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czytelnikowi, że – jako „człowiek leniwy, 
skłonny do wygodnictwa i [jednocześnie] 
szanujący krytykę literacką” – świado‑
mie rezerwuje dla siebie miejsce czytel‑
nika: oddającego się lekturze powoli, nie‑
podlegającego dyktatowi bliskich termi‑
nów omawiania nowości wydawniczych, 
stronniczego – skłonnego „używać słów 
ostrych i gwałtownych, zarówno w po‑
chwałach, jak i w przyganach”, wreszcie – 
odkładającego książkę choćby w połowie 
tylko przeczytaną. Swoją lekturę tomiku 
Języki obce, nominowanego do nagro‑
dy Poetyckiej im. wisławy Szymborskiej, 
spróbuję organizować według prawideł tej 
charakterystyki (przy czym – być może 
poza ostatnim jej elementem – opisywa‑
na przez Dehnela pozycja czytelnika jest – 
moim zdaniem – bliższa współczesnym 
praktykom krytycznoliterackim niż re‑
cenzenckim czy blogowo‑recenzenckim; 
być może krytyka współcześnie staje się 
niczym więcej niż po prostu niespiesz‑
nym, stronniczym czytaniem...).

Złoto czy tombak
Piotr Śliwiński w głośnym szkicu Dehne-
lizacja – spisywanym w momencie, gdy 
Jacek Dehnel był autorem dwóch zale‑
dwie książek poetyckich – zadawał dwa 
ważne dla oceny tej twórczości pytania – 
o konstytucję, podstawowe uzasadnie‑
nie tej poezji („tylko skąd w takim ra‑
zie to poczucie wyższości, którym prze‑
siąknięte jest pisarstwo Dehnela?”) oraz 
strategię krytycznej lektury („Ależ, ależ, 
czy tak się godzi mówić, o tym chłopaku 
jak ze złota szczerym?”). Krytyk, piętnu‑
jąc arystokratyzm Dehnela („arystokra‑
tyzm pochodzenia tłumaczący arysto‑
kratyzm wykluczeń” oraz „dość żenującą 

Ech, wierz ty, dziewczę, Larkinowi! 
Przecież to stary szelma

Jacek Dehnel

w swoim zbiorze felietonów Młodszy 
księgowy, w tekście otwierającym tę 

książkę, Jacek Dehnel tłumaczył swojemu 
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protekcjonalność wobec tego, co pospolite 
i nieświadome siebie”), zauważał jednak, 
że w tej postawie zaznacza się k p i n a  – 
być może nie tyle z samego arystokraty‑
zmu, ile raczej z „obserwatorów zaafero‑
wanych jego odważnym urokiem”.

Gdy czytam recenzje Języków obcych, 
mam wrażenie, że – jakby nad głową cy‑
towanego szkicu Śliwińskiego – odży‑
wa potyczka krytyków „zaaferowanych” 
wzniosłym arystokratyzmem Dehne‑
lowych wierszy i krytyków, którzy (rów‑
nie wzniośle, choć tego zdają się nie za‑
uważać) od takiego „zaaferowania” się 
odcinają. Przy czy, moim zdaniem, nie 
ma co się zżymać na te powroty, na ciągłe 
odnowienia starych sporów – wskazują 
one bowiem na wciąż pobudzające u pro‑
gu XXi wieku składniki dyskusji o lite‑
raturze. rzecz zatem nie tyle w tym, czy 
Janusz Drzewucki anachronicznie i senty‑
mentalnie stwierdza „majstersztyk!”, wy‑
liczywszy wszystkie 13‑, 11‑ i 10‑zgłoskow‑
ce Dehnela, zauważywszy jego „perfek‑
cyjne” układy rymowe; rzecz nie w tym, 
by Bartoszowi Suwińskiemu wypominać 
zachwyt „czystym, donośnym tembrem” 
wybrzmiewającym z – ponownie rzeczo‑
wo wskazanych – Dehnelowych „jedena‑
stozgłoskowców, trzynastozgłoskowców, 
vilanelli, sonetów, tercyn, precyzyjnych 
rymowań”; rzecz także nie w tym, by spie‑
rać się z markiem olszewskim, który tę 
poetycką sprawność Dehnela nazywa „ra‑
żąco sztuczną, estetyczną błyskotką, która 
staje się częścią pięknej kolekcji, budzą‑
cej najpierw krótki podziw, później pełne 
obojętności wzruszenie ramion”. Fascynu‑
jące w tej sytuacji odnowionego, „starego” 
sporu wydaje mi się raczej samo uparte 
krystalizowanie się tych stanowisk i co 

za tym idzie – nierozstrzygalność same‑
go sporu. i choćby zewsząd płynęły głosy 
o tym, że ów spór jednak rozstrzygnięto 
(na rzecz jakiejś modnej w danym mo‑
mencie ideologii lektury bądź ideologii 
politycznej) czy unieważniono (w post‑
modernistycznym zluzowaniu napędzają‑
cego go napięcia) – krytycy „zaaferowani” 
i ci, którzy „zaaferowanie” wyszydzą, staną 
ponownie do krytycznej debaty. ta deba‑
ta trwa już natomiast od ponad stu lat...

rzut kostką cukru
 ...nie będzie zatem nadużyciem przenieść 
się do Paryża okolic roku 1910. odnajdu‑
jemy w nim t.S. eliota, mieszkającego 
w tym czasie w pensjonacie przy rue St. 
Jacques pod numerem 151, spisującego 
wiersze, które następnie weszły do de‑
biutanckiego zbioru Prufrock i inne ob-
serwacje. z 1911 roku pochodzi następu‑
jący fragment z listu do eleanor Hinkley: 

„właśnie wróciłem z londynu ostatniej 
nocy i znalazłem stos listów czekających 
na mnie, z twoim na wierzchu. wdrapa‑
łem się do swojego pokoju, żeby je prze‑
czytać; potem moja przyjaciółka femme 
de chambre wpadła, żeby mnie zobaczyć. 
[…] Powiedziała mi, że utyłem. miała też 
mnóstwo nowin o pozostałych mieszkań‑
cach. monsieur Dana pojechał do l’École 
normale, gdzie musi wstawać każdego 
dnia o siódmej. to nas nieźle ubawiło. 
monsieur Verdenal zajął jego pokój, po‑
nieważ jest większy niż jego dotychcza‑
sowy i wychodzi na ogród. Czy byłem już 
w ogrodzie, by zobaczyć, jak drzewa po-
ussent? musiałem więc pójść do pokoju 
m. Verdenala, by zobaczyć, jak miał się 
ogród. Ale nastąpiła przerwa w oglądaniu, 
bo m. Verdenal był w ogrodzie, a ja rzu‑
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ciłem w niego kostką cukru. A monsieur 
americain nazwiskiem ladd wziął pokój 
m. Verdenala. on nie mówi po francu‑
sku zbyt dobrze. mówi tak jak monsieur 
mówił w listopadzie. i wkrótce usłyszałem 
monsieur ladda krzyczącego przez hol: 
»A‑vous monté mes trunks à l’attique?« – 
załatwiam sprawę, wrzeszcząc: »les malles 
au grenier!«”. marjorie Perloff, komentu‑
jąc ten list w swojej książce Modernizm 
XXI wieku, w tekście znacząco zatytuło‑
wanym Awangardowy Eliot, zauważała, 
że trudno w autorze Prufrocka – pełnym 
werwy, rzucającym kostką cukru w swe‑
go przyjaciela, dowcipnie poprawiającym 
amerykańskiego pensjonariusza – rozpo‑
znać skrępowanego Anglika (często z la‑
seczką i w meloniku).

oczywiście, autor Czterech kwarte-
tów (powstających w trzy dekady od 
okolic roku 1910) przebył długą (biogra‑
ficznie) drogę, by stać się poetą otwarcie 
antysemickim, politycznie reakcyjnym, 
manifestującym jawną pogardę dla ko‑
biet. ta lekcja wczesnomodernistycz‑
nych biografii sporo jednak – jak mi się 
wydaje – mówi o na pozór sprzecznych 
składnikach portretu takiego pisarza 
współczesnego, jakim jest Jacek Deh‑
nel. Czy poeta we fraku i cylindrze musi 
okazać się skrępowanym, niezdolnym 
do werwy i odważnego dowcipu kon‑
serwatystą, czy też staje się nim jedynie 
w oku „obserwatorów zaaferowanych je‑
go odważnym urokiem”?

Stary szelma...
uwagę czytelnika Języków obcych przyku‑
wać musi cykl tytułowy tomiku, z wtrą‑
conym w nawias podtytułem: „(notatki 
na marginesie programu międzynarodo‑

wego Festiwalu Poezji)”. w zamykającym 
go wierszu – o zobowiązującym tytule – 
Literatura bohater tego utworu najpierw 
przysłuchuje się rozmowie Amerykanki 
i Słowaka, by następnie zrelacjonować 
tok swojego myślenia (w domyśle zobo‑
wiązanie, które nakłada tytuł, podpowia‑
da, że tak czynić powinna / czynić zwy‑
kła literatura). Bohatera tego zajmuje nie 
tyle sama anegdotyczna sytuacja „przy 
śniadaniu” (Amerykanka opowiada Sło‑
wakowi o malarce zuzannie, Słowaczce, 
która emigrowała z rodzicami do nie‑
miec i Stanów; po rozwodzie jej rodzi‑
ców do ojczyzny wrócił tylko ojciec), ile 
status ludzi, także rzeczy („myślę o jego 
dłoni, o łyżce w dłoni”), którzy w takich 

„rozmowach obcych ludzi, przy śniadaniu” 
tracą swoją konkretność, wymazana im 
zostaje cała masa szczegółów na co dzień 
ich określających („piękne kręcone włosy”, 

„łyżka dzwoniąca o talerz”). Bohater tego 
wiersza ów status nazywa „przypisem do 
anegdoty”. usłyszeć w utworze Literatura 
można oczywiście echa, patetyczne echa 
projektu poezji, która ma ocalać rzeczy‑
wistość. to jednak tylko dalekie echa – 
sprawa jest bardziej skomplikowana. na 
prosty patos (także tego odczytania) nie 
pozwala sama koncepcja (czy mniej pate‑
tycznie – koncept) literatury jako „przy‑
pisu” – czyli czegoś na marginesie tekstu 
głównego (już niedostępnego?) – do co‑
dziennych „anegdot”.

Cykl Języki obce, który tym razem dał 
tytuł całej książce, Dehnel drukował już 
w roku 2011 w zbiorze Rubryki strat i zy-
sków. Przedruk w najnowszym tomiku 
ma jedną znaczącą zmianę – dodany zo‑
stał utwór Roman à clef. Poeta od dawna 
w taki właśnie sposób kojarzy, zestawia 
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swoje stare i nowe wiersze (sam tę tech‑
nikę określa mianem „paciorkowców”: 

„po trzy wiersze, po pięć, po dwanaście, 
i manipuluję nimi tak długo, aż się zło‑
żą w całość”) – dzięki temu w niewiel‑
kiej przestrzeni cyklu łatwo zauważyć 
najnowsze ewolucje, kierunki rozwoju 
tej poezji; czy mniej patetycznie – to, co 
aktualnie zajmuje poetę. w tym sensie 
warto przyjrzeć się osobno wierszowi Ro-
man à clef:

Ja go znam! – wykrzykuje islandka, 
która

pisze wiersze o drakkarach 
rudobrodych wojów – poznałam go

na festiwalu w indiach. mnóstwo 
ludzi, pierrwszy wieczórr,

ja barrdzo nieśmiała. Ja nie chcę 
rrozmawiać, ja idę do

pokoju, kładę się na łóżku, ja przez 
trzydzieści minut

oglądam Spiderrman 3 w tV. Po 
trzydzieści minut ja

myślę: tak nie może być, nie możesz 
być barrdzo nieśmiała.

Ja idę na dół, siadam przy stole, 
obok niego, on mi się

przedstawia, ja znam to nazwisko 
i mówię: Jesteś poetą!

i sięgam do kieszeni i wyciągam 
takim dużym gestem

wizytówkę i kładę przed nim. A to 
nie wizytówka, tylko

klucz od pokoju. więc 
przeprraszam, a on się śmieje

i wszyscy się śmieją.

Potem milczy i dodaje: terraz klucz 
nie jest prrawdziwy klucz,

jest plastikowa karrta.

z dopisku pod całym „paciorkow‑
cem” wiemy, że wiersz został dopisany 
(dokomponowany) do cyklu w londy‑
nie (1–2 sierpnia 2012) – tyle fakty. Sa‑
ma anegdota jest prosta – relacjonuje 
żartobliwą sytuację, w której nieopatrz‑
nie położony na stole zamiast wizytówki 
klucz do hotelowego pokoju zamienia – 
wbrew intencjom islandki – zaproszenie 
do rozmowy (komunikacji) w zaprosze‑
nie do szybkiego, niezobowiązującego 
seksu. tyle mówi anegdota. Ciekawsze 
jednak niż fakty i anegdoty okazują się 
same porządki wiersza. Dehnel oddaje 
swój utwór niemal w całości (o czym za 
chwilę) niezgrabnej angielszczyźnie is‑
landki, z drobną wadą wymowy. tłuma‑
czy ją jednak na język polski i dzięki te‑
mu uzyskuje efekt znaczącego odróżnie‑
nia. z jednej strony stają zatem rekwizyty 
współczesności (z samej puenty wiersza: 

„terraz”, „prrawdziwy”, „karrta”), które – 
niezręcznie, niezgrabnie, choć żartobli‑
wie (to już wiemy) – podmieniają stare 
tradycyjne klucze (roman à clef, powieść 
z kluczem). ta zamiana porządków nie 
staje się przyczynkiem do narzekań poety, 
współczesne komunikacyjne nieporozu‑
mienia nie skłaniają Dehnela do patetycz‑
nych, arystokratycznych gestów unieważ‑
nienia tego, co aktualne. Autor Języków 
obcych wydaje się pogodzony z tym, że 
ważne pytania, duże sprawy wiersz musi 
sprytnie przemycić jakby przypadkiem, 
niejako drugim głosem; w każdym razie – 
tłumiąc patos mową żartobliwą, przygod‑
ną, codzienną.

zaryzykuję większe jeszcze uogólnie‑
nie – choćby nawet Jacek Dehnel widział 
naszą najbliższą współczesność jako epokę 
wyjałowienia (także duchowego), zrytu‑
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alizowanej codziennej komunikacji, za‑
sadniczo nie pozwala swoim wierszom na 
patos tego typu gruboskórnych diagnoz. 
wybiera raczej zderzanie, kontrastowanie 

„języków obcych” (ze świadomością, że 
żaden język nie jest „naszym własnym”); 
i te dopiero gesty mogą skutecznie prze‑
mycić poważne diagnozy.

Powiedzieć mógłby ktoś, że brak w tej 
strategii rewolucyjności kubistycznych 
zestawień z Prufrocka eliota. to prawda. 
Powiedzieć chciałbym jednak za Jerzym 
Jarniewiczem, czytającym larkina Vers 
de Société, że podobnie jak „[w]arto jest 
czytać larkina z eliotowskim Prufro‑
ckiem w pamięci”, tak nieco bardziej czy‑
telne (i mniej patetyczne) stają się utwory 
Dehnela, gdy mamy w pamięci wiersze 
larkina sprzed niemal 50 lat (i te eliota 
sprzed lat ponad stu): „ten szczególny, 
przetykany ironią splot krytycznej sa‑
moświadomości, metodycznych zwąt‑
pień, poczucia jałowości towarzyskiego 
życia zbliża wiersze larkina do wczesnych 
utworów eliota, a larkinowskich bohate‑
rów bez bohaterskości do równie pozba‑
wionych heroizmu podmiotów z poezji 
eliota”. w tej linii warto, jak mi się zdaje, 
czytać najnowsze wiersze tłumacza poe‑
zji larkina, Jacka Dehnela.

Zastrzeżenie
wątek eliotowsko‑larkinowski w poezji 
autora Języków obcych z jednej strony na‑
prowadza na kierunki rozwoju tej poezji 
(wprowadzaną w jej obręb komplikację), 
z drugiej zaś – pozwala rozmontować ła‑
twe etykiety, którymi te wiersze mogłyby 
być obsługiwane (np. klasycyzm, konser‑
watywny klasycyzm). te eliotowsko‑larki‑
nowskie strategie wierszowe często oży‑

wiają utwory Dehnela. nie zawsze jednak. 
i tu miejsce na zastrzeżenie.

na okładce Języków obcych zrepro‑
dukowano zdjęcie, które poeta odnalazł 
w internecie i wokół którego spisał wiersz 
Odkopanie posągu Antinousa w Delfach, 
1894. z autorskiego komentarza do te‑
go utworu, opublikowanego na stronie 
wydawcy książki, wiemy, że sam tekst 
miał co najmniej cztery wersje. zwrócę 
uwagę na drobiazg. Dehnel relacjonu‑
je wypracowywanie ostatecznej wersji 
jednej z fraz następująco: „zostały też – 
bo musiały, ponieważ to wiersz o waria‑
cjach, o nieznacznych z pozoru, a wiele 
znaczących przemianach, o podobień‑
stwach między odległymi sprawami – ali‑
teracje. Jest zatem i »odcisk od oskardu«, 
»chmury chmurnych«. za radą jedne‑
go z pierwszych czytelników tomu, czyli 
maćka woźniaka, »kształt tkanek« prze‑
szedł w mniej skaczący, w gładszy w wy‑
mowie »kształt ramion«”. Cały newral‑
giczny wers brzmi tak: „imię zachował 
przypis, a kształt ramion – ziemia”. Jeże‑
li poezji, literaturze rzeczywiście miałby 
przysługiwać status „przypisu” do co‑
dziennych i historycznych anegdot, to 
niech to, co „nieznaczne z pozoru”, raczej 
stara się o (skoczne) intensyfikacje, nie 
zaś wygładzenia (w wymowie). Choćby 
w aliteracjach.

mówiąc najprościej, bardziej mnie 
przekonuje w najnowszych wierszach Ja‑
cka Dehnela to szelmowskie, mądre kom‑
plikowanie (od pojedynczych fraz, po ca‑
łe „paciorkowe” cykle) niż wszelkie gesty 
wygładzania. tych mądrych zwodów, po‑
grywań na nosie swoim i czytelników jest 
w Językach obcych całkiem sporo!

tomasz cieślak-Sokołowski




