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ALEKSANDER FIUT

Po ponownej lekturze wierszy 
Juliana Kornhausera

Startując poetycko w krakowskiej grupie „Teraz”, szukał we wznoszącej się 
Nowej Fali własnego, osobnego miejsca. Podobnie jak członkowie grupy: Adam 
Zagajewski, Wit Jaworski, Jerzy Piątkowski, Stanisław Stabro – miał za sobą po-
koleniowe doświadczenie Marca 1968 roku oraz inwazji na Czechosłowację. Po-
dobnie jak poetyccy rówieśnicy torował sobie drogę „pomiędzy”. Pomiędzy szy-
frowaniem poruszeń podświadomości na modłę surrealistyczną a szyfrowaniem 
moralnych i politycznych przeświadczeń. Pomiędzy grą z wyobraźnią a grą z cen-
zurą i autocenzurą. Pomiędzy ucieczką w sferę iluzji i mitów a surową, bezpośred-
nią konfrontacją z codzienną, dotkliwą i szarą rzeczywistością PRL. 

Dlatego w programowym, napisanym wraz z Zagajewskim Świecie nie 
przedstawionym zarzucał pokoleniu „Współczesności” nadmierną stylizację, ma-
nieryzm, grzech „literackości”. Bronił jedynie Różewicza przed nazywaniem go 
nihilistą i „mdłym moralistą”, stwierdzając, że „W jego poezji odbija się płaskość 
i banalność naszej cywilizacji”. Równocześnie u Harasymowicza tropił „sentymen-
talne gadulstwo”, „brak postawy ideowej” i „sny o zajączkach”. Grochowiakowi 
wytykał „miłość do lunaparku”, „starą tęsknotę do powrotu w krainę lukrowanej 
szczęśliwości” i „modę stylizacyjną”. Herbertowi miał za złe, że jego rzeczywistość 
poetycka jest „zastygłym światem świątyń, obrazów, książek i mitów”, choć zara-
zem zachowuje, „jako jeden z nielicznych, postawę stoika prześmiewcy”. O tym 
ostatnim zmienił zdanie i poświęcił mu po wielu latach jedną z najważniejszych 
książek w herbertologii – Uśmiech Sfinksa, zbiór przenikliwych studiów o kolej-
nych tomach autora Pana Cogito. 

W jego wierszach z lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych na-
trętnie pojawiają się atrybuty codziennego życia w komunistycznym reżimie: 
trybuny, hasła propagandowe, pochody, braki w zaopatrzeniu, a obok tego  – 
wszędobylskość politycznego państwa. Celem, jaki sobie wówczas wyznaczał, 
podobnie jak jego rówieśnicy, były nade wszystko: demaskacja opresyjnego 
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systemu komunistycznego oraz kłamstwa panującego niepodzielnie w mediach, 
zapis podświadomych lęków społecznych, a także wyrażenie przeczuć katastro-
ficznych. Widać to szczególnie w tomikach wydanych w drugim obiegu, poza 
czujnym okiem cenzora, takich choćby jak autorski wybór wierszy Każdego na-
stępnego dnia, ogłoszony drukiem w 1981 roku nakładem Wydawnictwa ABC. 
Moralna troska o stan zbiorowej świadomości oraz demaskatorski zamysł wyraża 
się w tym zbiorze z jednej strony ironicznymi formułami w rodzaju: „wojsko w rze-
żączce śpiewu”, „haftowane wieczorem orły pruły się powoli”, „słońce rzyga na 
urzędy niebezpieczeństwa”. Z drugiej – ironia ukryta w podtekście przenicowy-
wała „przytoczone” wypowiedzi – czy to hydraulika i ślusarza, świadczące o nie-
ustępliwej sowietyzacji społeczeństwa, czy André Malrauxa, uznającego rewoltę 
studentów w Paryżu w maju 1968 roku za wyraz ślepej negacji. 

Cytowany tom świadczy także o tym, w jaki sposób wypróbowywał rozmaite 
poetyckie dykcje, te zwłaszcza, które pozwalały zrezygnować z bezpośredniości 
wypowiedzi, nie zakłócając zarazem jej ukrytej wymowy. Są bowiem w tym zbio-
rze nawiązania do poetyki Awangardy Krakowskiej, ale także do form gnomicz-
nych wiersza, do kolażu i reportażu, do wiersza-eseju. Kornhauser chyba najpilniej 
z nowofalowców odrobił lekcję u Peipera, jego postulaty i metodę tworzenia ory-
ginalnie modyfikując. „Piękne zdania” stały się formą kamuflażu przemycanych 
treści politycznych, „ekwiwalentyzacja uczuć” przybrała postać ekwiwalentyzacji 
moralnego sprzeciwu oraz światopoglądowego buntu wobec praktyk i urosz-
czeń totalitarnego państwa.

W miarę upływu lat język poetycki Kornhausera oczyszcza się stopniowo, 
z jednej strony z awangardowych „pięknych zdań”, celując w prostotę wyrazu, 
zwięzłość i dotykalną zmysłowość, z drugiej – nadaje stylizacjom oryginalne 
znaczenie. Stąd w późnych wierszach, zwłaszcza w tomie Origami, momental-
ne utrwalenia drobnych spostrzeżeń, ulotnych scenek, epifanicznych doznań 
i sensualnych olśnień. Równocześnie niegdysiejszy bunt przemienia się w scep-
tyczną medytację i niespieszny namysł nad tym na przykład, kim jest kobieta, 
co myślą staruszkowie, czym jest rozłąka i nienasycenie. Pisząc o wierności i de-
finiując polski naród, Kornhauser celnie polemizuje z Czesławem Miłoszem. Ale 
jego uwagi nie przyciągają wyłącznie sprawy ogólne i kwestie uniwersalne. In-
telektualnemu dystansowi wobec bełkotliwej współczesności nieustępliwie to-
warzyszy sprzeciw wobec przemocy i współczucie dla jej ofiar. Dlatego piękne 
epitafium poświęci Milanowi Milišiciowi, serbskiemu poecie zamordowanemu 
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przez współziomków w Dubrowniku podczas wojny domowej w 1991 roku (Dla-
czego nas?).

Rzadkie, ale znamienne próby przemawiania „cudzym głosem”, posługiwania 
się stylizacją sprawiają, że wieloznaczność i aluzyjność przenoszą się z poziomu 
napięć słownych w sferę ukrytych sensów zawartych w samym opisie. Stylizacja 
pojawia się zwłaszcza tam, gdzie słowo bezradnie dotyka doświadczeń nieludz-
kich. Nieobecną, a zarazem dotkliwie obecną obecność tych, co zostali prze-
mienieni w dym krematorium, poeta powierza zgrzebnej językowo Żydowskiej 
piosence. O pogromie kieleckim, a zwłaszcza zamordowaniu przewodniczącego 
kieleckiego Komitetu Żydowskiego, Seweryna Kahane, opowiada, stylistycznie 
trawestując piętnastowieczną Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Z tego wier-
sza zapada w pamięć zakończenie: „Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku 
/ drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach / dziewczynki żydowskie, rur-
kami, na odlew” (Wiersz o zabiciu doktora Kahane). 

W cytowanym wyżej utworze, podobnie jak w wierszach Stara Bóżnica, 
Śmierć – Żydówka, Żydowska piosenka, Bar micwa i Bat [Siedem zdań (ale może być 
więcej)], Kornhauser odsłania swoje żydowskie korzenie, zarzucając sobie zanie-
chanie – zwłaszcza wobec tych przyjaciół, których antysemicka nagonka zmusiła 
do opuszczenia Polski po Marcu 1968 roku. Wiersz pod wymownym tytułem Bat 
jest tego doświadczenia poruszającym świadectwem. 

Wyrastał w domu niewoli. W wolnej już Polsce, po odkryciu tajnych doku-
mentów bezpieki, powrócą w jego utworach reminiscencje stanu wojennego 
oraz internowania, pojawią się postaci szpicli, konfidentów oraz wybitnych pisa-
rzy, którzy, jak Melchior Wańkowicz, korzystali z apanaży PRL albo – jak  premier 
RP na uchodźstwie, Hugon Hanke, Dominik Horodyński czy długoletni pracow-
nik Radia Wolna Europa, Wiktor Trościanko – splamili się agenturalną współpracą 
z aparatem bezpieki. Unika jednak łatwych oskarżeń i strojenia się w togę Katona. 
Czytelnikowi z ćwiczeń o gramatyce ludzkich zachowań w okresie komunizmu 
ostrożnie zaleca: „Wskaż w każdym zdaniu właściwy podmiot / i odpowiedz sobie 
jakie jest orzeczenie” [Siedem zdań (ale może być więcej)]. Gdzie indziej – trafnie – 
przewiduje: „Runą mury, / a my wraz z nimi” (Mury). 

Wśród jego wierszy niemało poruszających świadectw współ-czującej em-
patii. Wobec przygniecionych przez nędzę – jak śpiąca na chodniku „ciemna 
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dziewczynka” i „mały umorusany żebrak”, niosący w pudełku żółwia, czy udręczo-
nych przez kalectwo lub nieuleczalną chorobę – jak „wesoły chłopczyk z poraże-
niem mózgowym” i „gruba dziewczynka”, która na wózku inwalidzkim obserwuje 
z przestrachem diabelski młyn.

 

 


