnowskiego. Fikcyjna osoba mówiĊca rozpada się tutaj na tysiĊce gâosów.
Oprócz tego, ůe za kaůdym cytatem stoi czyjœ gâos (autora, ale teů „cudzego” podmiotu mówiĊcego), w tekstach Sosnowskiego nieustannie zmienia
się perspektywa, punkt, z którego się patrzy i z którego się mówi16. Językowo zostaâo to zaprojektowane jako wprowadzenie wielu bohaterów – często
kulturowo zakorzenionych, np. doktor Caligari, Szczuroâap – Mozart czy
Œwiniopas – Andersen; często jednak sprowadzonych po prostu do zaimka
osobowego lub form czasownikowych. NieustajĊca zmiana perspektywy
wiĊůe się z ciĊgâĊ zmianĊ przestrzeni. Znajdujemy się niemalůe jednoczeœnie
w Berlinie, Rzymie, przestrzeni kosmicznej (wywoâana sâowem „astronautka” i odniesieniami filmowymi), znanymi z dzieâ pozaliterackich miastami
Hameln czy Holstenwall.
W poems (zarówno w caâym tomie, jak i w swoistym cyklu opatrzonym tym
wâaœnie tytuâem, na który skâada się siedem tekstów) wszystko to, co mogâoby okreœliý osobę mówiĊcĊ jako posiadaczkę swojego gâosu czy języka,
a stojĊcego za tĊ konstrukcjĊ autora jako doœwiadczajĊcego siebie w œwiecie,
zostaâo poddane zabiegom dystansujĊcym, w sumie bardzo prostym, takim,
jak np. uůycie cudzysâowu.
obiecaâem ci wiersze i co z tego wyszâo
co byâo nam pisane monotonna muzo
pani chce robiý biopsję „mego” gâosu
pani ma hipernowoczesny sprzęt
a ja mam ciemny nieůyt krtani johasiu (s. 25)

Zaimek dzierůawczy „mego” cudzysâowem oddzielony od posiadacza gâosu jest znakiem niemoůnoœci dotarcia do tego, co miaâoby byý wâasnoœciĊ
poety (jego gâos, dykcja), ale teů wysokiej œwiadomoœci poetyckiej – nie istnieje coœ takiego jak „mój wâasny gâos”. Istnieje tylko choroba, która domaZob. przywoâywany juů wywiad z Andrzejem Sosnowskim Podróů przez archiwum.
O zagadnieniach tych pisaâ, odwoâujĊc się do terminologii Bartha, między innymi
G. Jankowski w tekœcie Zamknięcie: koniec wszystkich rzeczy, w: Lekcja ůywego języka… Moůna by
równieů przywoâaý kategorię narracyjnego neutrum, którĊ posâuůyâ się Maurice Blanchot
w swojej ksiĊůce poœwięconej twórczoœci Franza Kafki. Zob. M. Blanchot, Wokóâ Kafki,
przeâ. K. Kocjan, Wyd. KR, Warszawa 1996.
15

16
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ga się wypowiedzenia w najbardziej adekwatnych dŭwiękach, nawet gdyby
byây one cudzymi dŭwiękami, np. Mickiewicza:
wymawiam gâoski jak obrzękâe nuty
wyciĊgam wiersze jak ůelazne druty17 (s. 25)

Utwór ten, zatytuâowany jak caây tomik poems, a w pierwszym wersie będĊcy odpowiedziĊ na motto z Tricky’ego (przypomnę: „you promised me poems”), traktuję jako centrum tej ksiĊůki. Wiersze sĊ w nim bezpoœrednio
âĊczone z gâosem, muzykĊ, sposobem artykulacji (wiersze to gâoski, gâoski
to nuty). Wiersze to zaœpiewy, brzmiĊce gâucho i twardo, bo ich ŭródâem
jest choroba. Caây projekt poetycki zasadza się więc na muzycznej konstrukcji, od-sâuchaniu kolejnych gâosów, kolejnych kawaâków, badaniu sposobów
artykulacji i rozprzestrzeniania się dŭwięków i fal:
wszystkie przyrzĊdy mówiĊ swoim gâosem
laryngograf spektrograf stroboskop spektrofon (s. 25)

Wprowadzenie do gry specjalistycznych nazw przyrzĊdów badawczych jest
kolejnym zabiegiem „odwracajĊcym œwiat”, tym razem œwiat wyznania lirycznego, które z zaâoůenia powinno byý zsubiektywizowane, nie zaœ poddane naukowej i badawczej analizie. „Swój” gâos przyrzĊdów, o których
mowa, jest wâasnĊ metodĊ odkrywania sposobów wytwarzania materialnoœci
(rejestracja tego, czego nie widaý bĊdŭ, co jest znieksztaâconym dŭwiękiem).
Badanie przewodnictwa dŭwięków pod wodĊ czy rejestrowanie elektromagnetycznego widma to nowoczesne metody zatrzymania tego, czego nie
moůna dotknĊý, a co trwa tylko momentalnie. Czy więc poeta jest „przyrzĊdem” zapisu cudzych, pojawiajĊcych się i szybko znikajĊcych, gâosów? Czy
jest tym, który wytwarza swój „wâasny” gâos? Utwór ten funkcjonuje
w klamrze pytanie – odpowiedŭ:
obiecaâem ci wiersze i co z tego wyszâo
[......................]
aserejé ja de jé de jebe tu de jebere (s. 25)

PoczĊtkowe pytanie znajduje swojĊ odpowiedŭ w kolejnym cytacie. Ostatni wers jest frazĊ z piosenki hiszpaľskiego zespoâu Los Ketchup – frazĊ,
Jest to bezpoœrednie odwoâanie do jednej z epistolograficznych wypowiedzi Adama
Mickiewicza. Zob. P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128.
17
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którĊ moůna by uznaý za brzmieniowĊ kwintesencję hiszpaľszczyzny, a za
którĊ nie stoi ůadne znaczenie. Pozbawiona sensu hiszpaľska onomatopeja
jest odpowiedziĊ na (byý moůe zaczepne) anglojęzyczne motto „you promised me poems”. Pomiędzy nimi znajdujĊ się róůnogâosowe i róůnojęzyczne
frazy instrumentowane przez polskiego poetę. Funkcja tego poetyckiego
dziaâania jest podobna do funkcji, jakĊ peâni przywoâany wczeœniej obyczaj
charivari, a idĊc dalej tropem skojarzeľ – karnawaâ. Jest to rola wytwarzania
wspólnoty zabawy (tej zabawy, za którĊ często stoi okrucieľstwo, cierpienie
i choroba jednostek tworzĊcych wywoâywanĊ z niebytu zbiorowoœý). Rozpoznawalny dla „wszystkich” dŭwięk staje się elementem jednoczĊcym, staje
się rekwizytem, za pomocĊ którego powoâuje się do ůycia spektakl, okazuje
się teů czynnikiem umoůliwiajĊcym kontakt. Podstawowy, jak w karnawale –
fizyczny – bo pozostajĊcy poza sferĊ komunikacji.
Jak brzmi gosy?
Jeszcze raz powtórzę, ůe mówiĊc o gâosach w twórczoœci Sosnowskiego, nie
mówię metaforycznie o języku. Mówię o jego materialnoœci, o tym wszystkim,
co dŭwiękowe, a co znajduje swój wyraz w tekstach poety. Odnoszę wraůenie,
ůe w poems materialnoœý osiĊgnęâa znaczĊcĊ wartoœý – ze względu na kondensację wieloœci gâosów na stosunkowo niewielkiej „scenie” tomu, a takůe ze
względu na kontynuację tego, co „wydarzyâo się” w Po tęczy. W tomie z 2007
roku wielogâosowoœý wiĊzaâa się między innymi z pokazywaniem umownoœci
samego języka, wyrazy „materializowaây się” poprzez rozbijanie ich na litery,
litery przestawaây skâadaý się w wyrazy, zaczynaây ůyý wâasnym, niezaleůnym
ůyciem. W poems ze sâów wydobywane jest ich brzmienie, co prowadzi do
konstytuowania się dŭwięcznych i dŭwiękowych szeregów:
szukasz zajęcia w branůy lethal vodka
leta i vodka w ciemnym staây domu
szukasz etatu w firmie lethal vodka
lethal vodka martinis
aplikujemy suplikujemy (s. 11)

Te kilka wersów z wiersza zabawy wiosenne pracuje poprzez dŭwiękowe
i skâadniowe przeksztaâcanie zestawienia „lethal vodka” (póŭniej, w innym
miejscu tomu, pojawi się jeszcze „jaki dziwny letargiczny trans”). Œmiertelno-
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-alkoholowy fragment zostaâ zbudowany na dŭwiękowym kojarzeniu i powtarzaniu sâów, które z kolei kojarzĊ się z językiem rodzimym, chociaů do
niego nie naleůĊ (vodka, lethal). Tym samym stajĊ się elementem uniwersalnego (a w istocie bardzo karnawaâowego) doœwiadczenia stojĊcych za nimi
stanów, chociaů w ůadnym z wersów nie mówi się o rzeczywistym doœwiadczeniu. Sâowa pojawiajĊ się jako nazwy (branůa, firma), ironiczne i intertekstualne przeksztaâcenie znanego cytatu oraz zapisane kursywĊ przytoczenie.
SĊ więc zapoœredniczonym przywoâaniem nie samej rzeczywistoœci, lecz jej
językowych obrazów. Ostatni wers: „aplikujemy suplikujemy” poprzez rym
âĊczy sâowa odnoszĊce się do róůnych sytuacji. Dŭwiękowe wyrównanie,
chociaů będĊce poâĊczeniem sâów (aplikacja jest tym samym, co suplikacja),
sâuůy takůe ich rozszczelnieniu. W „aplikację” poprzez brzmienie wkrada się
„pokorna proœba”, w „suplikację” – ubieganie się o stanowisko na piętrze „lety”
albo „vodki”. Podobne zabiegi znajdziemy w caâym zbiorze. BędĊ to rymy bĊdŭ
aliteracje („maâpka woltera / mapka woltera”), onomatopeiczne zestawienia
sâów, jak w znakomitym fragmencie z utworu dr caligari resetuje œwiat:
happy those for whom the fold
of
szczęœliwi dla których faâd
ów
happy (s. 22)

Sâyszymy tu gâos Shelleya w „dŭwiękowym” tâumaczeniu (fold of – faâd
ów). Obce dŭwięki znajdujĊ więc swoje lustrzane odbicia i dŭwiękowe odpowiedniki w cudzych językach. A kiedy się je zestawi, sĊ i jednoczeœnie nie
sĊ tym samym.
Powyůszy fragment pochodzi z utworu, który jest – co juů zostaâo powiedziane – kwintesencjĊ techniki pisarskiej Sosnowskiego. NieustajĊco zmieniajĊ się tu punkty widzenia, przestrzenie („zaraz na poczĊtku wycieczki
w inne strony/jedŭmy w takie miejsce którego nie ma”), powtarzajĊ się zaœpiewy, onomatopeje („so-lavie di-le-jo kipiel wir i lej/helivencodehostudniaszybilej),
tytuây i melodie, tekst przyœpiesza, by zakoľczyý się angielskim „happy”. Jest
więc poetycko zmaterializowanym karnawaâowym œwiętem języka, podczas
którego dochodzi do poâĊczenia obcych sobie elementów, ustawienia ich
w parodystycznych konfiguracjach, by osiĊgnĊý efekt kociej muzyki. Koľcowe przyœpieszenie i zlewanie się gâosów odtwarza stopniowe przechodzenie od karnawaâowego, bogatego, lecz względnie uporzĊdkowanego, orszaku

EWA NOFIKOW: MiÆdzy jÆzykami, miÆdzy gosami. O poems Andrzeja Sosnowskiego

103

do koľcowego, ekstatycznego doœwiadczenia rozpâynięcia się w zabawie,
w dŭwięku. Tytuâowe „resetowanie œwiata” dokonuje się zaœ poprzez tego
œwiata „recytowanie”:
niewinnie bez serca i z daleka
doktor caligari recytuje œwiat
prosimy trochę gâoœniej
dottore (s. 15)

To poczĊtek. Recytowanie jest oczywiœcie ponownym cytowaniem tego,
co juů zostaâo powiedziane i usâyszane/przeczytane/obejrzane. Ale jest teů
gâoœnym wypowiadaniem tego œwiata. Wywoâywaniem kolejnych elementów, przywoâywaniem zasâyszanych fraz, by za chwilę odbiý je w echu kolejnego wersu. Œwiat zamienia się zatem w swoje omówienia18. Pamiętaý teů trzeba
o roli tego, który sâucha „niemej” przecieů recytacji filmowego doktora. Sâuchanie jest tutaj dopowiadaniem i domyœlaniem tego, czego usâyszeý nie moůna.
Nie sĊ tu recytowane sâowa, tylko œwiat (rzeczywistoœý). Powtarza się dŭwięki
tego œwiata, w nich wâaœnie szuka się relacyjnych uporzĊdkowaľ:
nad miastem burza jak rozlegây zawaâ
siny burzmistrz stepuje pod ratuszem
pustynnik to jest taki skoczny ptak
namiotnik to jest taka znana ýma (s. 21)

Jeœli miasto, to ratusz, jeœli ratusz, to burmistrz, a skoro nad miastem szaleje burza, to burmistrz zamienia się w „burzmistrza”. Dŭwięk deszczu to
echo stepowania, a skoro mowa o stepowaniu, to trzeba przywoâaý ptaka
z rodziny stepówek (pustynnika). Skoro zaœ pustynia, to i namiot (ten biblijny z Księgi Wyjœcia), skoro zaœ deszcz, to takůe namiot (tutaj powinien się
mieœciý w porzĊdku przyrody, przywoâany więc zostaâ jako echo w nazwie
namiotnik). Kolejne elementy âĊczone sĊ ze sobĊ na zasadzie asocjacji,
gâównie – o czym byâa juů mowa – brzmieniowych.
W gabinecie doktora Caligari, tego, który korzystajĊc z tajemniczej księgi,
usuwaâ ludzi stajĊcych mu na drodze, i który w tym celu wykorzystywaâ
Trudno nie przywoâaý tu Bachtinowskiej koncepcji wielojęzycznego i juů omówionego
œwiata, w którym nie docieramy do przedmiotu inaczej jak poprzez jego omówienia. Zawsze
więc nasz kontakt z przedmiotem jest zapoœredniczony i nigdy nie oznacza bezpoœredniego
doœwiadczenia. Zob. M. Bachtin, Sâowo w powieœci, w: tegoů, Problemy literatury i estetyki, przeâ.
W. Grajewski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1982.
18

104

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

somnambulika (Cesare), a który okazaâ się (bĊdŭ nie) dyrektorem zakâadu
zamkniętego dla umysâowo chorych, jest miejsce na wszystkie osobliwoœci.
Doktor Caligari „przepowiada” (ponownie przywoâuje) gâosy œwiata, wydobywajĊc dŭwięki, a „resetujĊc” znaczenia19. Recytowanie i resetowanie to
dwie strony tej samej monety, to dŭwięk i stojĊce za nim znaczenie, to
w koľcu dŭwięk, który zakrywa znaczenie. W jednym z wywiadów Sosnowski powiedziaâ:
Tak, bo język to jest gâównie muzyka atmosferyczna i ciaâo, cielesnoœý
w innym stanie skupienia, w innym stadium materii. (…) czemu język nie
miaâby byý subtelnĊ, acz materialnĊ formĊ obecnoœci ciaâa w przestrzeni?
Myœlenie o języku zostaje drastycznie zuboůone w momencie, kiedy zaczyna dominowaý pojęcie informacji, przekazu, komunikatu. (…) Zawsze chodzi raczej o choreografię. Wieloœý kroków i figur. Ponadto wieloœý dŭwięków i gâosów20.

A zatem poeta jest choreografem i kompozytorem, który jednak nie komentuje, raczej czeka na okazję, ůeby to, co przychodzi w dŭwięku, ustawiý na wâaœciwym miejscu w utworze. Pozwala więc sâowom wybrzmieý w odpowiednim
kontekœcie, takim, który wydobędzie z gâosu jego brzmieniowĊ wartoœý:
autorytety mówiĊ to leizna
leizna poniekĊd fascinanse
szerokie koâa mówiĊ to przeprócha
przeprócha ding-a-ling tremendese
nasa powiada to kot schrödingera
watykan mówi ůe maâpka woltera (s. 21)

W tym krótkim fragmencie, wâaœciwie koľcówce utworu, mówiĊ wszyscy:
autorytety, „opinia publiczna”, Wolter i Chuck Berry. Mówienie jest podstawowym sposobem dziaâania w œwiecie (ocenĊ, wyraůaniem opinii czy
budowaniem teorii). Mówienie Sosnowskiego jest dziaâaniem na materiale,
z którego moůna wydobyý ukryte dŭwiękowe warstwy, np. leizna w semantyczSosnowski bardzo często sięga po język Internetu i nowych technologii, zarówno po pojęcia, jak i dŭwięki, np. onomatopeiczne „pa pa pop” czy wyœwietlajĊce się na ekranie komputera zdanie (otwierajĊce jeden z utworów wchodzĊcych w skâad poems): „trwa przesyâanie danych
proszę czekaý” (s. 26).
20 A. Sosnowski, Dziadowskie klimaty, w: Rozbiórka. Wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów, rozm.
M. Rybak, fot. E. Lempp, Wyd. Biuro Literackie, Wrocâaw 2007, s. 101.
19
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nym rymie z przepróchĊ (sâyszymy „lewiznę” i „próchno”). Jak zauwaůyâ
sam poeta:
Jest to kwestia rzeczywistego funkcjonowania sâów, które w znacznie
większym stopniu dziaâajĊ, niů znaczĊ. To znaczy, w znacznie większym
stopniu majĊ dziaâaý, niů znaczyý, bo róůnie z tym bywa21.

Podkreœlanie cielesnoœci tego, co językowe, pozwala na zestawienie tej twórczoœci z cielesnoœciĊ karnawaâu, który opiera się przecieů na wydobyciu spod
kostiumu codziennoœci tego, co pod nim ukryte – ciaâa. KarnawaâowĊ maskĊ
języka (jednoczeœnie zasâaniajĊca i odsâaniajĊcĊ to, co istotne) jest wâaœnie
dŭwięk. Jest wywróceniem na opak podstawowej zasady – język sâuůy komunikacji. Nie sâuůy, a raczej – sâuůy w inny sposób i na innych zasadach.
O pisaniu wierszy Sosnowski powiedziaâ:
Tę przestrzeľ [w której funkcjonuje wielogâosowy utwór – przyp. E.N.]
trzeba wytworzyý i ona musi byý pojemna, ůeby moůna w niej byâo oddychaý22.

Oddychaý i mówiý. Wiersz materializuje się jako miejsce, przestrzeľ, w której
moůna dziaâaý i poprzez którĊ moůna dziaâaý. Czytelnik wchodzi w niĊ,
zatem jego gâos staje się jednym z gâosów wypeâniajĊcych tę przestrzeľ.
Sosnowski zgadza się teů na to, ůeby jego wielogâosowe wiersze funkcjonowaây w wielogâosowych przestrzeniach publicznych. Myœlę o gâoœnym
czytaniu tych utworów podczas spotkaľ autorskich (zawsze jest to najwaůniejszy punkt programu, ze względu na specyficznĊ, znaczĊcĊ artykulację
samego poety), myœlę o decyzji, by wierszom towarzyszyâa muzyka i by byây
prezentowane w zatâoczonych, gâoœnych miejscach (pâyta Trackless nagrana
z Chain Smokers). Poezja okazuje się dziaâaniem (jednym z wielu) w wielkich,
peânych dŭwięków, przestrzeniach. Jest teů jednym z gâosów, który – dosâownie i fizycznie – musi się przebiý przez szum i haâas, ůeby zostaý usâyszanym. Jest równieů karnawaâowym dziaâaniem, dzięki któremu wytwarza
się wspólnota uczestników œwięta i które – prowadzĊc do odwrócenia œwiata
– pozwala na zmianę w językowo uporzĊdkowanej strukturze komunikacji.
Wydobywa bowiem na powierzchnię to, co zawsze byâo elementem skâadowych wszelkich wspólnotowych dziaâaľ czâowieka – muzycznoœý i rytmicznoœý.
21
22
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Between Languages, between Voices. On Andrzej Sosnowski’s poems.
The article analyses the pre-ultimate volume of poetry by Andrzej Sosnowski. In her analysis
of Sosnowski’s works the author employs the categories of polyphony, materiality and performativity. Sosnowski’s poetry is read as a kind of performance or carnival show whose
interpretative context are the poet’s own „performeresque” practice.
Keywords: Andrzej Sosnowski, polyphony, performativity, carnival, point of view

