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Jeden  
rok z życia 
mężczyzny 

(w najnowszym 
tomie Świetlickiego) 

tytuł najnowszego zbioru marcina 
Świetlickiego prowokuje rozmaite sko‑

jarzenia. od najbardziej banalnych, ku‑
szących powracającą co jakiś czas w przy‑
padku tego pisarza ideą „nowego począt‑
ku”; swoistego resetu poety, obarczonego 
bagażem negatywnych przeważnie do‑
świadczeń; do równie oczywistych, wyni‑
kających ze specyficznego, dekadenckie‑
go, czy nawet katastroficznego egotyzmu 
Świetlickiego. Byłaby to nowa, nader lako‑
niczna wersja zawołania Białoszewskiego 

„być sobie jednym/ taki traf mi się”. nie 
wiadomo zatem, czy chodzi o jeden jako 
liczbę porządkową, otwierającą czy mają‑
cą – intencjonalnie – otwierać nowy cykl, 
a nawet nową epokę w twórczości coraz 
mniej młodego poety, czy też o ujawnie‑
nie, obnażenie principium individuationis, 
bez czego pisaniu wierszy brak, niezbęd‑
nej temu poecie, apologii autentyczności 
i pojedynczości. 

trzeba przyznać, że tym razem uda‑
je się Świetlickiemu z wielkim wdzię‑
kiem osadzić ludzką i poetycką egzal‑
tację własną podmiotowością w auto‑
ironicznym nawiązaniu do boskiego ja. 
wiersz Piosenka Boga, w którym pojawia 
się tytułowy Jeden, jest znakomitym – 
zabawnym i poważnym jednocześnie – 

odświeżeniem odwiecznych motywów 
literackich: artysty‑boga i człowieka – 
boskiej zabawki. 

zarazem jednak w tomiku pojawiają 
się sygnały „zakłócenia jedności między 
mną i mną” (Jedność) i trzeba stwierdzić, 
że jest to doświadczenie radykalnie am‑
biwalentne. z jednej strony jest bowiem 
źródłem lęku, a nawet przerażenia, które 
stanowi zresztą fundament poetyki nie‑
samowitego, określającej cały tom, z dru‑
giej zaś – umożliwia otwarcie się na in‑
nych, czy raczej innego (a właściwie, by 
sprawę dopowiedzieć do końca: na in‑
ną). zakłócenie jedności, oderwanie się 
od samego siebie, ujmuje zarówno pro‑
ces destrukcji, będący zasadą egzysten‑
cji w świecie Świetlickiego, jak i stwarza 
przestrzeń spotkania z nią. 

nieprzypadkowo po wierszu Jedność 
(w twórczości Świetlickiego związki po‑
między tekstami sąsiadującymi bezpo‑
średnio były zawsze wyraźne i znaczące) 
następuje utwór She said, she said, w któ‑
rym ujawnia się – a może nawet konstytu‑
uje – dwoista figura kobiety. na zasadzie 
cytatu męski podmiot oddaje jej tutaj głos. 
kobieta próbuje, odbierając jednostkową 
niezwykłość męskiej egzystencji, dać mu 
poczucie sensu i bezpieczeństwa, próbu‑
je pogodzić go z nieuchronną śmiertel‑
nością. kolejny wiersz For no one odsła‑
nia niezdolność do przyjęcia tej kobiecej 
perspektywy, niezdolność do rezygnacji 
z przywiązania do Ja, do siebie przeciw‑
stawionego światu. 

Jeden to także jeden rok, tomik ma bo‑
wiem wyraźnie zarysowaną formę pętli 
czasu. zaczyna się Przedwiośniem, koń‑
cówką zimy przynoszącą Niespodziankę 
w postaci trupa wychodzącego z bałwana, 
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a zamyka go wypowiedź bohatera lirycz‑
nego „ukrywającego się wewnątrz bałwa‑
na” (I Marcinowi na dobranoc). wprowa‑
dza w ten sposób Świetlicki typowy dla 
swojej twórczości motyw żywego trupa, 
przemieszczającego się między różnymi 
wymiarami istnienia, wędrującego na gra‑
nicy ludzkiego świata i mrocznej prze‑
strzeni wewnętrznej. to przede wszyst‑
kim strefa poetycka, w której relacja życia 
i śmierci jest – inaczej niż w realnym świe‑
cie – odwracalna i powtarzalna, w któ‑
rej nieustanne umierania i powracania 
między żywych uporczywie kwestionu‑
ją konwencje i porządki (rzeczywistego) 
ludzkiego świata. 

literackie umieranie nie oznacza 
jedynie doprowadzonej do skrajności, 
histerycznej figury ucieczki. Jego rady‑
kalizm wynika z przeświadczenia (i do‑
świadczenia), że człowiek taki, jak bo‑
hater Świetlickiego, nie ma dokąd uciec. 
w świecie nieustannej repetycji trywial‑
nych zdarzeń i myśli pozostają mu śmier‑
telnie poważne gry językowe, dzięki któ‑
rym otwiera się granica między życiem 
i śmiercią, a umieranie poety nie jest defi‑
nitywne, zapowiada jego powrót. Potocz‑
ność, zwyczajność wierszy Świetlickiego 
często ujmowana jest „z drugiej strony”, 
jakby spoza świata. stąd jego „niezmier‑
nie prosta piosenka” – można sądzić, że 
to jest ironiczna i poważna zarazem auto‑

‑identyfikacja poetyki „dojrzałego Świet‑
lickiego” – budzi grozę, lęk i agresję; i nie 
należy jej śpiewać dzieciom (z finałowego 
wiersza Kto śpiewa?). egzystencjalno‑li‑
ryczne zabawy to nie tylko inkorporacja 
w przestrzeń poezji elementów horroru, 
ale gra w niesamowite, czy raczej – igra‑
nie z niesamowitym.

znaczenie Świetlickiego w literaturze 
ostatniego ćwierćwiecza polega między 
innymi na świadomym, konsekwentnym 
i skutecznym, czyli artystycznie płod‑
nym, kwestionowaniu granicy między 
obiegami kultury, dlatego jego bohater 
żongluje z niezwykłą swobodą maskami 
Judasza, wertera, spalonego Żyda z kazi‑
mierza, zbyszka cybulskiego i Batmana. 
Dojrzała persona poetycka Świetlickiego 
zawiera rysy zarówno mickiewiczow‑
skiego Gustawa, jak i emerytowanego 
punka. igranie z  niesamowitym sta‑
nowi strategię wydobywania spod po‑
wierzchni banalnych zdarzeń i sytuacji 
grozy istnienia, określającej nieustannie 
kondycję człowieka. Powszednia groza 
Świetlickiego wynika z uwikłania w trzy 
zasadnicze doświadczenia. Pierwszym 
kręgiem lęku jest obsesja nietrwałości, 
każda sytuacja jest krucha, a jej skoń‑
czoność zawsze przywołuje skończoność 
życia w ogóle; drugim – wskazującym 
na istotę pozycji artysty w dzisiejszej 
kulturze – niemożność przedarcia się 
przez języki, konwencje, style, czy też 
krótko mówiąc: fikcje – do autentycz‑
nych doznań; co z kolei wywołuje – po 
trzecie – niezdolność do nawiązywania 
i utrzymywania relacji międzyludzkich. 
Przerażenie kruchością życia uruchamia 
impuls poetycki, mający bronić przed 
unicestwieniem, on zaś kreuje sztucz‑
ność, uniemożliwiającą bycie z innym 
człowiekiem. Przerażenie nieciągłością, 
niespójnością, rozłażeniem się różnych 
wymiarów istnienia, łagodzą humory‑
styczne, budzące śmieszność – ludyczne 
po prostu aspekty ich zakłóceń, uchwy‑
tywanych przez poetę w językowe gry. 
znakomitą realizację tej zasady widać 
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tującego niezwykłość. Jednocześnie – po 
kolejnych utworach, poświadczających 

„udomowienie” bohatera (Przeprowadz-
ka i Nowe życie) – pojawia się wiersz O., 
subtelnie i dosadnie (współwystępowanie 
tych epitetów wydaje się jedną z właści‑
wości poetyki Świetlickiego) ujawniają‑
cy (erotyczną) fascynację kobietą. wiersz, 
rozwijający zarysowaną we wspomnia‑
nym wcześniej ciągu utworów (Jedność – 
She said… – For no one) kobiecą tożsa‑
mość, kończy się niezwykłym wyznaniem: 

„znowu/ mam życie, ona mi je robi”. moż‑
na sądzić, że „o.” w tym wypadku to nie 
tylko ponowne radosne zawołanie, ale – 
skoro jest z kropką – też inicjał. Być mo‑
że rozszyfrowany w jednym z później‑
szych wierszy Senne siostrzyczki 2, w któ‑
rym znajdujemy (we śnie nadawcy) „ole, 
wiele ol”. to kryptonimowanie, a następ‑
nie niepewne, nieoczywiste odsłanianie 
imienia ukochanej (jak dziwnie to brzmi 
w odniesieniu do poezji Świetlickiego) ma 
coś z magicznego zabiegu, jakby proste 
ujawnienie najważniejszego imienia było 
niebezpieczne. 

Jeśli już pojawia się temat miłości, 
w kontekście najnowszego tomu stwier‑
dzić trzeba, że poeta współtworzący do‑
tąd nurt negatywnej erotyki w poezji naj‑
nowszej zmienia strategię, odkrywa inną 
perspektywę doświadczania i obcowania 
z kobietami. w tomie Jeden – co prawda 
to rodzaj męski – spośród wielu na plan 
pierwszy wysuwa się jedna – równocześ‑
nie konkretyzowana i rozpraszana – po‑
stać kobieca. Jej obecność w ciągu całe‑
go roku to zbliża się, to oddala, ale cały 
czas pozostaje atrakcyjną – by nie rzec: 
zbawienną – alternatywą dla całkowicie 
samotnego, zagubionego między życiem 

na przykład w komiczno‑lirycznym hor‑
rorze Upiórczywość. 

Przed laty w poezji Świetlickiego czy‑
telna była wiara w swoistą redukcję, poe‑
tycką destrukcję zużytych języków, która 
pewnego dnia przyniesie oczyszczenie 
i umożliwi Marcinowi wyjście na świat 
jasnej i czystej komunikacji (z innym czło‑
wiekiem). upadek tych złudzeń, akcep‑
tacja ciągle na nowo kreowanej sztucz‑
ności jako jedynego wymiaru istnienia, 
jedynej broni przeciw grozie nicości i nu‑
dzie uporządkowanej, stabilnej egzysten‑
cji, odświeża poezję Świetlickiego. Para‑
doksalnie: nadaje jego tańcom miłości 
i śmierci lekkości i wdzięku. w jednym 
z wierszy – Ex-novio – znajdujemy swoi‑
stą proklamację nowej fazy w twórczości 
Świetlickiego. Poeta porzuca siebie daw‑
nego, odebrali mu go – jakkolwiek dziw‑
nie to zabrzmi, w tym kontekście oddaje 
istotę rzeczy – bowiem krytycy i znawcy: 

„wszyscy są dzisiaj lepiej poinformowani,/ 
znają lepiej ode mnie historię mojego ży‑
cia”. tworzy więc nową poetycką opowieść, 
niedostępną dla banalizujących spojrzeń: 

a ja jestem ex‑novio. wolny 
i złakniony.

nocami sierpniowymi potajemnie 
tworzę

potajemną historię. odcinam 
kupony

i stryczki. tędy nie przejdziecie,

to mój dom.

następny wiersz już w tytule ma zawoła‑
nie O, dom! literka „o” oznacza oczywi‑
ście wykrzyknienie, jest sygnałem – w tym 
wypadku radosnego – zawołania konsta‑
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i śmiercią poety. Parafrazując stwierdze‑
nie Jacquesa Derridy z Ostróg, czyli stu‑
dium „stylów nietzschego”, w tomiku 
Jeden głównym „tematem będzie jed‑
nak kobieta”. zabawny wiersz biesiadny, 
o przezwyciężeniu nieśmiałości w sto‑
sunkach z kobietami nosi tytuł, będący 
swego rodzaju korektą (nieprzyjętą osta‑

tecznie) tytułu całego zbioru, Jeden plus. 
i właśnie świadomość, że to Jeden a nie 
Jeden plus jest tytułem ostatniego zbioru 
Świetlickiego, każe tonować radość. wy‑
daje się, że od oscylacji między rzekomo 
zużytym upiorem i nowonarodzonym ko‑
chankiem nie ma ucieczki.

jarosław Fazan
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olej na płótnie, muzeum narodowe w krakowie




