
65

Jakub Zając

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

O poetyckim i niepoetyckim zapamiętywaniu 
raju utraconego w Kamyku i cieniu oraz Domu, 

śnie i grach dziecięcych Juliana Kornhausera

Przeszłości całe płyną z twojej krwi,

By jak ogrody znów wybuchnąć z ciebie1.

I

Występowanie wątków autobiografi cznych stanowi element wspólny dla całe-
go dorobku poetyckiego Juliana Kornhausera. W odróżnieniu od warstwy sty-
listycznej jego poezji (szczególnie podatnej na różnorakie przekształcenia i mo-
dyfi kacje), scalają one i cementują jej płaszczyznę tematyczną. Problematyka 
osobista osiąga swoje apogeum w „opowieści sentymentalnej” Dom, sen i gry 
dziecięce (1995) oraz we wspomnieniowym, tytułowym cyklu poetyckim 
tomu Kamyk i cień (1996). Sąsiedztwo chronologiczne obu tych utworów to 
nie jedyny znak ich łączności. Zgadzają się one z sobą także co do doboru 
materiału, jak również jego (zgodnie z przypisanymi poszczególnym rodzajom 
literackim prawidłami) poetyckim bądź prozatorskim opracowaniem.

Inicjalny wiersz cyklu Kamyk i cień przenosi czytelnika w przestrzeń Śląska 
prywatnego, do poetyckiego kraju lat dziecięcych. Zawarty w nim opis domo-
stwa i jego bezpośredniego sąsiedztwa stanowi zaś swoistą poetycką transmu-
tację prozatorskiej deskrypcji sprzed roku, świata przedstawionego na pierw-
szych stronach Domu, snu i gier dziecięcych:

Pokrzywy i olchy, 

woń mleczów i ciasta,

1 R.M. Rilke, Pieśniarz śpiewa przed dziecięciem książęcem [w:] tegoż, Godzina powagi, wybrał i wstę-
pem opatrzył Z. Jerzyna, Warszawa 1998, s. 61. Wiersz przełożył Józef Kramsztyk.
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płonie dzieciństwo, rośnie smolna kulka,

nie kończąca się szosa,

śmigające rowery, słoje pełne

grylażowych cukierków, w białych workach mąka,

kaj żeś wloz, pierunie,

babcia przy piecu,

wija się szarfa i cofa,

piekarskie córki za oknem,

na stryszku łóżko i niemiecka książka,

odpowiedź śle trzcina nad Kłodnicą,

[...]

spadają czerwone dachówki,

u wezgłowia najcichsze bery i bojki, [...] (17)2.

Dom pokryty czerwoną dachówką hałasował od samego rana, a właściwie od za-

wsze. Skrzypiała podłoga, trzaskały nie domknięte okna, a wewnątrz, w kuchni, ktoś 

kładł talerze na stole. [...] Ze sklepu wydostawały się słodkie, nęcące zapachy. J. często 

tam chodził, a matka odpędzała go, kładąc mu na rękę kilka grylażowych cukierków, 

które wyjmowała z pękatego słoja białą, plastykową łyżką. [...] Białe, teraz szpitalne 

niemal pomieszczenie wypełniały inne, kolonialne zapachy. Zwabiały one okoliczne 

dzieci, które przemykały między workami mąki [...]. Stałym zwłaszcza gościem, goś-

ciem właśnie, a nie klientem, był Hans, rówieśnik J. z sąsiedniego domu. [...] wbiegał 

jak nakręcony do sklepu, wkładał czarne paluchy do jednego ze słoi i patrząc proszą-

cym wzrokiem na rozsierdzoną mamę J. wyjmował kilka śliskich cukierków.

– A, żebych cie więcej nie widzioła, ty pieroński hanysie – krzyczała na niego z wy-

raźną nutą łagodności w głosie (5–7).

[...] Wyprawy na lotnisko należały do ulubionych chwil J. i jego kolegów. Przygodą 

była już sama jazda szosą [...] gorący asfalt – zdawało się – sam popychał koła rowerów.

A na rozległym, trawiastym lotnisku wylegiwały się potężne radzieckie kukuruźni-

ki, a obok nich delikatne jak dziecinne zabaweczki szybowce (9).

[...] Tak jak skrzynia babci przypominała J. zamkniętemu w mansardzie o istnie-

niu świata kolorów na tej wysypanej hasiami równinie, skrzynie stojące na strychu 

i częściowo tylko przykryte wiekami śpiewały inną pieśń. Pieśń wydobywała się z nie-

mieckich książek i czasopism, śmierdzących stęchlizną, z rozsypujących się albumów 

o pożółkłych kartkach. Kiedy J. dotykał tych niebezpiecznych stronic, kiedy wertował 

ostrożnie kartki zadrukowane szwabachą, czuł się zagubionym, pokonanym przez czas 

dzieckiem (11–12)3.

2 J. Kornhauser, Śląsk [w:] tegoż, Kamyk i cień, Kraków 1996, s. 17. Lokalizacja cytatów w tekście.
3 J. Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, Kraków 1995. Lokalizacja cytatów 

w tekście.
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Poetycka wersja zapamiętanego domu i jego atmosfery przedstawia się 
tu jako swoisty skrót, synteza wariantu prozatorskiego. Poezja miejsca na 
swój sposób streszcza i (chciało by się rzec) odbija obrazy „prozy małych 
ojczyzn”4. Dodatkowe światło rzuca na tę kwestię wiersz W jednej sekundzie 
z tomu Za nas, z nami (1985). Dynamiczna materia wspomnieniowa pod-
dana poetyckiemu opracowaniu (połączeniu „mieszających się, goniących 
i falujących czasów, pojedynczych obrazów, kolorów i zapachów”) zostaje 
w wierszu zatrzymana, staje się „metaforą przeszłości”, „skrótem przeżycia”5. 
Mamy tu więc do czynienia z czymś na wzór dyskursywnego wykładu meto-
dy twórczej poety, zakończonego ścisłym dookreśleniem charakteru relacji, 
która zachodzi między materią wspomnieniową a jej statusem w poetyckiej 
artykulacji.

Wracając do wątku głównego – ostatnie sześć wersów Śląska, uświada-
miające bezwzględny i nieodwołalny koniec zapamiętanej epoki, swój obraz 
sprzed „katastrofy przemijania” (obok tego odmalowanego w wersach wcześ-
niejszych) odnajduje zatem także w powieści.

[...]

a potem, nagle, po latach,

wszystko, i trzciny, i ogniska,

kruche kukuruźniki i bunkry,

chowa się za rozkopanym podwórkiem,

z którego widać dwa rozdzielone murem

groby rodziców (17).

Kornhauser posługuje się w Śląsku chwytem niezwykle dla siebie charaktery-
stycznym. Upływ czasu mierzy za pomocą ukazywania braku uprzednio na-
gromadzonych czy opisanych elementów świata przedstawionego bądź przy-
woływania obrazów fi zycznych zmian zachodzących w ich wyglądzie6. Tak 
samo dzieje się w piątym, przedostatnim wierszu tego cyklu, Kamyk:

4 Por. J. Kornhauser, Na smudze Chaosu [w:] tegoż, Poezja i codzienność, Kraków 2003, s. 11 oraz 
tegoż, Jan Kasper: Chleb z wiśniowym dżemem [w:] tegoż, Poezja i codzienność, Kraków 2003, s. 193. Sąd 
ten jest wynikiem dyskusji z przedstawionym przez Kornhausera stosunkiem Aleksandra Wata do prob-
lematyki korespondencji między malarstwem i poezją. W moim tekście będę się starał wykorzystywać 
dorobek Kornhausera – krytyka i znawcy literatury – także jako autokomentarz do jego własnych dzieł 
artystycznych. Z teoretycznej refl eksji poety wynika bowiem (jak mi się wydaje) pewien program, który 
jednak nie zawsze (choć często) udaje mu się we własnej praktyce poetyckiej stosować. 

5 J. Kornhauser, W jednej sekundzie [w:] tegoż, Za nas, z nami, Warszawa 1985, s. 29.
6 Por. wiersze wcześniejsze: dom (Nastanie święto i dla leniuchów), barykada (W fabrykach...), chwila 

wspomnień, zielone drzewko (oba Stan wyjątkowy), podwórko, inwentarz (oba Hurrraaa!).
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[...]

dwa kroki dzieliły nas

od raju

kopnąłem kamyk 

[...]

teraz po latach

spadł nam pod nogi

wielki jak głaz

pokryty mchem (22).

Drugi zaś z kolei utwór (Już nic) jest bezpośrednim nawiązaniem do poprze-
dzającego go Śląska, wyraźnie kontynuuje i dopełnienia obraz zamykający 
poprzedni wiersz. A rozwijając go, za pomocą zastosowania metody szerszej 
perspektywy oglądu czy – inaczej mówiąc – patrzenia nań (obraz) po prostu 
z większej odległości, radykalizuje sens ewokowany przez poprzedni wiersz. 
Wyartykułowana w Śląsku z prywatnego punktu widzenia świadomość nieod-
wracalności zasady przemijania osiąga w Już nic wymiar uniwersalny.

Już nic.

Dymy, dwie dzikie kaczki,

popiół ogniska.

Już nic.

Uśpione wodorosty,

wąska ścieżka.

Za wodą nic,

za torami 

nic.

Już nic

nigdy nic,

już nigdy

za nic

w świecie

nic (18).

O ile w Śląsku zwłaszcza „murowi i grobom rodziców” (elementy te stanowią 
tam niejako produkt w reakcji upływu czasu) można przypisać względną trwa-
łość (choć znaczą o przemijaniu, są materialne i – by tak rzec – „silne”), o tyle 
komponenty następnego wiersza („dymy, dwie dzikie kaczki i popiół ogniska” 
– także widome znaki przemijania) cechuje nieporównanie większa – dosłow-
nie – ulotność. To przecież zgliszcza – znaki końca, śmierci i rozkładu, a dwie 
dzikie kaczki to (jak dym) efemerydy spóźnione na stadny alarm odlotu. Są 
tu jeszcze wprawdzie „uśpione wodorosty, wąska ścieżka, woda i tory”, ale ich 
pozbawiona ładunku emocjonalnego bezosobowość tylko potęguje wszech-
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ogarniającą krajobraz pustkę i nicość wzmacnianą dodatkowo w planie jej 
wyrażania przez dziewięciokrotne (łącznie z tytułem) powtórzenie słowa „nic” 
i dwukrotne „nigdzie”7.

Śląsk nie stanowi jednak tylko płaszczyzny odwołania dla następujących 
po nim wierszy. Sam przywołuje i uruchamia wiele innych motywów poja-
wiających się wcześniej zarówno w poezji Kornhausera, jak i „powieści senty-
mentalnej” oraz korzysta ze sposobów ich ujęcia wypracowanych uprzednio 
bądź przez samego poetę, bądź przez tradycję literacką. Jeden z nich – raj utra-
cony, którego wymiar przestrzenny zostaje w powieści wyraźnie ograniczony 
do gliwickiego domu przy Rybnickiej i jego bezpośredniej okolicy, duchowy 
natomiast do stosunku małego J. względem ówczesnych jego i jej mieszkań-
ców (rodzina, sąsiedzi, koledzy), to miejsce i stan przywoływane (również 
w Kamyku i cieniu) bez wyjątków na zasadzie szczególnie intensywnie percy-
powanego zmysłowego wspomnienia (Śląsk, Cień, Kamyk, a także W jednej 
sekundzie). W jednym z wcześniejszych wierszy Kornhausera podmiot mówi: 
„Przeszłość jak dolina, / z której wyrastacie, upojnie pachnie / jak wrzosowy 
miód”8. Poetyckie przypomnienie angażuje w Śląsku kolejno dotyk, wzrok, 
powonienie, smak i słuch (patrz wyżej). Również Kamyk, będąc znakiem 
wrażliwości poety na wszystkie bodźce zmysłowe, uruchamia ją także u od-
biorcy (tyle że pobudzenie wzrokowe i słuchowe – za sprawą synestetycznej 
metafory – docierają do niego jednym strumieniem):

pamiętasz

kiedy byliśmy młodzi

burza wilgotnym językiem

lizała nasze wargi

w rozchichotanej sukience

7 Rysujący się w miarę klarownie sens wiersza zostaje niespodziewanie zakłócony, jeśli podjąć się 
próby interpunkcyjnej delimitacji ostatniej strofy (wszystkie bowiem poprzednie strofy poeta starannie 
opatruje kropkami i przecinkami w niebudzących wątpliwości miejscach). W ostatniej strofi e (notabene 
składającej się z największej liczby wersów) decyduje się tylko na jeden przecinek, pozostawiając odbiorcy 
dwie możliwości jej „przeczytania” – pauzę można zrobić albo po „nigdy”, albo po „nic” i modyfi kować 
znaczenie w zależności od wyboru. W pierwszym wypadku, nie rozbijając zatem wyrażenia „za nic w świe-
cie” i rozumiejąc je jako wyraz zarzekania się (na przykład „za nic w świecie tu nie wrócę”), wyposażamy 
pozbawioną osobowości podmiotu przestrzeń wiersza w pierwiastek subiektywny (identycznie bezoso-
bowo – na poziomie gramatycznym – jest w Śląsku, podmiot cyklu Kamyk i cień sytuuje się w pierwszej 
osobie singularis dopiero w trzecim wierszu Cień, gdzie zresztą także – za piosenkową formą – skrywa 
swoje prawdziwe „ja”). W kontekście poprzedniego utworu i całego cyklu ma to niebagatelne znaczenie. 
Wybór drugiej możliwości pozwala ze spokojem przyjąć obiektywizm przedstawionego w wierszu obrazu 
(analogicznie i najzupełniej słusznie postępujemy w paralelnej sytuacji w trzeciej strofi e – tam bowiem po 
„nic” jest przecinek – a to dodatkowo wzmacnia prawomocność drugiej wersji odczytania ostatniej stro-
fy). Wybór pierwszej wersji implikuje ponadto konieczność zaznaczenia jeszcze jednej pauzy (po wyrazie 
„świecie”), w drugim wariancie nie ma jej tam bezwarunkowo.

8 J. Kornhauser, Pejzaż z Murnau (Kandinsky 1909) [w:] 148 wierszy, Kraków 1982, s. 112. 
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biegłaś boso 

po piasku

drogi otwierały się 

przed nami 

jak pękate orzechy (22)9.

W trzecim wierszu cyklu (Cień) dominują bodźce wzrokowe oraz w dotąd 
niespotykany sposób zostaje zaangażowany słuch odbiorcy.

Jeszcze raz patrzę na olchy:

w ich cieniu złamany cień mamy.

I łzy potężne jak grochy

spadają, gdy my spadamy.

Spadamy, spadamy niewinnie

bez głosu, w okrutnym szyku.

Ty stoisz, mamo, znów przy mnie

trzymając cienie w koszyku (19).

Za sprawą tonicznego trójzestrojowca, wzmocnionego dodatkowo zamyka-
jącymi wszystkie wersy rymami (zawsze dokładnymi, żeńskimi, o układzie 
krzyżowym), odbiorca ma wrażenie wybijanego czytaniem rytmu, muzycz-
nego tempa strof. Ta piosenkowa konwencja (budząca wrażenie pozbawionej 
uczucia monotonii, odciągająca słuchacza od treści) pozwala poecie uciec od 
standardowego wyrazu emocji, „stanowi autoironiczny wybieg, który polega 
na zaakcentowaniu dystansu pomiędzy powagą tematu a emocjonalnym, tu 
kamufl owanym, stosunkiem podmiotu”10. W tym konkretnym przypadku 
chodzi o tęsknotę za matką, po której pozostaje mu jedynie zapisany w pa-
mięci, spowity cieniem olch obraz.

Również dla J., już absolwenta „najlepszego gimnazjum w Gliwicach” (49), 
przeszłość jawi się jako „dziwny splot kolorów i zapachów, głosów i przeczuć” 
(94). Te jednak nie tylko organizują przestrzeń wspominanych spostrzeżeń, 
ale są dlań także impulsem. „Dziewczęta w krótkich spódnicach pachniały 
słońcem i wolnością, a kwitnące kasztany, zaglądające do okien, przypomina-
ły, przypominały” (87).

Literackim patronem takiego mechanizmu funkcjonowania pamięci (por. 
także: percepcja resztek świata utraconego w Śląsku czy pierwszy wers Cienia)11 

9 Wszystkie podkreślenia pochodzą ode mnie.
10 J. Kornhauser, Jerzy Kornhold: wiek brązu [w:] tegoż, Poezja i codzienność, Kraków 2003, s. 173. 

Metodę tę stosuje Kornhauser w tomie Kamyk i cień jeszcze w wierszach Żydowska piosenka i Kafka.
11 A także: J. Kornhauser, Zjadacze kartofl i [w:] tegoż, 148 wierszy, s. 111.
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jest dla poety, zwłaszcza w pierwszej części Domu, snu i gier dziecięcych, Marcel 
Proust. Metoda kompozycyjna zastosowana we fragmencie opisującym naj-
wcześniejsze dzieciństwo bohatera w domu na Rybnickiej (tym zatem, w któ-
rym mamy do czynienia z prawdziwym rajem utraconym) kojarzy się z tą, 
która za sprawą niepowtarzalnego smaku magdalenki uwolniła lawinę dro-
biazgowych wspomnień Marcela.

Powieść Kornhausera rozpoczyna się od obrazu przedstawiającego leżącego 
na kocu w ogrodzie i beztrosko spoglądającego w niebo małego J. Scena ta 
stanowi zapis zapamiętanej przez narratora chwili właśnie teraz wydobywa-
nej z pamięci; owo wspomnienie zdaje się krystalizować bezpośrednio przed 
czytelniczym wzrokiem (równolegle względem aktu lektury), na co wyraźnie 
wskazuje użycie czasu teraźniejszego w opisie obrazu.

Jest słoneczny, upalny dzień. Na kocu, w ogrodzie, łagodnie przechodzącym w sad, 

leży i spogląda, wraz z kuzynami, w niebo czyste i niewinne jak on sam kilkuletni J. 

Sad wydaje mu się ogromny i pełen tajemnic. Wysoka grusza dotyka koroną okna na 

poddaszu starego jednorodzinnego – jak mawiano – domu (5).

Bezpośrednio po tym fragmencie następuje przejście do opowieści prowa-
dzonej w czasie przeszłym. Co rusz przetykana jest ona jednak nawrotami 
do sytuacji wyjściowej, zupełnie jakby tradycyjnie organizowana fabularyza-
cja pozwalała narratorowi uzupełniać pierwotnie skąpy obraz swojego wspo-
mnienia i wzbogacać go o dodatkowe szczegóły, pozwalające z kolei dalej snuć 
opowieść. Wspomnienie zatem, które czytelnik jest skłonny uznać za praw-
dziwe (dzięki owemu zrodzonemu na początku „złudzeniu” jego krystalizo-
wania się w czasie równoległym względem odbiorcy), żyje tutaj w symbiozie 
z konwencjonalnie ukształtowaną narracją: „J. leży teraz na kocu i przygląda 
się pękatym jabłoniom. [...] Teraz pobielone wapnem drzewa uśmiechają się 
do niego” (6).

To „zaglądanie” w obraz wspomnienia pozwala narratorowi uświadomić 
czytelnikowi dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, wskazuje na wybór pew-
nej umowności w konstrukcji fabuły, kiedy narrator sam przywołuje się do 
porządku w miejscach, w których zaczyna zdradzać przyjęty na wstępie chro-
nologiczny układ prezentacji materiału. Po drugie – a co bezpośrednio wynika 
z pierwszego i z powrotem do niego prowadzi – treść i charakter owej prezen-
tacji są uzależnione od specyfi ki materiału, którym są losy jego samego i jego 
najbliższych12.

12 Powieść Kornhausera otwiera pole interpretacyjnych możliwości także dla kwestii „podmiotu syl-
leptycznego”. „Najbardziej znamiennym sygnałem odmienności tej grupy tekstów jest [...] tożsamość 
nazwiska autora i protagonisty czy narratora utworu (w wypadku powieści Kornhausera jest nim zaledwie 
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Kuzyn J., który właśnie leży na kocu i wystawia swoją chudą, mizerną twarzyczkę 

do słońca, jeszcze nie wie, że za chwilę, za dwa może lata razem ze swoją płowowłosą 

siostrzyczką Elżunią znajdzie się u boku ojca w małym zachodnioniemieckim mia-

steczku i zgodnie z rodzinną tradycją zacznie pracować w rzeźni (5).

Ale małemu J., leżącemu teraz na kocu i liczącemu chmury, nie w głowie jeszcze 

takie myśli. Nic nie wie o swojej przyszłości i nie zdaje sobie sprawy z tego, co spotka 

pannę Herischek, która woła go na obiad. J. woli rozmyślać o jeździe na rowerze na 

lotnisko sportowe, wcale nie tak odległe od jego domu (9).

Kiedy mały J. leży na kocu w ogrodzie na Rybnickiej, przyglądając się żółtemu 

latawcowi z pięknym kolorowym ogonem, nikomu nie śni się takie rozwiązanie. 

Mleczarz pokrzykuje coś na swą szkapę, Elżunia z długim, starannie uplecionym war-

koczem skacze na jednej nodze i kopie przed sobą kamyk (22).

Dom, sen i gry dziecięce, poza wydzieloną przeze mnie pierwszą częścią, 
nie jest powieścią o raju utraconym (a na pewno nie jest nią w jej wymia-
rze zasadniczym). To, jak zauważa sam Kornhauser, „książka o dojrzewaniu 
do bycia poetą”13. Do charakterystycznej dla przestrzeni i stanu „symbolicz-
nej Czystości i Niewinności, do tej Praegzystencji, w której wszystko było 
jednością”14, odwołuje się właśnie tylko pierwsza część, a świat w niej przed-
stawiony rzeczywiście może pretendować do miana raju. Odkrywane cieka-
wością dziecka tajemnicze miejsca (ogród, wnętrze budynku wujka oglądane 
przez dziurkę od klucza, ciasna, „na poły wymyślona” mansarda na strychu 
rodzinnego „domu-zagadki”, gołębnik czy pralnia) oraz przedmioty (pudeł-
ko po zapałkach pełne chrabąszczy, odpustowy obraz przedstawiający Anioła 
Stróża, niedomykająca się szafa i kufer chorzowskiej babci) to zdobywany pod 
nieobecność rodziców baśniowy świat niejednokrotnie podniecający dziecię-

tożsamość inicjału imienia autora i głównego bohatera, ale za to innych znaków ich „pokrewieństwa” 
jest o wiele więcej – J.Z.), powodująca w konsekwencji, rzec można, śmiałe wkroczenie autora do tekstu 
w roli bohatera odtąd nie całkiem już fi kcyjnej historii”. „[...] „ja” rzeczywiste i „ja” literackie wzajemnie 
na siebie oddziałują i wymieniają się własnościami”. Cyt. za: R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości 
w literaturze polskiej ostatniego stulecia [w:] tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, 
Wrocław 2002, s. 109 i 111. 

13 J. Baran, Kornhauser. Kult nowości. Rozmowa o polskiej literaturze współczesnej z Julianem Korn-
hauserem [w:] tegoż, Tragarze wyobraźni, Rzeszów 2006, s. 287. Por. także: P. Czapliński, P. Śliwiński, 
W poszukiwaniu utraconego (II) [w:] tychże, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, 
Kraków 1999, s. 203. – „Choć utwór ten nosi podtytuł «powieść sentymentalna», książka należy do 
gorzkich, ponieważ pisarz opowiada w niej tyleż o prywatnej ojczyźnie, co o procesie dojrzewania do 
poezji, który jest tożsamy z procesem samotnienia, procesem nabywania obcości względem wiary ojców, 
obyczajowości najbliższego kręgu, wreszcie względem języka. Ceną osiągnięcia dojrzałości poety okazuje 
się nieodwracalne opuszczenie prywatnej ojczyzny”.

14 J. Kornhauser, Na smudze Chaosu [w:] Poezja i codzienność, dz. cyt., s. 13.
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cą wyobraźnię okiełznywaniem jego niesamowitości15. To także, co równie 
charakterystyczne dla tego typu przestrzeni, świat harmonijnego współży-
cia przedstawicieli różnych kultur i narodów (Polaków, Ślązaków, Niemców 
i Żydów), których wspólną i niczym niezmąconą egzystencję odzwierciedla 
wielojęzyczność poszczególnych mieszkańców.

To był inny świat, nie przenikniony do końca, jeszcze wyraźnie tkwiący korzenia-

mi w dawnej epoce. [...] Wszystko było na swoim miejscu. Matka J. jeszcze długo mó-

wiła po śląsku i inaczej nie umiała. Jej polskie pisanie nie umywało się do niemieckie-

go, zawsze poprawnego, choć nie przesadnie barwnego – wszak skończyła edukację na 

kilkuletniej szkole powszechnej niemieckiego typu, w której języka polskiego uczono 

na zasadzie języka obcego kilka razy w tygodniu. Tu, na Rybnickiej, język niemiecki 

przeplatał się z gwarą śląską, a Polacy przybywający zza Buga wnosili w tę twardą, gru-

bo ciosaną mowę swój śpiewny akcent i miękką melodię. I nikt się specjalnie nie zdzi-

wił, kiedy znienacka matka J., często przebywająca w towarzystwie lwowian, zaczęła 

przechodzić z dialektu na język literacki – choćby tylko z nazwy – właśnie w takiej 

kresowej wersji. Tak że wkrótce nieznajome osoby nie traktowały jej jako autochtonki 

i matka J. śmiejąc się nie prostowała tej pomyłki (12).

Takim doskonałym światem jawią się Gliwice jedynie kilkuletniemu J. 
W miarę upływu czasu miejsce odkrywanych przezeń tajemnic baśniowego 
świata (przypominające momentami kluczenie małego Józefa po senno-labiry-
nowym Drohobyczu) zastąpi proces samouświadamiania, budowania własnej 
tożsamości. Zostaje on uruchomiony za sprawą dwóch wydarzeń. Pierwsze 
z nich zamyka pierwszą część powieści i dotyczy uczestnictwa J. w tajemnicy 
(dziecięcego) teatru, który budzi w chłopcu „tęsknotę za sztuczną rzeczywi-
stością”. Wydarzenie to rozgrywa się w przestrzeni wspomnienia i jest opatrzo-
ne wychylonym w przyszłość komentarzem narratora: „Ale dlaczego J. chce 
być kimś innym? Czy już wtedy odczuwa swoje zawieszenie między dwoma 
światami?” (22–23). Od drugiego zdarzenia – przeprowadzki na ulicę Lellka 
(do „mieszkania” już, a nie „domu”) – rozpoczyna się kolejna część.

Opuścił jednak Rybnicką z nie ukrywanym żalem. Kończyła się dzika, pierwot-

na epoka dmuchawców i roztopionej smoły, kosmatego agrestu na wyciągnięcie ręki 

i wszystkich dziecięcych tajemnic, których nikt nie potrafi ł rozwikłać, a zaczynała się 

nieodwołalnie era miasta, ulicznego zgiełku i groźnych rytmów (23).

15 Intensywny charakter przeżywania codzienności przez małego J. można ująć w zaproponowanej 
przez Ryszarda Nycza formule „poetyki epifanii”, nastawionej na „tropienie „świeckich” tajemnic zawar-
tych w procesie ludzkiego przeżywania życia codziennego, w tym zaś w szczególności na uwydatnianie 
numinotycznej aury zawartej w immanencji – w nieuporządkowanym, płynnym, nietrwałym doświad-
czeniu najbardziej potocznej rzeczywistości”. Cyt. za: R. Nycz, Poetyka epifanii a początek nowoczesności 
[w:] tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 
2001, s. 109. 
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Tam świat został zbudowany z jednorodnych elementów i istniał tylko dzięki woli 

tej samej, wewnętrznie nie podzielonej, kasty mieszkańców. Tu wszystko było sztucz-

ne, nie dopasowane do siebie, wzajemnie wyniszczające się. Budził się do życia świat 

sprzecznych interesów. J. powoli stawał się uczestnikiem walki. Rozumiał, że dawne 

uprzywilejowane miejsce zniknęło, rozpłynęło się we mgle (26).

Na drodze kolejnych inicjacji J. będzie się pogłębiać jego wyobcowanie 
społeczne oraz zostanie zakwestionowana, zdawać by się mogło naturalna, 
przynależność do miejsca urodzenia. Kresem dzieciństwa, „końcem epoki ta-
jemnic” będzie też (mający tu dlań niemalże traumatyczny charakter) rytuał 
bar micwy, którego przejście notabene absolutnie nie pomaga mu w rozstrzyg-
nięciu narastającego konfl iktu tożsamości16. Właściwym szlakiem na drodze 
rozwoju stanie się, zainicjowane małym teatrzykiem kolegów, pogłębianie 
fascynacji sztuką. To ona okaże się tą właściwą sferą „realizacji siebie”. Co 
ciekawe, niemałą rolę w odkryciu owej „sztucznej” rzeczywistości odegra hi-
storia niosąca zmiany społeczno-polityczne (1956), coraz śmielej zawłaszcza-
jąca przestrzeń powieści i wypierająca z niej pierwiastek mityczny dominujący 
dotąd w konstrukcji świata przedstawionego. Proces ten następuje niejako 
równolegle względem przestrzennego i czasowego oddalania się J. od mitycz-
nego centrum – domu na Rybnickiej17. I choć refl eksy dziecięcych zachwyceń 
odbijać się będą jeszcze w indywidualnym przeżywaniu kina, oglądaniu zdjęć 
z czytelnianych czasopism nowo powstałego MPiK-u, czytaniu literatury 
(księgarnia na ulicy Zwycięstwa, książki sprezentowane przez pana M., lek-
tura Kleinera i Sartre’a), w partycypacji w świecie pierwszych samodzielnych 
prób poetyckich czy w kontemplacji reprodukcji współczesnego malarstwa, 
to charakter funkcjonowania sztuki w wymiarze zinstytucjonalizowanym (re-
cytacja własnego wiersza w klasie, zajęcia kółka plastycznego, ofi cjalna wizy-
ta poety H. w szkole i jego „esej o kulturze śródziemnomorskiej”, spotkanie 
z Kalmanem Segalem) będzie zniechęcał J. i każe mu wątpić w słuszność obra-
nej drogi18. Konfrontacja sfery prywatnej z publiczną (w zakresie ich doświad-
czeń, poglądów i charakteru przeżywania sztuki) czyni je bowiem zupełnie do 
siebie nieprzystawalnymi.

16 Do analizy motywów żydowskich pojawiających się w powieści Kornhausera byłoby potrzebne 
osobne studium (co istotne, ich pojawianiu się niemal zawsze towarzyszy kategoria snu).

17 Kierunek eksploracji „tajemniczego świata” przez J. dałby się wpisać w schemat koncentrycznych 
kół wykorzystany przez Aleksandra Fiuta do opisu sposobu „uprzestrzenniania” okolicy przez oddalające 
się od domu dzieci oraz przez wyobraźnię ich ojca w poetyckim cyklu Czesława Miłosza Świat. Poema 
naiwne. Por. A. Fiut, Poema nienaiwne – o „Świecie” Czesława Miłosza [w:] Lektury polonistyczne. Dwu-
dziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t. I, red. R. Nycz, J. Jarzębski, Kraków 1997, s. 263–286.

18 Wyraz zainteresowania malarstwem współczesnym daje Kornhauser w cyklu wierszy Niebo nad 
górami (Kamyk i cień) dedykowanym Andrzejowi Wróblewskiemu.
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Kolejne wtajemniczenia J. przeżywa zatem mniej intensywnie i w niczym 
nie przypominają już one dziecięcego odkrywania baśniowego świata doko-
nywanego chociażby pod wiekiem babcinego kufra na zakurzonym poddaszu. 
Zaczynają natomiast ujawniać one swój wymiar – by tak rzec – „realno-psy-
chologiczny”; z każdym nowym doświadczeniem buduje się w nim (w miejsce 
wcześniejszego zauroczenia) świadomość nieuchronnej, właśnie poprzez coraz 
częstszy z nią kontakt, konfrontacji z realną rzeczywistością. Najważniejsza 
w tej kwestii (losy J. są tutaj wpisane w tradycyjny schemat Bildungsroman) 
okaże się konieczność podjęcia decyzji o wyborze kierunku i miejsca studiów: 
literatura i wyjazd do Krakowa wbrew pragnieniu ojca czy architektura i pozo-
stanie w Gliwicach za jego aprobatą? Symboliczny obraz końcowego odcinka 
wędrówki w poszukiwaniu siebie, przedstawiony w sennym obrazie z końca 
powieści, odpowiada na to pytanie. 

Szedł teraz pod górę, do klasztoru kamedułów. Po obu stronach rosły świerki i gra-

by. Słońce mocno przygrzewało. W górze wznosił się potężny mur. Ten mur coś mu 

przypominał. Jakieś zdarzenie z dzieciństwa? Znany obraz jednego z ulubionych ma-

larzy? A może jeszcze coś innego?

Był już prawie na samej górze, kiedy nagle się przebudził. Otworzył powoli oczy, 

ale niczego już nie było (108).

Wizja ta otwiera perspektywę konieczności kontynuowania poszukiwań, dal-
szego porządkowania „klasztoru własnego wnętrza” (wymowa miejsca, do któ-
rego bohater snu zmierza), nie kończy zatem defi nitywnie wpisanego w fabułę 
„powieści inicjacyjnej” procesu dojrzewania J. Pozwala natomiast, w kontek-
ście znajomości marzeń chłopca oraz (a takie podejście nie wydaje się w tym 
wypadku nieuprawnione) wiedzy na temat prawdziwych losów Kornhausera, 
rozwiać wątpliwości co do kwestii dokonanego przezeń wyboru już w „po-” 
czy „poza akcji” Domu, snu i gier dziecięcych19.

19 Por. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności [w:] tegoż, Literatura jako trop rze-
czywistości..., s. 66. – „Nietrudno zauważyć, że przybiera on (proces łączenia cech dwóch nurtów pisar-
stwa: „pisania sobą” i „pisania siebie” – J.Z.) na sile w literaturze lat ostatnich, w której, w odróżnieniu 
od typowych dzieł nowoczesnej poezji i prozy, «piętno osobowe» (w znaczeniu cech empirycznej osoby 
pisarza) ujawnia się w sposób bardzo dobitny i bez względu na pokoleniowe, światopoglądowe czy este-
tyczne różnice. [...] W każdym z tych przypadków (autor wśród przykładów wymienia także pisarstwo 
Kornhausera – J.Z.) już zwykłe wymogi zrozumienia utworu, określenia pola semantycznych odniesień 
zmuszają do uwzględnienia określonych aspektów empirycznej osoby pisarza”.
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II

Mechanizm pamięci podmiotu „wspominającego” nie tylko poetyckich utwo-
rów Kornhausera funkcjonuje na dwa różne (często jednocześnie) sposoby. 
Nie jest on zatem prosty i jednoznaczny w swoim działaniu. Świadome pobu-
dzenia pamięci, dla których przykładów dostarczają wspomnieniowe powroty 
do kraju lat dziecięcych (patrz wyżej), współistnieją z obrazami i przeżyciami 
z przeszłości niejako samoczynnie narzucającymi się świadomości podmiotu, 
atakującymi ją. Owa sprzeczność jest konsekwencją ambiwalentnego stosun-
ku podmiotu do kwestii konieczności pamiętania w ogóle. 

A co z przeszłością? Właśnie: przeszłość jako abstractum, jako szklana kula napeł-

niona powietrzem gęstym od znaczeń, które przestały pomagać, to był trudny prob-

lem do rozstrzygnięcia. [...]

Odrzucić ją? Przekreślić raz na zawsze, żeby nie przypominała rzeczy nieprzyjem-

nych i niezrozumiałych? To wydawało się łatwe, choć groziło zwycięstwem pustki i po-

wolnym staczaniem się na krawędź bezużyteczności. [...]

To smutek mówił mu: czyż nie odczuwasz żalu z powodu końca twojego świata?

(94)

Czy powrót do przeszłości nie jest więc bolesny właśnie dlatego, że przypomi-
na o istnieniu rzeczywistości lepszej od obecnej, ale bezpowrotnie minionej? 
Czy właśnie nie z obawy o wysnucie takiego wniosku przestrzegali podmiot 
wiersza chwila wspomnień (stan wyjątkowy) liryczni „oni” – „Wszyscy mówili 
tylko nie zatrzymuj się / nie daj się wydostać wspomnieniom wypalą cię do 
reszty / Nie posłuchałem”20. Pamięć prywatna – aktywowana za świadomym 
przyzwoleniem podmiotu – może być więc dlań paliatywem na rzeczywistość, 
krótkotrwałą wizytą w krainie prawdy, ucieczką od teraźniejszości ufundowa-
nej na kłamstwie.

[...]

Zbaczać z drogi przystawać zaglądać

Do domu swoich wspomnień otoczonego

Parawanem owoców i hostią łacińskiego nieba

Być może że prawda

Przebywa w jednym z jego drewnianych pokojów

O zapachu ślazowych cukierków 

[...] 

    (między tak i nie)21

20 J. Kornhauser, 148 wierszy..., s. 79.
21 Tamże, s. 87.
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Bez względu jednak na to, czy pamięć podmiotu uruchamiana jest wy-
siłkiem jego woli, czy wspomnienie objawia się w przestrzeni snu (szafarza 
magazynu pamięci w Domu, śnie..., 27), czy też atakuje go znienacka i bez 
przyzwolenia, to zawsze uświadamia tę samą prostą prawdę.

Zawsze sądził, że będzie trwała nieprzerwanie (bezwzględna, chłopięca przyjaźń – 

przyp. J.Z.), chyba że jakiś dramatyczny koniec wymaże ją z rejestru rzeczy uprzywile-

jowanych. Leżąc teraz w szpitalu, atakowany zewsząd wspomnieniami i niesamowicie 

smutną ciszą białych, wysterylizowanych pościeli i parawanów, zdał sobie sprawę, że 

nic nie trwa wiecznie (94).

Motyw heraklitejski łączy się z problematyką czasu na przestrzeni całej poetyc-
kiej twórczości Kornhausera.

Płyńmy, przyjaciele, ziemio odwrócona,

płyńmy do czegoś, stale do czegoś.

    (dom)

Panta rei nad moją głową

Panta rei moje serce otwiera 

   (jeszcze biło serce)

Życie nie powtórzy oddechu

[...]

  (kraina Pierwszego Nieba)22

Także kopniętego w przeszłości (rajskiej epoce) kamyka (patrz wyżej), który 
teraz „spadł nam pod nogi”, nie można już ani podnieść, ani odczytać23.

Poetycki cykl Kamyk i cień zamyka przejmujący wiersz Głowa w lustrze. 
Konstytuujący sytuację liryczną obraz przedstawia zreifi kowaną, sprowadzoną 
do rzędu przedmiotów dekapitowaną głowę (ołowiana kula, ciężki bukłak), 
która (groźnie i z góry) wpatruje się z lustra w twarz podmiotu. Usytuowana 
jest ona tutaj w gramatycznej funkcji agensa (otwierający utwór wers brzmi: 
„patrzy na mnie”). To jej przypisano postawę aktywną (choć osobliwą, z uwagi 
na fakt, że jest odbiciem), z której zupełnie nie korzysta. Jest niema (nie po-
rusza wargami) i nieruchoma, na jej kamiennym obliczu jest wyryte ogromne 
zmęczenie (podbite oczy, bruzda na czole), „odbijają się wspomnienia” (tak-
że w sensie fi zycznym), a w jej wnętrzu „pieni się pamięć”. Głowa w lustrze 
spogląda na podmiot (podmiot spogląda sam na siebie) z ogromnym wyrzu-
tem, którego nie potrafi  wypowiedzieć. Widok własnej twarzy przypomina 

22 Tamże, s. 19, 49, 139. Wiersze pochodzą kolejno z tomów: Nastanie święto i dla leniuchów, W fa-
brykach udajemy smutnych rewolucjonistów, Zasadnicze trudności.

23 J. Kornhauser, Kamyk i cień, s. 22–23.
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mu o przeszłości, a z powodu specyfi ki przedstawionej sytuacji (na poziomie 
gramatyki i poetyki motywu) oraz otwarcia zagadnienia także na kwestię prze-
szłości, o której nie chce się pamiętać, mechanizm przywoływania wspomnień 
znowu wikła się w sprzeczność24.

Głowa w lustrze to nie pierwszy utwór, w którym poeta sięga po zabieg 
reifi kacji abstraktu i sprowadza pojęcie pamięci do poziomu rzeczy, fi zycznego 
przedmiotu. Robi to zwykle za pomocą prostej metafory „pojemnika na my-
śli”. W wierszu warkot jest nim „ciężarówka pamięci”, zaś w tam głębiej, ojcze, 
jesteś jak zakopane słońce – „tekturowe pudełko”. Ten ostatni wiersz to znów 
utwór niezwykle znaczący, bo wewnętrznie sprzeczny w swoim stosunku do 
kwestii pamięci. Śmierć ojca (temat ten wcześniej został podjęty w wierszu 
jeszcze biło serce) niewątpliwie kończy pewien rozdział rzeczywistości. Co wię-
cej, sposób przeczytania utworu, wybór miejsca postawienia pauzy w wierszu 
pozbawionym jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych, może zmienić jego 
wymowę. Poniższy cytat jest wyposażony w siatkę delimitacyjną, a kluczowe 
miejsca są dodatkowo wyróżnione.

Nikt nie zawoła / nikt

Mnie nie zabije / nikt nie

Zawoła / nikt nie zawoła /
Twoja srebrna koszula nie

Zawoła / i skóra napięta / (?) nie zawoła / (?)
(Tekturowe pudełko / w którym

Chowam egoizm / myśl o dziecku /
Kłótnie / samobójstwa jest

Większe niż ten pokój /
Zdjęcie / które już od dawna nie żyje / )
Nie zawoła mnie ciepłe podwórko /
Ani chore miasto /
[...]25

Postawienie pauzy po słowie „napięta” zamiast po „zawoła” dezaktywuje 
władze pamięci pobudzające podmiot do wspomnień (nie zawoła / Tekturowe 
pudełko...). Zamknięte jednak przeze mnie w nawias „zdanie” wydaje się two-
rzyć odrębną całostkę, nie należy zatem stosować do niego co rusz (przed i po 
nim) powtarzanego zwrotu „nie zawoła”. Zamieszanie to wynika z predylekcji 
Kornhausera do podkreślania różnic między całostkami syntaktycznymi (zda-

24 W cyklu Kamyk i cień znajduje się jeszcze jeden wiersz – Powrót. Jest to zapis wrażenia wywołanego 
powrotem podmiotu do ojczyzny (w 1981 roku). „Społeczno-polityczne” rozważania dotyczące różnic 
między „europejską rodziną narodów machającą kolorowymi chusteczkami” a Polską milkną na widok 
rodzinnego domu oglądanego przez podmiot „z błyszczącymi oczami”.

25 J. Kornhauser, 148 wierszy, s. 56.
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niami) a klauzulami wiersza (wyznaczanymi przez arbitralnie ustanowione 
granice wersów). Znaczenie sugerowane w granicach jednego wersu może się 
zmienić w kontekście drugiego pod wpływem przerzutni26.

Pamięć w wierszach Kornhausera może się także aktywizować niejako sa-
moczynnie.

pamięć lektorka naszych dni

epikurejczyk z zepsutym zegarkiem

pamięć wychodząca ze mnie jak tasiemiec

   (zielone drzewko)27

Podmiot jest tu więc nie kreatorem, ale medium, przez które przepływa mi-
mowolnie uruchomiony strumień pamięci. Jego stosunek do głosu „lektorki” 
nie jest jednak czysto receptywny. Choć jest świadomy bezwarunkowej nie-
dostępności prawdy przeszłości („Wszystko już stało się przeszłością / A jak 
wiadomo przeszłość nie istnieje”), podejmuje się kolejnych prób jej artyku-
lacji, wprzęgnięcia w „porządek symboliczny” (z rozmysłem posługuję się tu 
terminologią Lacanowską). I choć rezultat jego wysiłku to tylko strzęp, lichy 
surogat prawdy przeszłości („szereg liter skaczących jak iskierki”, zmyślenie 
i nieprawda)28, czego poeta również jest świadomy („Szkoda, że tylko to jest 
prawdą”), godzi się na to, że wiersz jest tylko „pieczątką pamięci” (zasadnicze 
trudności), sytuując tym samym kwestię jej artykulacji w perspektywie zagad-
nienia „niewyrażalności”29. Podmiot „wierszy o pamięci” wydaje się więc tak-
że zakładnikiem wspomnień zamkniętych w pudełku pamięci-lektorki, uwal-
niającej je jedynie pod warunkiem ich poetyckiego opracowania. Oddalenie 
zatem prawdy rzeczywistości (przeszłości w tym wypadku) od jej poetyckiej 
artykulacji jest podwójnie zapośredniczone. Sytuacja (bądź ówczesny stosunek 
do niej) z przeszłości musi zostać wyzwolona przez samoaktywującą się pamięć 
o niej, w głos której podmiot się wsłuchuje, oraz poddana jego rozumowemu 
i artystycznemu opracowaniu (od podmiotu zależy zatem jedynie siła nacisku 
stempla, by wykorzystać metaforę „wiersza-pieczątki pamięci”, nim doczeka 
się statusu poetyckiej artykulacji (formy wiersza). 

26 Ten sam problem wystąpił w wierszu Już nic. Chwyt ten jest zatem dla poety czymś więcej niż 
tylko zmodyfi kowanym i uwspółcześnionym przez wczesnych nowofalowców spadkiem po poezji lin-
gwistycznej.

27 Tamże, s. 83.
28 Por. J. Kornhauser, Czesława Miłosza strategia ochronna [w:] tegoż, Poezja i codzienność, Kraków 

2003, s. 19. Cytaty w nawiasach pochodzą z wiersza niepamięć z tomu stan wyjątkowy. 
29 Por. wiersze W jednej sekundzie (cytowany w niniejszym szkicu) oraz język-tarcza (zjadacze kar-

tofl i). We fragmentach o „nieistnieniu” przeszłości oraz w świadomości niemożliwości jej rekonstrukcji 
pobrzmiewa echo metodologii nowego historyzmu. Por. M.P. Markowski, Historyzm [w:] A. Burzyńska, 
M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007, s. 497–517.
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Podmiot „wspominający” wierszy Kornhausera oraz narrator jego „powie-
ści sentymentalnej” ma szczególny i skomplikowany stosunek do zagadnienia 
pamięci, które jest jednym z dominujących i zawsze obecnych problemów 
w całej twórczości poety. I choć raj utracony gliwickiego domostwa jest przy-
woływany przez podmiot/narratora w pełni świadomie, to jest on dla niego 
jedynie pierwszym etapem kształtowania się osobowości twórczej, poszukiwa-
nia własnej tożsamości. Atakowany zaś przeszłością, o której nie chce pamię-
tać (na nią także przecież składają się kolejne etapy indywidualnego dosko-
nalenia) podmiot nie uchyla się od obowiązku choćby próby jej artykulacji. 
Bez względu jednak na charakter motywacji czy impulsu do wypowiedzenia 
„prawdy” o przeszłości, jawi się ona czasem i przestrzenią już na zawsze utra-
coną, a podmiot nie znajduje sposobu, aby w pełni ją reaktywować. 

Stosunek poety względem przemijania i pamięci modyfi kuje się i dojrzewa 
w tomie Było minęło, gdzie następuje próba pogodzenia wyraźnie dominującej 
w dotychczasowej twórczości postawy heraklitejskiej z parmenidesową „nieru-
chomością” i „niezmiennością” (wieczno-trwaniem). Problem ten jest jednak 
zbyt szeroki, by próbować rozwiązać go w niniejszym szkicu30.

30 Niniejszy tekst bowiem bardzo wyraźnie stawia sobie za granicę ewolucji twórczej poety lata 
1995/1996 oraz utwory: Dom, sen... i cykl Kamyk i cień, które „zmienność”, jako zasadę dominującą 
w stosunku poety do kwestii czasu, bezwzględnie utrzymują w mocy. Modyfi kacja poglądu na tę kwestię 
(dwa ostatnie tomy) może dowodzić prawa stałej zmienności jako zasady organizującej także charakter 
ewolucji twórczej Kornhausera. Szkic ten domaga się zatem dopełnienia o pogląd na zagadnienie pamięci 
zweryfi kowany w dwóch ostatnich tomach. Te z kolei pozwalają się domyślać, że następne (jeszcze nie-
napisane) wiersze, w myśl sprawdzalności zasady „stałej zmienności”, przyniosą dalsze przekształcenia, 
„domyślenia” czy wreszcie „zwroty” w stosunku poety do tej szczególnej materii.


