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Nieoczywista polityczność

Twórczość poetycka Jalu Kurka jest płaszczyzną, na której współwy-
stępują różne odmiany eksterioryzacji nacechowanej politycznie. Bar-
dziej niż na zjawiska ewidentne, za które uznaję choćby zdanie z Ja-
błoni dzieciństwa: „Chwyciwszy tę gałąź zieloną, trzymasz mnie za 
puls; mnie, uciśniony konar ojczyzny” (161)1, warto zwrócić uwagę 
na subtelne, najtrudniej uchwytne aspekty jego metody poetyckiej i te 
ukryte strony jego wierszy, które mimo swej innej, jakby się wydawa-
ło, pierwszoplanowej roli mogą mieć istotny potencjał „polityczny”. 
Kluczowy postulat Kurka – poety niekonsekwentnie osobniczego2 – 

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018–2022, 
jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
1 Cytaty z wierszy lokalizuję w tekście, podając w nawiasie numer strony za wydaniem:  
J. Kurek, Pisma wybrane. Poezje, Kraków 1980.
2 „Zawsze miał ambicję «bycia sobą». Nawet wtedy, gdy »podstrzygał skrzydła pegazowi« 
w  myśl awangardowych kanonów. (…) Dobrze, że w  1977 roku ukazały się Wiersze 
awangardowe. Retrospektywa. W tomie tym wyraźnie widać trudną walkę o własny wyraz, 
walkę nowatora ze społecznikiem, «technika» i «budowniczego» wiersza z pisarzem po-
chłanianym przez problematykę krzywdy społecznej. (…) W intencjach zawsze pragnął 
Kurek pozostać wierny awangardzie, chociaż rozsadzał go temperament liryka, społecz-
nika i moralisty”. E. Cichla-Czarniawska, Rocznice są po to, żeby przypominać. Jalu Kurek 
1904–1983, „Akcent” 2004, nr 1–2, s. 126.
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polega na nadawaniu poezji prymatu społecznego oddziaływania i su-
gerowania jej dosłownego wynikania z egzystencji po to, by nie była 
ona akcydensem i miała swoje następstwa poza incydentalnym aktem 
lektury, a  nawet przekształcała rzeczywistość. Jego idiom balansuje 
między modelem wiersza konstruującego suwerenny i  wyizolowany 
mikroświat a takim, który swoje spełnienie widzi w realizacji pozatek-
stowych powinności. Zdaniem Kurka poezja ma być przyczynkiem do 
rekonfiguracji wspólnotowego repertuaru form myślenia, dowodzenia 
i poznawania oraz impulsem do poszukiwania trudnego porozumienia 
z równoległymi wglądami w realność, ze światopoglądowymi rozstrzy-
gnięciami bliźnich. Zawsze jednak poetyckość jako temat, szczególnie 
pod postacią kwestii tak prymarnych, jak techniki poezjowania, prze-
ważała u  tego twórcy nad ideowymi rozterkami, choć nigdy ich nie 
zredukowała w zupełności3. 

W wierszach Kurek prezentuje możliwe argumentacje stojące za czy-
nami zbiorowości, ale ich arbitralnie nie rozstrzyga. Podmiot mówiący 
za każdym razem w różnym stopniu zdaje sobie sprawę z nieproporcjo-
nalności tego, co własne (znane lub przez siebie stworzone) do tego, co 
obecne we wspólnocie i  tym samym dane mu jako indywidualności, 
by wreszcie uprzytomnić sobie, że te zbiory idei, zjawisk i obiektów, 
które odnotowuje wokół siebie i w społeczeństwie, zachodzą na siebie 
i można analizować je jako całość. Poezja Kurka ma na celu, po pierw-
sze, wytrącać z ideowej homeostazy, pozostawiając niedosyt kontaktu 
z różnymi postaciami inności i dostarczać wiersze funkcjonujące jako 
sposobność przemyślenia swej konstytucji. Po drugie, ma być prze-
strzenią bycia „wobec” obcości i udzielania siebie innemu, którym jest 
zarówno bliźni, jak i przyroda. Po trzecie, ma pytać, jakie własności 
świata poetyckiego są „uwspólnione” i obiektywne, a jakie są opatrzone 
sygnaturą tylko jednego „ja”, bo tworzą mikrouniwersum przeznaczo-
ne dla przeżywającej jednostki.

Kurek podpisuje się pod programem wyrastającym z ambicji nada-
nia nowego znaczenia wypowiedzi poetyckiej. Według niego przemiana 
dokonana w wyobraźni jest (według poetów: bezpośrednią, w praktyce 
społecznej: pośrednią) przemianą zakrzepłego świata oraz zakwestiono-

3 „Każdy z naszej grupy nosił zaangażowanie ideowe w swoim bagażu osobistym. Nie 
uciekajmy się do grubych uproszczeń. Postawy światopoglądowe nie ważyły podówczas 
tyle na artystycznym froncie, ile poetycki rynsztunek ruchu. Albowiem nacisk kładliśmy 
wtedy na formalne odnowienie narzędzi poezjotwórczych, zadania były natury tech-
nicznej”. J. Kurek, Przedmowa. Z doświadczeń poetyckich, [w:] T. Peiper, Myśli o poezji, 
Kraków 1974, s. 27–28.
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waniem jego status quo. Używany przez Kurka język poetycki dokonuje 
rewizji życia i cechuje się skłonnością do poszukiwania prejęzykowych 
pierwocin wspólnoty, które – niemożliwe do precyzyjnego opisania – 
w poezji związanej z bezzałożeniowym myśleniem pozwalają odkryć, 
jak powinna egzystować jednostka w zgodzie ze sobą i otaczającymi ją 
bliźnimi. Radykalne i dominujące zaangażowanie, jak można domnie-
mywać na podstawie twórczości poetyckiej Kurka, zaabsorbowanego 
kwestią relacji między kulturą a naturą, mogło być widziane przez nie-
go jako zagrożenie przysłaniające interesujące go aspekty lirycznej ma-
terii oraz degenerujące język poetycki, który z przeobrażającego, obja-
śniającego i nieobwarowanego przez to, co ideologiczne przeistaczałby 
się w wywrotowy instrument agitacji.

Poezja Kurka interpretowana w  polu polityczności jest refleksem 
społecznych napięć. Gdy przyjmujemy taką perspektywę, wówczas ce-
lem analizy jest przedstawienie jej działania na rzecz dobra powszechne-
go, harmonizacji zatomizowanego społeczeństwa oraz zdiagnozowania 
obecnego ładu w celu projekcji jego doskonalszego wariantu. W przy-
padku Kurka nie bez znaczenia jest także jego zastanowienie nad prak-
tykami życia codziennego, które przysłaniają „akty źródłowe”, a więc 
to, od czego pochodzą przygodne, doświadczane fenomeny4. Dzięki 
sprawczości poetyckiej wyobraźni poeta może stać się komentatorem 
dysfunkcyjnego aparatu władzy, który broniąc autonomii jednostki, 
przezwycięża formy politycznego nacisku i  twórczo rozwija refleksję 
nad wolną wolą indywiduum w świetle obowiązujących reguł działania 
w politycznym status quo, co nierzadko przypomina „antycypowanie 
(…) «nadchodzącego życia», kształtowanie materii płynnej w procesie 
«stawania się», prawnie jeszcze nie uregulowanej, naukowo słabo lub 
wcale nie zbadanej” oraz „usuwanie przeszkód rozwoju społecznego, 
wymagające z kolei względnej swobody «woli i działania»”5. 

Wkomponowanie w praktykę poetycką przez Kurka, poetę działa-
jącego w ramach paradygmatu awangardowego i wierzącego w wartość 
sztuki społecznej, wykuwającej w materiale słownym nowoczesne for-
4 „To, co społeczne jest dziedziną osadzonych praktyk. Praktyki takie przesłaniają przy-
godność i polityczność ustanawiających je aktów źródłowych, które są przyjmowane bez 
zastrzeżeń, jak gdyby były oczywiste. Osadzone praktyki społeczne są konstytutywnym 
składnikiem każdego możliwego społeczeństwa, nie można bowiem podważyć naraz 
całości więzi społecznych. (…) Wszelki porządek jest tymczasową i kruchą artykulacją 
przygodnych praktyk”. C. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum.  
J. Erbel, Warszawa 2008, s. 32–33.
5 M. Orzechowski, Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984, 
s. 72.
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my życia, pierwiastka polityczności jest dążeniem do poszerzenia przez 
niego modelu lirycznego doświadczenia. Efektem tego jest uwikłanie 
lirycznego „ja” w konfrontowanie postaw społecznych oraz metod po-
działu władzy, by nie tylko ów podmiot wyartykułował ból wynikający 
z niesprawiedliwości odczuwanych w jego pojedynczym istnieniu, ale 
też opowiedział się za jakościami ponadindywidualnymi, o czym pisze 
Jacques Rancière: „Polityka pojawia się (...) wówczas, gdy ci, którzy 
«nie mają» czasu, znajdą czas niezbędny, by zapełnić przestrzeń wspól-
ną i pokazać, że ich usta emitują również mowę mówiącą o  tym, co 
wspólne, a nie tylko głos sygnalizujący ból”6. Obecne w obrębie wspól-
noty konflikty, rezonujące w tekstach poetyckich, nie uniemożliwiają 
jednak Kurkowi budowania płaszczyzny konsensualnego współbycia, 
definiowania ponadindywidualnych punktów wspólnych oraz akcen-
towania zasady, wedle której liryczne „ja”, mimo politycznych zdarzeń 
leżących u podstaw jego doświadczeń, musi traktować siebie jako wy-
łączny punkt odniesienia w myśleniu o swoim miejscu w świecie. 

Twórczość Kurka – poety zainteresowanego „konsensualnym kształ-
towaniem wspólnego świata” – odwołuje się do „metapolityki wspól-
noty zmysłowej, mającej na celu osiągnięcie tego, co zostało przeoczone 
przez «jedynie polityczną» rewolucję – wolność i równość przyswojoną 
w postawach życiowych, w nowej harmonii między podziałem ciał i po-
działem słów, między miejscami, zawodami i sposobami bycia i mówie-
nia”7. Kurek, przekładając to, co poetyckie nad polityczne, podkreśla 
ich niekompatybilność. Jednak, niezależnie od tego, czy odzwierciedla 
w wierszach program Tadeusza Peipera, czy – co ma miejsce w póź-
niejszym etapie jego twórczości – rozwija własne sposoby konstrukcji 
wyznania, w kolejnych etapach ewolucji swojej dykcji niezmiennie jest 
„polityczny”, choćby poprzez postulowanie realizacji postulatów pro-
narodowych lub tropienie idei mających subtelny wpływ na pojmowa-
nie rzeczywistości aktualnej. Realizacja woli twórczej przez tego poetę 
równa jest wpisywaniu się jego światopoglądu w nurt polityczności ro-
zumiejącej, która nobilituje to, co wspólnotowe, stabilizuje egzystencję 
zaburzoną zakorzenionymi w potocznej świadomości, skostniałymi wy-
obrażeniami na temat życia pośród innych, autonomicznych jednostek 
oraz kształtuje odbiorcę na suwerenny podmiot działań politycznych. 
Zdaniem Kurka poezja jest zjawiskiem społecznym, w sposób natural-
ny wyraża obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, 

6 J. Rancière, Estetyka jako polityka, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007, s. 25.
7 Idem, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i  polityka, tłum. M. Kropiwnicki, J. Sowa, 
Kraków 2007, s. 45.
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konieczność poznawania mechanizmów wspólnotowej wyobraźni 
oraz świadomego doznawania przeobrażeń w świecie. Bezsilność wo-
bec dynamiki przemian i hegemonii władzy, uwzględniona w rejestrze 
poetyckim, wyrasta na główny składnik idiomu Kurka – zaangażowa-
nego obserwatora, który nie waha się odpowiadać na to, co przynosi 
rzeczywistość za pomocą refleksyjności reagującej z  właśnie obowią-
zującym systemem symbolicznym, antagonizującym bądź scalającym 
społeczeństwo. W poezji autora Zamurowanej rzeki polityczność jest 
więc „pojęciem wskazującym na polityczny charakter działań poza tra-
dycjonalną polityką” i odnoszącym się do „napięć, sprzeczności, prze-
jawów niesprawiedliwości, form opresji drzemiących w rzeczywistości 
społecznej, a nawet w sferze prywatnej czy intymnej”8. 

Upały – polityczne rozgorączkowanie?

Debiutancki tom Upały (1925) na długi czas ustala poetycki paradyg-
mat Jalu Kurka, w którego ramach wiersz przechowuje lament rozpa-
czających, łączy przerażenie z marzeniem i wyjawia prawdę o afirmacyj-
nych uniesieniach, szczególnie o ich ideowych podtekstach. Zanurze-
nie się w przestrzeni nie jest tu przeżyciem doraźnym, motywowanym 
przez impuls poetyckiego wysłowienia – ma być bowiem spektaku-
larnym aktem wzięcia świata w chwilowe posiadanie z całym bogac-
twem inwentarza, z całą jego ideologiczną podbudową, ze wszystkimi 
następstwami przepisywania go z języka wizualności na język intymnej 
eksterioryzacji. Wierszami Kurka od Upałów do ostatnich tomów rzą-
dzi intersubiektywizm oraz współodczuwanie. Jest to aspekt, który na 
zawsze odznaczył się w literackim kodzie genetycznym Kurka, na stałe 
określając przebieg ewolucji jego idiomu, niezależnie od przechodzenia 
przez niego przez pośrednie etapy: od zachłyśnięcia się cywilizacyjnym 
postępem do włączenia się w nurty antycywilizacyjne, od wyczulenia 
na nowe techniki konstruowania wiersza do prymatu ideowej strony 
wyznania9. Zawsze jednak – zgodnie z logiką rządzącą tą twórczością – 
czynnikiem fundującym tekst poetycki Kurka jest porozumiewanie się 
poprzez niego z innością.

8 K. Minker, Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 
2015, vol. 37, s. 54–55.
9 Zob. A.K. Waśkiewicz, Rygor i marzenie. Szkice o poetach trzech awangard, Łódź 1973, 
s. 135–137.
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Max Weber definiuje politykę jako „każdy rodzaj samodzielnej dzia-
łalności kierowniczej”10 i  już na tym poziomie znajdujemy potwier-
dzenie niedosłownej polityczności dzieła Kurka rozpiętego między 
samostanowieniem a przewodzeniem. W doświadczeniu prywatnym, 
wyjściowym dla danego wiersza, polityczność przeżycia jest przefil-
trowana, by słowa nie krzywdziły i  ostentacyjnie nie kłuły ostrością 
konotowanych przez siebie poglądów. Struktura tekstu ma odtwarzać, 
jak w wierszu Whitman, „wkrzyżowanie w wielką realność” (12) pod-
miotu, który interweniuje w sprawie tych, którym rzeczywistość dać 
może tylko „spazm młotów i  szum zboża” (12). Kurek prywatyzuje 
rejestry mówienia o  świecie, gdyż w  jego przekonaniu ekspresja ko-
lektywna oddziałuje tak samo, jakby „krzyknąć w piach” (13). Rytm 
wiersza i tętno jego emanacji mają tylko przekazywać dalej doświadcze-
nia indywiduum, a więc nie inicjować tendencji mających największy 
oddźwięk w świecie. Tekst poetycki ma być uzewnętrznieniem prowa-
dzonym z dwu perspektyw: tego, „kto się zachłyśnie mistycznych jezior 
blachą / kto ukocha rytm maszyn i asonanse dymów” (14), a więc „ja” 
próbującego oswoić poezję z meandrami techniki napędzającej świat 
nowoczesny oraz tego, kto bardziej niż własną tożsamość i hermetycz-
ność psychofizycznej formy bycia cenić będzie swą skłonność do nad-
wrażliwości na zewnętrze, które jest zaborcze dla niego z powodu wie-
lości napływających bodźców, o czym mówi utwór melodia mediolanu: 
„tramwaj sapiący ciężko świadomość mi przytłoczył // (…) ktoś płucze 
mój płacz wystygły w wielkiej kuli nieba / a miasto z daleka mruży oczy 
jak dziewczynka” (14). 

Wykorzystywanych w tomie Upały metod poetyckiej problematy-
zacji doświadczeń Kurek nie traktuje z rezerwą jako technik odreago-
wywania poczucia absurdalności istnienia i kompensacji niemożności 
takiego zaangażowania się w  realność, by faktycznie ją reformować. 
Bardziej są one dla niego analogiczne do dyskursu władzy – dyskursu 
niegościnnego, którego „nie rozumie spacerujący przechodzień” (15), 
a więc wykorzystującego język na obcym, niedostępnym dla ogółu po-
ziomie figuratywności bądź dyskursu konstruującego struktury i me-
tafory, do których nie sposób podejść analitycznie, gdyż nie udaje się 
ustalić ich jednoznacznego sensu, co wybrzmiewa ze słów pieśni mura-
rzy: „My każdą cegłę układamy wierszem, a wiersz każdy cegłą” (15). 
W  trybie wyznania określanym przez Upały podmioty liryczne mają 
wyjść ze stanu uśpienia i uczestniczyć w walce o autentyczny, niezunifi-
10 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie. Wybór pism, tłum. A. Kopacki, P. Dybel, 
Kraków 1998, s. 55.
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kowany kształt świata, w którym przynależne miejsce ma każdy praw-
dziwie istniejący jego komponent, nawet jeżeli jest anomalią, wypacze-
niem naoczności lub czymś apriorycznie narzuconym przez instancję 
absolutną, jak w hymnie: „twarz Twą powoli wdychamy w nozdrza jak 
Drogę Mleczną / i wciąż nas parzy płomienna pieczęć słońca, / na któ-
rej pięścią wypalasz swą wieczność” (17). 

W liryce Kurka rodzi się niejednoznaczna władza przekształcania 
realności, polegająca na demistyfikowaniu pojęć ją budujących i od-
wracaniu działania jej negatywnych dominant na korzyść aktualnie 
poznających ją jednostek. Poecie zależy na wytworzeniu podmiotu in-
tencjonalnie budującego swój światoobraz i nieporzucającego narzę-
dzi wyważonej, racjonalnej apercepcji: „Do chłodnych oczu przypnij 
kable słów. / O  talerz zmierzchu boleśnie wydzwaniam swój świat. 
/ Rymami spławiam miasta w rynny ust” (25). Łącząc to z  inną ce-
chą jego dykcji, a mianowicie postulatem, by ukochać wszystko, co 
tętni życiem i  szczerze darzy „ja” uwagą, dostrzegamy w  twórczości 
Kurka napięcie między fizycznym a  metafizycznym. Dzięki niemu 
autor Upałów rozbudowuje poetyckie pole wrażliwości. W  zwarciu 
z  realnym oddaje głos materii, by w  jej oglądzie uchwytywać ślady 
emanacji nadprzyrodzoności i w ten sposób tworzyć poezję rozumianą 
jako płaszczyzna definiowania związków między frakcjami świata bez 
odgórnego narzucania obrazu relacji podmiotowo-przedmiotowych 
i  przyczynowo-skutkowych. Poeta awangardowy rozkłada na hory-
zoncie swych wierszy treść tak, by żadna oś semantyczna nie zapa-
nowała nad pozostałymi. W samym tomie Upały odnaleźć możemy 
dwa wyraziste tego przykłady. W utworze chorągwie uścisków, będące 
poetą liryczne „ja”, widząc w tym realizację swojej racji bycia, dekla-
ruje neurotyczną skłonność do interioryzowania i tym samym neutra-
lizacji presji wywieranej na jego otoczenie przez to, co metafizyczne. 
Niemniej jego autocharakterystyce jako wycofanego podmiotu prze-
czy obraz języka inwazyjnego i wymagającego od niego subiektywnej 
perspektywy: „Kiedy się miasto dławi o zmierzchu sztandarem Twych 
uciśnień / Kto zliże z ulic kurz gryzący i słodki jak wiśnie? // Język nam 
w bruki wrasta poetom niezmiennych przeznaczeń” (23–24). Innym 
razem, w wierszu Upały, motyw poety-władcy równoważony jest przez 
model poezji, która kanalizuje przemożną siłę twórczą, wprowadzając 
ją w obręb tekstu i anihilując ją do stadium czegoś przywodzącego na 
myśl pogorzelisko bądź element wszczepiający się w umysł i ciało, by 
później wstrzyknąć w organizm nowego żywiciela obce idee, pasoży-
tując na nim do granic jego wytrzymałości: 
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Jestem ogromny, wrzący owal,
który prysł.
Ktoś mnie w stronice białe zakuł
jak list.

(…) 

Jestem jak elastyczna ostroga,
którą się wpiąć chcę w wasz brzuch (32). 

Manifest poetycki – poziom deklaracji

Język poezji, „pochodnia demokracji” (44), na dobre staje się meta-
językiem polityczności od Śpiewów o Rzeczypospolitej (1929), drugie-
go tomu Kurka, otwieranego przez fundamentalny Manifest poetycki 
i zdradzającego (podobnie jak późniejszy Mohigangas) niekonsekwen-
cję autora szukającego swojej drogi pośród traktów wytyczonych przez 
poetyckich luminarzy jego epoki11. Manifest poetycki jest deklaracją 
tworzenia liryki, która nie będzie nigdy aparatem wyekstrahowanym 
z  „funkcji społecznej” (37), roli „rzeźbienia twarzy świata” (37) czy 
ambiwalentnie traktującym postulat mówiący, że „Każdy wiersz jest 
czynem społecznym” (38). Poezja ma być na poziomie ogólnym uni-
wersalnym świadectwem, które wywraca na nice mechanizmy syste-
mowego ucisku, abstrahujące od konkretnego doświadczenia. Lokal-
ność wyrazu jest u Kurka warunkiem globalnego oddziaływania. Jego 
zdaniem poezja wynika z ambicji zbudowania „nowego romantyzmu 
(…), który połączy gładką wymowę żelazobetonu z ciepłym liryzmem 
uczucia” (38). Ma dostarczać materiału służącego nie tylko eksplikacji, 
ale i tematyzacji, przeorganizowaniu i rekonstrukcji wyobraźni dlatego 
zawsze politycznej, bo pomagającej zrozumieć ład społeczny i odnaleźć 
11 „Śpiewy o  Rzeczypospolitej – nurt liryki patriotycznej, nie tak bardzo znów odległej 
od wzoru Skamandra, patetycznej, rezonerskiej, chwilami przegadanej. Ulegała ona 
mocarstwowemu «widmu», była spóźnionym pogłosem radości z odzyskanego śmietnika, 
a  w  miejsce awangardowej perspektywy metafizycznego konfliktu postulowała hasła 
solidaryzmu społecznego”. Drugi nurt poezji Kurka reprezentuje tom Mohigangas, który 
zdradza, że ówcześnie „nie posiadał Kurek (…) jasno sprecyzowanej koncepcji poezji. 
Jej wielokształtność powodowana była w  dużej mierze wewnętrzną niekonsekwencją 
i sprzecznością, wyrażającą się w istnieniu utworów, z których każdy ewokował inną rze-
czywistość wewnętrzną”. S. Stabro, Od awangardy do ody. O liryce Jalu Kurka, „Magazyn 
Kulturalny” 1975, nr 1, s. 11–12.
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się w nim jako uniwersum konfliktogennym, stawiającym na działania 
partykularne, nie zawsze odpowiadające na potrzeby ogółu. 

Poezja według Kurka ma być płaszczyzną porozumienia, która prze-
formułowuje incydentalne zdarzenia w świecie pozatekstowym na język 
o wysokiej figuratywności, by uczynić obywatela świadomym, usytu-
ować go w radykalnej przyległości do sfery publicznej, upodmiotowić 
go i dać mu możliwość odniesienia swych przemyśleń do wypowiedzi 
indyferentnej względem jego mikroświata. Innymi słowy, poezja – wi-
dziana przez pryzmat kategorii polityczności – w optyce Kurka ma iść 
w sukurs dyskusji na temat społeczeństwa i być funkcjonalną dziedziną 
życia, pomocną w wypracowaniu swojego miejsca w strukturze wspól-
noty i odnajdywaniu terytorium dla własnej samoobecności. Dookre-
śleniem tych tez jest jedna z najdalej idących deklaracji poety:

Chcemy uwolnić poezję polską od ulegalizowanej grafomanii, 
natrętnego egotyzmu, psychologicznego samoobnażania, żerowa-
nia na abstrakcie, frazeologicznego snobizmu, próżni poetyckiej 
i bezwstydnego prostactwa. Odezwijcie się. Jesteście też żywiołem. 
Ujmijcie sprawy społeczne w  ręce. Jesteście też budowniczymi 
państwa. Wejdźcie w naród – dla niego przecież piszecie – rozsze-
rzajcie jego wrażliwość, kopcie w nowych możliwościach, bogaćcie 
w nim świadomość! Stańcie na polu walki. Potrzebny jest wasz 
oręż. Gdzie wasz niepokój ideowy, który kuje wielkie idee? Gdzie 
wasza tzw. indywidualność, po której nam nic, jeśli nie wniesiecie 
jej w życie społeczne? Musicie stać na froncie (38–39). 

Chęć Kurka, by lirycznie uniezwyklić społeczeństwo i przyczynić się 
do jego rozkwitu, dla zachowania ważnego dla awangardy dysonansu 
zestawiona jest z podejmowaniem prób zawładnięcia przyrodą oraz ze 
scalaniem się z nią, by nie być już samotnym, totalnie zaangażować się 
w świat i „popłynąć w dwulinii, w dwulinii nowych dróg, / dróg, któ-
re drążymy sami” (43). Polityczna intencja dykcji Kurka obliczona jest 
tu na krytykę hermetycznych i zapośredniczających kontemplację syste-
mów myślowych oraz włączanie refleksji nad świato(p)oglądami w pod-
tekst, w mikroporządek wiersza. Obserwacja realizacji tych postulatów 
umożliwia nam – czytelnikom Kurka – odbieranie właściwego mu mo-
delu zaangażowania jako warunku sine qua non jego idiolektu oraz au-
tonomicznej, niezależnej od innych i wynikającej z samego wpisania się 
przez niego w awangardowy model literatury funkcji jego dzieła12.
12 Zob. P. Bürger, Teoria awangardy, tłum. J. Kita-Huber, Kraków 2006, s. 117–118.
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Autor Zranionego ptaka wykorzystuje żywotność ugrupowania, do 
którego przynależy, by włączyć się w  ruch ogólnego, intelektualno-
-duchowego odnowienia13. Centrum zainteresowania jego podmio-
tów, poza egotycznym marzeniem wykorzystania zewnętrza do pod-
trzymania siebie w stanie trwania o dużej potencjalności, zajmuje też 
„otrzeźwianie” rzeczywistości, co ma miejsce w wierszu Śpiew o ojczyź-
nie, którą „ja” planuje „podtrzymać, orzeźwić” i „pieśnią (…) rozgrze-
wać” (48). Polityczny w  tym układzie jest pogląd wyznawany przez 
„ja” o bezcelowości dialogu z pozycji biernego uczestnika, którego nie 
stać na partycypowanie w kreacji i kosztach za nią stojących. Podmiot 
wycofuje się z tego, by zostać takim poetą, który jest prorokiem zwia-
stującym „nowe czasy, / które w pamięci grzebie, / czasy, których nikt 
nie wyśpiewał” (79) oraz przepowiadającym nastanie dominant negu-
jących prymat koncepcji antropocenu i wprowadzających na jej miej-
sce myślenie ekologiczne. W innym – w tym, co przyrodnicze i nie-
ludzkie – „ja” zaczyna widzieć esencję barw, życia i  pełne spektrum 
emocji. Siebie samego postrzega jako nadawcę liryki, w której wszystko 
jest, mówiąc na wyrost, przeinaczeniem, wszak jej istotą jest nie praw-
da a chwilowe rozpoznanie, jak w utworze Mój ból: „Dzień upraszcza 
się sumą linii: horyzontem. / (…) Z wolna wynoszę nad prostolinijny 
zamęt / duszę pełną przerażeń i natchnień” (81). Subiektywny obraz 
natury, dominujący już na początku dzieła Kurka, udowadnia, że jego 
polityczność między innymi polega na kojarzeniu jakości i bytów nie 
tylko od siebie niezależnych, ale nawet stojących wyżej w ontologicznej 
hierarchii niż aktywna jednostka. W geście tym chodzi o podważenie 
aktualnego prymatu ludzkiego „ja”. Twórczość Kurka jest dlatego poli-
tyczna, bo buduje nowy, wyobrażony porządek istnień, by go poetycko 
„wypróbować”. To, co polityczne prześwituje przez podstawowe wątki 
wierszy Kurka zawsze wtedy, gdy ma miejsce panowanie przez „ja” nad 
rzeczywistością: 

13 „Obserwujemy bankructwo starszego pokolenia poetów; widzimy pokolenie młode jak 
błądzi w zaułkach bez wyjścia. Na takim tle tym silniej uwydatnia się znaczenie jedynego 
prądu, który nie cofnął się ani o krok i rozegrał swą bitwę do końca. Słusznie szczyci się 
on mianem awangardy poetyckiej. Tylko awangarda nie uległa degeneracji; przeciwnie, 
ciągle, coraz pięknej owocuje. Dotrzymuje biegu zachodnioeuropejskim prądom no-
watorskim, dzieli tragizm tego ruchu, tragizm nieustannie się komplikującego i  coraz 
bardziej problematycznego liryzmu. Lecz dorobek jej stanowi wartość żywą i płodną; 
właśnie w oparciu o nią przodujący odłam młodej generacji poetyckiej podejmuje pracę 
nad odbudowaniem porządku moralnego i porządku estetycznego poezji”. L. Fryde, Dwa 
pokolenia, „Pióro” 1938, nr 1, s. 5.
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Nie męczcie mnie, znam tę przyrodę,
ta zieleń kwitnie za często.
Te krzaki to moja ojczyzna, 
(a moją ojczyznę na przełaj przelatuje motyl). 
Otwieram ręce, zapalone ognie 
i w nich 
wyzwalam wołanie gromkie, treściwe jak dotyk (81).

Rzeczy, o własnościach odnotowanych nawet na głębokim poziomie 
analizy ich emanacji, wedle podmiotu Kurka są obezwładniająco nie-
pełne i kompromitują formę wyznania, bo tylko suplementują ekste-
rioryzację, nie ewoluują wespół z tym, co indywidualne i są samoistne, 
nie liczą się z ludzkim habitusem. Polityczność w poezji sensu largo jest 
wspólnym oddziaływaniem materii żywej i nieożywionej, które polega 
na współistnieniu kontrastów w ramach wiersza, by konkretne i real-
ne spotkało się z poetyckim i metaforycznym. Ewolucja dykcji Kurka 
idzie w kierunku nastawienia jej na widzenie współzależności, naświe-
tlanie antagonistycznych gestów i  zestrajanie sprzecznych interesów. 
Nadto poezja ta już od swoich początków ma charakter zarówno kon-
cyliacyjny, jak i quasi-przemocowy – negocjacja i perswazja to jedne ze 
środków tworzenia wiersza. 

Słowo i przedstawienie wobec polityczności praktyki poetyckiej

Gianni Vattimo – analizując polityczne poglądy Hegla – stwierdza: 

To, co jest dobre-dla-nas, ukazuje się jako takie, ponieważ „ko-
responduje” z pewnymi oczekiwaniami i koniecznościami zako-
rzenionymi w naszej wspólnej przeszłości, i może wyzwolić się, 
przywołując Hegla, z czystej prowizoryczności wyboru przypad-
kowego i arbitralnego, który zniknie wraz ze zmianą sytuacji. To, 
co ustanawiają poeci, „pozostaje”. W uznaniu, że coś jest dobre 
dla nas, zawarty jest element projektowości, która oczekuje na 
to, by stać się „klasyczną” – by pozostać – także, a nawet nade 
wszystko, ponieważ rości sobie prawo do ważności dla takiego 
„my”, którego nie da się po prostu utożsamić z tym »my«, któ-
rym aktualnie jesteśmy14. 

14 G. Vattimo, Aktualność Heglowskiego myślenia o  polityce, tłum. A. Przyłębski [w:]  
A. Przyłębski (red.), Filozofia polityczna Hegla, Poznań 2007, s. 25.
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U Kurka poetyckie przedstawienie ma wymiar polityczny, bo interfe-
ruje z przeszłością i kumuluje wewnątrzświatowy przebieg rzeczy. Nazy-
wający podmiot – jeżeli jest poetą i występuje w utworze autotematycz-
nym – nie ulega schematom poznawczym i przypadkowi, trzyma się ści-
śle tego, co wynika z jego artykulacji i pożąda form przetrwalnikowych, 
które pozwalają projektować przyszły ład, bo są one dla niego źródłem 
obiektów mających pojawić się w następnych ewokacjach poetyckiej ma-
terii. Polityczność wychylona jest w przyszłość – projektuje ład dla „my”, 
które jeszcze nie zaistniało. Toteż poezja ma transmitować takie treści, 
które zatrzymują w teraźniejszości, w stanie ciągłego powstawania, budzą 
nadzieję na powiązanie „ja” obecnego z potencjalną jego wersją i pory-
wają w rejony tworzone na bazie tego, co dla podmiotu immanentne, ale 
jeszcze nieuświadomione, o czym świadczy wiersz Poezja: 

Wypływasz nam z ust kotwicą, uśmiechem nieznanych podróży, 
o maszcie natchnień naszych, wiązana mowo lin. 
(…) 
Ten dzień, który patrzy w nasze opalone twarze, 
nie jest dniem, jest szeleszczącym zegarem (113). 

Słowa te charakteryzują medium Kurka jako polityczne i  stojące 
na równi z siłami nadprzyrodzonymi, bo całokształt świata pochodzi 
tu nie od bytu transcendentnego, a  od słów poetycko przekształco-
nych. Mają one uzdrawiać kalekie formy istnienia oraz leczyć „spoj-
rzenia spóźnione i krótkie” (115), a konstytuowana przez nie poezja – 
w optyce Kurka – wskazuje kierunek zbłądzonym: „Jestem pastuchem 
morza i motyli, / sadów dalekich i bliskich” (116). Krakowski poeta 
widzi korzyści życia obywatelskiego, niejako podzielając pogląd Petera 
Sloterdijka z Pogardy mas: 

W masie (…) pobudzone jednostki nie skupiają się w  coś, co 
mitologia dyskusji nazywa publicznością – raczej zagęszczają się 
w plamę, tworzą ludzki kleks, prą do miejsca, w którym jest od 
nich samych najczarniej. Podejście od strony ludzkiego zbiego-
wiska pokazuje, że już w pierwotnej scenie zbiorowego kształto-
wania ja występuje nadmiar materiału ludzkiego i że nadmiar ten 
a priori sabotuje szlachetną ideę upodmiotowienia masy15. 

15 P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, 
tłum. B. Baran, Warszawa 2012, s. 18.
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Zanik podziałów, kult jedności, inercja w kontakcie z innością i nie-
możność emancypacji w zbiorowości są przez podmioty Kurka kryty-
kowane jako przejawy ogólnej degeneracji, bo wykluczają właściwą im 
nadpobudliwość, gwałtowność poznawczą i  zainteresowanie tym, co 
wewnętrznie zróżnicowane. Przypieczętowuje to przeznaczenie lirycz-
nego „ja” do tego, by próbować ocalić dla zbiorowości przyszłość, któ-
rej systematyczną, czyli przebiegającą wraz z jej urzeczywistnianiem się, 
wykładnię w monolitycznej strukturze społeczeństwa sporządzić może 
tylko jednostka tworząca wyznania nieneutralizujące różnic i mogące 
służyć jako pole do analizy i wymiany wrażeń na temat płynącego cza-
su i treści pojawiających w jego trakcie, o czym poeta pisze w wierszu 
Czas: 

Śpiewałem najradośniejsze cięcia. Krzaki szumiących niedziel. 
Nie mogę uśmiercić cię w zegarach ni w kartce papieru powie-
dzieć.
(…)
Tylko ja z wolna wchodzę w okutą skrzynię: w nieskończoność. 
Jestem jak okręt. Ten okręt nie może utonąć (119). 

Taka postawa stoi w  sprzeczności z  tezą badaczy filozofii polityki 
mówiących, że „Im wyższy stopień współdziałania, tym większa siła 
danego zespołu. Wysoki stopień współdziałania niezbędny jest dla re-
alizacji celów odleglejszych i bardziej skomplikowanych”16. Tymczasem 
u Kurka to „ja” tworzy Kompozycję wieloplanową, w której, jak czytamy, 
„Ulica przejeżdża mi przez uszy z hałasem. / Biorę ten galop na papier, 
wykroję zeń poemat” (123). Perspektywa „my”, będąca na wskroś poli-
tyczna, dlatego z taką częstotliwością pojawia się w jego utworach, gdyż 
zaangażowanie ujawnia nazbyt explicite. Zbiorcze ujęcia, które oferują 
totalne i zideologizowane narracje, są w tej poezji demaskowane jako 
nierzadko nieczułe gospodarowanie rzeczywistością. W  krytyce per-
spektywy zbiorowej, niebędącej odrzuceniem „ja”, ujawnia się jednak 
wiara poety w produktywność socjalizacji, która dostarcza kompleksy 
pojęć automatyzujących postrzeganie i dających sposobność do przy-
datnego intelektualnie bycia z  innymi. Zdaniem Kurka indywiduum 
czuje się dopiero swobodnie dzięki pozornemu odseparowaniu od 
mnogich innych, kiedy może skutecznie domniemywać, co zaowocu-
je jego wstrząsem poznawczym, zamiast polegać na treściach narzu-
16 K. Murawski, Filozofia polityki. Wybrane zagadnienia prakseologiczne, Warszawa 1993, 
s. 37.
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conych z  zewnątrz i  kiedy otwiera się wyłącznie na jeden, wybrany 
i upragniony byt, by dopiero później wejść w relację ze zbiorowością. 
Ma to miejsce w wierszu Miłość: 

Pionowy słup przestrzeni nade mną nieruchomo trwa.
Wykreślam zeń ciszę piękną jak zwycięstwo,
Widzę cię: łuk, który za chwilę wyskoczy
nad gmach (127). 

Wyobraźnia poetycka zmniejsza u  Kurka zniechęcenie do społe-
czeństwa oraz ujawnia kategorie regulujące naszą egzystencję i przyczy-
niające się do powstania nowych porządków politycznych, wychodzą-
cych od odkrywczych przesłanek i gospodarujących przecież bardziej 
materiałem wyobraźniowym niż materialistycznym. Kurek pokazuje to 
w wierszu Piekło: 

Wam śpiewam, pośmiertni turyści, 
motyl nad przepaścią, tragiczny Dante w natłoku.
(…)
Ach, zepchnij nas w głąb wulkanów,
w żarzącą płynność zemsty, w przepaść niewygasłą,

gdzie brat w łeb strzela bratu (166).

Polityczność – pozycja opresyjna

W Liberalizmie politycznym John Rawls przyjmuje, że: 

W filozofii polityki pracę abstrakcji uruchamiają głębokie poli-
tyczne konflikty. Tylko ideologowie i  wizjonerzy nie doświad-
czają głębokich konfliktów między tymi wartościami a  warto-
ściami niepolitycznymi. Głębokie i długotrwałe spory dają pole 
idei racjonalnego uzasadniania jako kwestii praktycznej, a  nie 
epistemologicznej czy metafizycznej. Zwracamy się ku filozofii 
politycznej, gdy (…) wspólne nam polityczne rozumienie rzeczy 
upada, a tak samo gdy jesteśmy rozdarci wewnętrznie17. 

17 J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 85.
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Poezja potwierdza, że pytanie o granicę między politycznym a nie-
politycznym jest zasadne, choć nie dostarcza konstruktywnych odpo-
wiedzi. W  istocie obie te dwie dziedziny są na pewnych poziomach 
komplementarne, jednak nie sposób wytyczyć stałych miejsc, które za-
wsze byłyby im wspólne. Dla przykładu, w wierszu Kim jestem pojawia 
się liryczne „ja” – poeta, który jest rozdarty między tym, że „Nie szu-
ka wielkich rzeczy. Trochę muzyki, ćwierć księżyca, / blask oczu ludz-
kich, górskie powietrze” (240) i „Nie przyszedł odkrywać / cudów ni 
rzeczy zaklętych” (240), a przekonaniem o tym, iż scena jego refleksji 
aranżowana jest przez wspólnotę posiadającą zasób dyskusyjnych pod 
względem etycznym, choć sprawdzonych pojęć, figur i symboli, dzięki 
którym możliwe jest charakteryzowanie świata.

Polityczność poezji daje twórcom oręż w walce z widmem bezsensu 
istnienia oraz jest inherentnym komponentem pionierskiego, awangar-
dowego ruchu, który jako pierwszy przedziera się do ideowego rdze-
nia teraźniejszości i odpowiada na konieczność wytyczenia obszaru dla 
nowych i popychających ludzkość do przodu konceptów, gdy przeszłe 
okazały się jałowe18. „Błędem jest sądzić – twierdzi Rawls – że nasze abs-
trakcyjne koncepcje i ogólne zasady zawsze mają pierwszeństwo przed 
naszymi bardziej szczegółowymi sądami. (…) Praca abstrakcji nie jest 
więc jałowa – nie jest to abstrakcja dla abstrakcji. Jest to raczej pewien 
sposób kontynuowania publicznej dyskusji, gdy wspólne rozumienie 
rzeczy o  mniejszej ogólności załamuje się”19. Polityczność legitymi-
zuje poetę do panowania nad strumieniem fenomenów i oswajaniem 
dla ogółu niekontrolowanych emanacji sensów. Ma on zadawać pyta-
nia o kwestie egzystencjalne i niejako wyręczać tych, którzy pogrążeni 
w codzienności nie rozumieją, że widzieć to nie znaczy zobaczyć. Kurek 
chce podsuwać odbiorcom niebanalne pomysły na to, jak uchylić zasło-
nę skrywającą prawdę na temat rzeczywistości. Wypowiada tak swoje 
przypuszczenie, że nie będziemy obecni w politycznie uwarunkowanej 
wspólnocie, gdy nie dokonamy wystarczająco dużo na polu tropienia 
esencji życia. Porzucenie zaś politycznego kontekstu istnienia nie jest 
możliwe bez pojawienia się niebezpieczeństwa unicestwienia, co poka-
zuje Gwiazda spada, wiersz otwierający tom Strumień goryczy (1957):

18 „Awangarda musi być w  kontakcie z  siłami naczelnymi, wzdłuż ich idei regulować 
swą pionierską działalność. Zerwanie połączenia odbiera sens jej pracy. Straż przednia 
musi widzieć naprzód, ale nie dla siebie. Z natury jej wynika pewne wskazanie etyczne: 
awangarda zobowiązana jest do dokonywania odkryć”. I. Fik, Wybór pism krytycznych, 
Warszawa 1961, s. 68.
19 J. Rawls, op. cit., s. 87.
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Okno otwarte na noc i na ciemność,
myśl człowieka wbita w prostokątny tunel.
Tyle dróg stąd prowadzi w bezdno,
po jednej z nich wyfrunę.

Okno zamknięte. Przez szybę wypływam (271).

Formuła polityczności Kurka jest odtrutką na pokusę egotyzmu 
i wyalienowania oraz doprecyzowaniem jego modelu ludzkiej, aktyw-
nej obecności. Polityczność jest jedną z  kilku odmian umiejętności 
ustawienia swego „ja”, która jest dostępna każdemu, kto pojawia się 
w przestrzeni współbycia i chce ją uporządkować w zakresie sobie przy-
dzielonym poprzez postrzeganie, wysłowienie i działanie. Poezja Kurka 
ma prowokować do myślenia o zintegrowaniu się z dookolnością jako 
kompleksem żywych bytów, których antropocentryczna perspektywa 
nie może zdefiniować w zupełności, nie charakteryzuje ich bowiem wy-
łącznie to, co ludzkie. Nadto jest takim narzędziem śledzenia wpływu 
społeczeństwa na biocenozę i biotop, które ma pomóc w przełamaniu 
utartego schematu uprzedmiotawiania rzeczywistości w  doświadcze-
niu. Pojawianie się lirycznego „ja”, dającego możliwość uobecnienia się 
innym składowym elementom naoczności, widoczne jest w Strumieniu 
goryczy, tomie odczytywanym jako manifest wyrażający konieczność 
zwalczenia antynomiczności życia ludzkiego (jako fenomenu podle-
głego historycyzacji i instytucjom powstałym z potrzeby uregulowania 
atawistycznych popędów) do całokształtu delikatnej, ziemskiej wege-
tacji20.

To, co wyraźnie polityczne w wierszach Kurka, jest najczęściej opre-
syjne, także względem natury, dlatego poeta liryczne doświadczenie 
kształtuje tak, by jego trajektorie przebiegały przez sam środek tery-
torium przez wszystkich na równi zamieszkiwanego, czyli przez śro-
dowisko naturalne, które jego lirycznym „ja” daje wskazówki, jak do-
bro ogółu przedkładać nad partykularne interesy. Przykładem tego jest 
utwór Instynkt ptasi z pytaniami: 

jakże wędrowny ptak,
z obszarów dotąd nie rozciętych lotem
potrafi wywieść nieomylny szlak?
Jak rozpoznaje ojczyznę ptasią? (278).

20 Zob. E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, Lublin 1987, s. 124–
126, 140.
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Skoro struktury społeczne nigdy nie są urzeczywistnionymi utopia-
mi, jak w wierszu Ojczyzna poetów – 

nieraz,
kiedy się budzę w ciemności,
nie czuję w sobie ojczyzny,
bezdomny,
pusty,
nieprzytomny.

Nie oddalaj się, nie uciekaj, kraju,
kraju poety.
Serce,
nie opuszczaj mnie (320) 

– poeta kieruje się w  stronę przyrody będącej wyjętym poza nawias 
stosunków ekonomicznych obszarem anarchii władzy, który staje się 
w  jego wierszach ratunkiem przed kryzysem politycznej tożsamości 
i  ewentualnym zbiorowym szaleństwem. Polityczność dykcji Kurka 
ujawnia się w diagnozowaniu kondycji człowieka stojącego na progu 
nowych wyzwań. Poeta przewiduje, że podleganie jakiejkolwiek ide-
ologii z bezwolnym posłuszeństwem kończy się wystawieniem na dzia-
łanie przemocy. Jego zdaniem dezintegracja osoby przez technicyzację 
czyni ją czasowo niezdolną do praktyk politycznych obliczonych na 
konsensus, wprowadza różnorako upostaciowaną niechęć do innego 
i  odbiera swobodę wyobrażania. Tak człowiek okazuje się usidlony 
i pozbawiony ram, w krytycznym punkcie jego autorefleksji nie po-
siada on zakotwiczenia ani w  swoim ciele, skoro to, co somatyczne 
i żywe zostało właśnie przezwyciężone przez nieczułe twory techniki, 
ani w demontującej jego światopogląd zbiorowości. W świecie zindu-
strializowanym czyn społeczno-polityczny musi zostać dokonany z za-
skoczenia, sama forma świata nie dopuszcza bowiem rewolucji, dlatego 
trzeba działać z ukrycia:

Mówię do was znienacka,
odcedziłem ciszę od milczenia,
wtargnąłem w życie powyżej wyobraźni 
(…).
Jestem wszechstronnym układem sterowania, 
działam w sprzężeniu z instrumentami. 
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Ginę od nadużycia widzenia
nie pomnożony (497).

U Kurka polityczność bywa spowszedniała, mutuje w podtekst każ-
dego czynu i jest antykonsumpcjonistyczna, skoro bliżej jej do refleksji 
nad przeżywaniem przyrody i codzienności niż ekscytacji uprzemysło-
wieniem. Poezja ma współuczestniczyć w przejściu od opinii do wiedzy, 
oduczyć beznamiętnej ekspansji w świecie na rzecz twórczej refleksji, 
stwarzać płaszczyznę kontemplacji i obserwować, jaką formę człowie-
kowi nadają różnorakie środowiska jego obecności, co koresponduje 
z konstatacją Leo Straussa: 

Filozofia polityki jest (…) próbą zastąpienia opinii o naturze rze-
czy politycznych wiedzą o naturze rzeczy politycznych. Rzeczy 
polityczne są z natury przedmiotem akceptacji bądź jej braku, 
wyboru lub odrzucenia, pochwały lub potępienia. (…) Jeśli filo-
zofia polityki chce oddać sprawiedliwość swemu przedmiotowi, 
to musi poszukiwać prawdziwej wiedzy o tych kryteriach21. 

Miejscem takiego szerokokontekstowego poszukiwania i analizy jest 
właśnie liryczna twórczość Kurka, łącząca sztukę artystyczną ze „stoso-
waną” i  społeczną22, harmonijny ład z  żywiołem rewolucji23. W  jego 
wiersze wbudowany jest postulat rozumowania, rozważania aporii 
i budowania takiej płaszczyzny argumentacji, która równocześnie słu-
żyć będzie do rozstrzygania spraw natury osobistej i publicznej: 

Mówią mi: nie rozumiesz procesów historycznych,
nie chcemy cię nawracać, żyj dalej w mroku,
aż skończy się twój fizyczny czas. Okrutni,
dlaczego nie mam przejrzeć przed śmiercią,
chcę tego, tylko że nic nie rozumiem (461).

21 L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, tłum. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 63.
22 „Zachęcając poetów do tematów nowych, chcę zaprząc poezję do służby społecznej. 
Nie jest to deklasowanie poezji dla narzeczonych, jest to stawianie poezji na wyżynie 
odpowiedzialności. (…) Jestem za wdarciem się poezji w dziedziny nie wyśpiewane. (…) 
Chcę podnieść krzyk poety z platformy najintymniejszych wzruszeń do poziomu ważności 
ogólnospołecznej”. J. Kurek, Zmierzch natchnienia? Szkice o poezji, Kraków 1976, s. 77.
23 Zob. S. Jaworski, Pisarz społecznej pasji – Jalu Kurek, [w:] Prozaicy dwudziestolecia 
międzywojennego, Warszawa 1972, s. 423–424.
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(Bio)polityczność: żywioł społeczeństwa i natury

Poezja Kurka nie daje się opisać za pomocą istniejących typologii po-
lityczności i  wymaga interpretacyjnego skonstruowania odrębnego 
modelu. Szczególnie dlatego, że poeta, rozpoczynając swoje dzieło od 
fraz patetycznych, szybko obiera kurs na liryczne zobrazowanie no-
woczesnego przenikania się uczuć i idei, gwałtownego przekształcania 
się radości w rozpacz, przechodzenia afirmacji postępu w totalitaryzm 
i destruktywność. Najpierw praktykuje wysoki diapazon ideowych roz-
trząsań w wierszu, a później zwraca się ku naturze i rzeczom widzial-
nym24. Nakreślone tu zręby analizy poetyckiego zaangażowania Kurka 
sprowadzalne są do twierdzenia o tym, że jego dykcja skupiona jest na 
charakteryzowaniu następstw bycia w aktualności jako trwania wobec 
splotu biosu i techne, doksy i episteme. Dynamika jego rozemocjonowa-
nej wyobraźni zrodzona jest jednak nie z rewolucyjnych zapędów, ale 
apoteozy objawiającej się poecie natury, która napędza go do wytężo-
nej, kompleksowo zaangażowanej obserwacji świata nowoczesnego:

Kiedy śpię, idzie ze mnie do gałęzi drzewa
noc w noc oddech materii, którym zieleń śpiewa.
Z drzew przepływają ku mnie soki niewidzialne,
od których myśl tężeje i serce omdlewa (323).

„Ja” obecne w jego poezji przede wszystkim jest istotą organiczną, 
która diagnozuje szeroko rozumiane praktyki (u)rządzenia25 dookol-
ności oraz empirycznie weryfikuje struktury noszące znamiona ideolo-
gicznej proweniencji. Osoba ta deklaruje powściągliwość w wysnuwa-
niu twierdzeń na temat polityczności, bo konieczność ich formułowa-
nia stawia ją w pozycji opresyjnej, odraczającej objęcie przez nią suwe-
rennej pozycji wobec mnogości (czyli społeczeństwa, jego możliwych 
rozwiązań ideologicznych i  wyborów światopoglądowych). Sama – 
jako obserwator – sprawuje kontrolę nad otoczeniem w ograniczonym 
zakresie, mogąc wyłącznie w zawoalowany sposób projektować na tle 

24 Zob. J. Sławiński, Liryka Jalu Kurka, „Twórczość” 1956, nr 9, s. 185–186.
25 „Czym bowiem, w ostatecznym rozrachunku, jest polityka, jeśli nie grą rozmaitych 
sztuk rządzenia, z ich różnymi punktami odniesienia, a zarazem sporem, jaki owe sztuki 
rządzenia wciąż wywołują? To właśnie tu, jak sądzę, rodzi się polityka”. M. Foucault, 
Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa 2011, s. 314.
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obowiązującego „reżimu” własne domniemania, będące u Kurka pod-
stawową treścią eksterioryzacji. Zauważalny, wraz z  pojawianiem się 
kolejnych tomów, zanik klarownych deklaracji Kurka świadczyć może 
o przekonaniu poety o niemożności wypreparowania człowieka z dy-
lematów i podporządkowania go hasłom wypisanym na sztandarach, 
co ma swoje uzasadnienie także w tym fragmencie, stawiającym zdy-
stansowaną obserwację rozgrywających się debat nad prawdopodobnie 
uwsteczniające żarliwe w nich uczestnictwo: 

Słuchaj uważnie cieknącej ciemności.
Zieleń szaleje w deszczu i wiośnie.
Z dyskusji – katar i mdłości.
Drzewo nie mówi nic, a rośnie.
(…)
Liście nie myślą i nie mówią.
Tym człowiek różni się od drzewa (325).

Biopolityczność w  kontekście poezji Kurka jest kategorią dlatego 
skuteczną, bo swym zakresem problematyzacji obejmuje całość istnie-
nia z poszanowaniem własności poszczególnych bytów i pozwala zwer-
balizować potrzebę porozumienia, bycia jednością: 

Wierzę w człowieka jak w natchnienie,
w sumienie, w uśmiech, w rumieniec.

Zrastam się znowu z ludzkością
jak kość ze złamaną kością (355–356). 

Biopolityka, znana z  pracy Michela Foucaulta Narodziny biopoli-
tyki, zawiera „błąd”, z którym wiersze autora Upałów także sobie nie 
radzą. Ma charakter rekreacyjny – opisując populację ustanawia ją na 
nowo, na swoich zasadach, odbierając jej prawo do samoistności. Nad-
to wyłania populację jako organizm suma summarum homogeniczny, 
nieznający troski wobec tego, co nienormatywne. Dlatego w  poezji 
Kurka, gdy spojrzeć na nią przez pryzmat jej ewolucji, nigdy nie koń-
czy się walka indywidualizmu z pluralizmem, konserwatyzmu z pro-
gresywizmem, wolności z  zaplanowaną aktywnością wspólnotową26. 
Antropologia jego podmiotu jest jednoznaczna, czego oznaką jest tytuł 
26 Zob. M. Podniesiński, Prawda i władza. Myśl Michela Foucaulta w latach 1956–1977, 
Kraków 2012, s. 271.
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jednego z wierszy: Człowiek składa się z pytań, w którym odmieniające 
los zbiorowości światło postępu wywołuje w „ja” wzburzenie z powo-
du niemocy przekucia własnego przebudzenia w czyn na nowo zako-
rzeniający w teraźniejszości. Poeta, który chce przewodzić i oczyszczać 
ideowy krwiobieg społeczeństwa, sam potrzebuje pomocy: 

Jestem przeżarty metaforą.
To nie jest obraz,
a jeśli obraz, to nic nie przedstawia.

Noc umęczoną atakuje orzeł,
wracaj na swoje miejsce, człowieku,
trawko na łące, rybo śnięta (458).

Kurek poetyckość traktował jako reakcję na polityczne (re)wizje ob-
razu świata, które cechują się sprowadzaniem międzybytowych kontak-
tów do relacji władzy oraz awersją do czynienia korekt, gdy pojawiają 
się atypowe zjawiska. Jego poezja odrzuca politykę rozumianą jako za-
mach na wolną wolę i implikującą radykalną przynależność do jednego 
frontu światopoglądowego. Wytłumaczyć sobie polityczny podtekst 
aktualności, wedle lirycznego „ja” Kurka, to intencjonalnie podejmo-
wać nieustający wysiłek bycia na bieżąco z relacjami określającymi ży-
wioł teraźniejszości. Nie staje się w tej poezji wobec zwartego i trwale 
ukształtowanego materiału, nie opisuje ona sytuacji polegających na 
łatwo wytłumaczalnych interakcjach między podmiotem a  światem 
sensu largo, gdyż twórczość Kurka dotyczy niepowtarzalnych mikro- 
zdarzeń27. Intencją poety jest, by sekundować populacji i ją asekurować 
w starciu z tym, co polityczne: „Bliższy jestem ludowi w moich wątpli-
wościach, / w gniewie, w chorobie serca, / niż gazetowi trębacze” (361). 
Doświadczenie awangardy zrównało w światopoglądzie twórczym Kur-
ka trud poetycki z czynem zbrojnym i walką o kształt świata, z której 
wychodzi się co prawda cało w  sensie somatycznym, ale uszczerbek 
etyczny i psychiczny jest nieunikniony: 

27 „Władzy nie należy rozpatrywać jako samoistnej zasady albo zakładanej z góry podstawy 
wszelkiego wyjaśnienia. Sam termin «władza» oznacza raczej [dziedzinę] relacji, które 
należy dopiero przeanalizować, to zaś, co nazywam urządzaniem, czyli sposób prowadze-
nia ludzi w ich prowadzeniu się, wyznacza po prostu możliwe ramy tego rodzaju analizy. 
(…) Analiza mikrowładz nie jest kwestią skali ani specyficznego obszaru, lecz kwestią 
perspektywy”. M. Foucault, op. cit., s. 192–193. 
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Nie przyniesiono mnie na tarczy; żyję
podziurawiony celnymi pociskami zdrady.
Nie przybiegłem z tarczą jako zwycięzca;
nieprzyjaciel odarł mnie z pancerza prawdy.
Ojczyzna wymagała cywilnego męstwa.
Oto podwójna klęska:
pokonany – uszedłem zagłady. 
(…)
Rozebrany jesteś, poeto, z koloru,
z piany, z fantazji. Co ci pozostało? (383).

Polityczne urządzenie życia populacji jest zafałszowaniem świata 
i  kresem buntowniczości podmiotu, choć sam poeta udowadnia, że 
nie zawsze totalizacja w myśleniu, a tym jest podporządkowanie każ-
dego jednej doktrynie, ma wpisany w  siebie pierwiastek negatywny. 
Dla kontrastu zaś poezja funkcjonuje w wierszach Kurka jako zbawczy 
fenomen („Podaję wam poezję jak prawdę, / idźcie za nią”, 364) oraz 
szansa na nadobecność: „Otworzę oczy szeroko, napnę słuch, zamknę 
usta, / wypowiem się milczeniem, niemą mową mędrców” (364). Poeta 
awangardowy, komunikując ogółowi swoją sprawczość w  mikroskali 
wiersza, za pośrednictwem instytucji literatury dotyka problemu kry-
zysu porozumiewania się jednostki ze społeczeństwem. Równocześnie 
świadom jest niezgodności statusu samoorganizującego swą praktykę 
poetycką, indywidualnego twórcy, z kondycją dywergentnej zbiorowo-
ści28. W wierszach Kurka nie ma wolności bez wspólnoty poprawnie 
identyfikującej swój program:

My ludzie prości.
Zboże w komorach. Krowy w oborach.
Towary w sklepach.
Chcemy żyć i umierać w wolności
To ważna rzecz (208).

28 „Sytuując poetę obok rzemieślnika, wyznaczając poezji nowe tory i kreując nowy styl 
bycia, stawia go Kurek w trudnej sytuacji. Rezygnując z natchnionej muzy, a gęsie pióro 
zamieniając na telegraf, poeta przestaje zajmować miejsce uprzywilejowane, staje się 
jednym z wielu rzemieślników. W wierszu Kurka ta sprzeczność nie zostaje rozwiązana; 
także jego późniejsze utwory rozłamane są między równaniem a indywidualizowaniem”. 
D. Walczak-Delanois, Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, 
Jalu Kurka i Adama Ważyka, Poznań 2001, s. 145.
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Poeta, choć nieustannie o coś apeluje, wie, że nie musi zostać wy-
słuchany. Mimo wszystko realizuje obowiązki w różnych okresach od-
miennie motywowane29. Konstytucja wierszy Kurka pozwala spostrzec, 
że to, co polityczne i poetyckie mają wspólne mianowniki w postaci 
powiązania wielości z  efemerycznością, pragnienia holistycznej per-
spektywy oraz roztrząsania, jak daleko można zajść w działaniu (tak-
że: urządzaniu, wyrażaniu) bez absolutnego, totalizującego horyzon-
tu. Jednak poezja o dużym stopniu polityczności determinowana jest 
przez odwoływanie się twórcy do przetartych duktów światopoglądo-
wych, co uśmiercić może transcendentny, spontaniczny i panteistyczny 
element poetyckości, tak ważny dla Kurka: 

Żyję w locie motyla, mieszkam w liściu brzozy,
widzę chód pracowity gąsienic. Poeci!
Który z was własną ścieżkę myślami otworzył,
nie biegł po wydeptanym gościńcu w gazecie? (328)

W lekturze poezji spontanicznie stajemy się koherentni z  mikro-
światem innych oraz uwrażliwiamy siebie na potworność realności 
i unifikacyjny charakter społeczeństwa. Liryka Kurka, ukonstytuowana 
przez tryb awangardowy, łączący wypracowywanie nowych form wier-
sza z pojawianiem się kolejnych postaci społecznego życia30, okazuje 
się ratunkiem przed politycznością agitacyjną i związaną z czczą apo-
dyktycznością, duszącą swą dosłownością te aspekty egzystencji, które 
pomagają wyrazić sceptyczny stosunek do „wmówienia” komuś obcej 
mu wizji świata oraz sprzeciwić się entropii systemów wartości: 

Broniłem się przed ojczyzną,
aż ległem ciężko ranny,
męczennik sztuki

29 „Ewolucja dającej się odczytać w pismach awangardy koncepcji człowieka przebiegała 
od podmiotu – przywódcy i prawodawcy zbiorowości (…), do podmiotu jako jednostki 
związanej ze zbiorowością, ale nie dającej się określić wyłącznie w jej kategoriach. Człowiek, 
ujmowany poprzednio w relacji do własnego ciała, do Natury i do świata przedmiotów, 
przeniesiony zostaje w sferę zagadnień moralnych, metafizycznych”. S. Jaworski, Awan-
garda, Warszawa 1992, s. 123–124.
30 „Nowe sposoby łączenia, nowe elementy budowy poetyckiej są odpowiednikami nowej 
budowy społecznej. Poezja jest jednym z ważnych czynników stwarzających nową kulturę 
społeczną. Poezja wcześniej ją realizuje niż życie, i w  tym tkwią olbrzymie społeczne, 
klasowe i  rewolucyjne wartości poezji”. J. Brzękowski, Wyobraźnia wyzwolona. Szkice 
i wspomnienia, Kraków 1976, s. 45.
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stratowany przez galop manifestacyjny wołów.
(…)
Jestem piorunochronem,
uziemiam burze myślowe (433–434).
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Reverses of egotic subjectivity. Transformations of Jalu Kurek’s 
involvement in the context of the political nature of his 

poetry

Abstract

The subject of the article is the interpretation of the poetry of Jalu Ku-
rek, one of the members of the Kraków Avant-garde, in the context of 
politics. The aim of the analyzes is to present the changes that took pla-
ce during the evolution of his poetic idiom. In its first volumes, Kurek 
directly called for commitment to the renewal of reality, demanded the 
use of poetry to improve the nation’s sensitivity, and showed the bene-
fits of including poetry in the process of strengthening society in the 
new world model. Over time, Kurek turns to affirmation of the natural 
environment. At that time, his poetry still has political potential, as it 
deals with the topic of integration with nature as a complex of sovere-
ign beings. The interpretation shows that Kurek’s poetry is a platform 
for describing modern methods of arranging the world, which aims to 
present the problem of the crisis of communication between an indi-
vidual and society.
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