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Karol Samsel

Laudacja dla Daniela Madeja i Agaty Jabłońskiej
34. Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut poetycki 2017 roku1.

Małą epokę Daniela Madeja cenię naj-bardziej za zastosowane w wierszach Auto-ra ryzykowne, a wręcz kontrowersyjnespektrum obrazowania. Cały swój zbiórMadej zbudował bowiem na najbardziejwytartym, a poniekąd także skompromito-wanym i grafomańskim w oczach początku-jących autorów chwycie. Mowa o porówna-niu i związanej z nim, zbanalizowanej za-zwyczaj składni porównania. Niech zaprzykład posłuży w tym wypadku wiersz
Warunki brzegowe, chociaż postawić w tymmiejscu można by naprawdę dowolny tekstz Małej epoki. Podmiot liryczny Madeja,posługując się językiem uznawanym – jeżelinie za zepsuty, to przynajmniej za niedo-formowany, stwarza dla swoich porównańosobną architekturę, z będących pod rękądesek zbija sumiennie scenę, co z tego, żeprowizoryczną? Istnieje bowiem tutaj nietylko długotrwający, wiecznotrwały efektporównania, lecz także – porównania ima-ginarium. Styl poetyckiego porównaniawchłania język, którym Madej wydawał siędysponować na wejściu, i na wyjściu dajepoetycką mowę napiętnowaną. Czytelnikzaś Małej epoki obcuje w ten sposób zczymś, co moglibyśmy nazwać „performan-ce’em złego porównania”. Madej wie bo-wiem, że jakakolwiek regeneracja językamusi odbywać się poprzez jego zniekształ-cenie, zepsucie.I tak „dziewczętom o oczach błyszczą-cych jak szprychy” odpowiadają w Warun-
kach brzegowych „usta jak gruzy”. Te sameMadejowe usta zaś „mogłyby się spodzie-wać wszystkiego / jak pod obcym linkiem”.Idźmy zresztą dalej: w Pływach ponoć„słońce dotyka jak głowica stetoskopu”, w
Sterowniku „pokojowi, ciasnemu jak foto-budka” odpowiadają „usta dziennikarkidrobniutkie jak szlufka”, nad wszystkimnatomiast unosi się „ja wbity w fotel, nibybila w łuzę”. W Akcji dla odmiany zamiastparalelizmu porównań mieć będziemy doczynienia z ich „spiętrowaniem”, amplifika-cją, gdyż „autobus płynie / jak akwarium.Pęka naczynko w oku / suchym jak opis”.Zgrane, zużyte, może dlatego tylko impliku-jące grafomańskość porównanie staje się wten oto sposób dla podmiotu lirycznegoMadeja nowym narzędziem percepcji orazapercepcji, a nawet – mówiąc językiemEdmunda Husserla – redukcji transcenden-talnej. Po-rywająca w Małej epoce jest śmia-ła perspektywa, którą Madej zakreśla,czyniąc narzędziem subtelnej, metafizycz-nej rewizji, stopniowego „odczarowywaniaświata” tak spowszedniały, synonimizującydziś raczej zły aniżeli dobry smak środekartystycznego wyrazu.A jest to zarazem mocno sprecyzowany,przez to dość osobisty (bo autorski) hołd

dla tradycji poetyckiej liryki polskiej sprzed1989 roku. Nie sposób o tym nie wspo-mnieć w tym miejscu i w tych szczególnychprzecież okolicznościach uroczystego wrę-czenia 34. już Nagrody im. Kazimiery Iłła-kowiczówny za najlepszy debiut poetyckiroku 2017. To poeci poznańscy wszelakouczynili chwyt poetyckiego porównaniasubtelnym, ale i precyzyjnym narzędziempoznania i autoanalizy. Dość przypomniećw tym miejscu głośny tom wierszy Wincen-tego Różańskiego, Dziecko idące jak włócz-
nia śpiewało z 1970 roku. I podobnie jak uRóżańskiego, autora dużo późniejszych Rąk
Marii Magdaleny, u Madeja „wiersze chcia-łyby być / dotkliwe jak sankcje, a nie ledwietkliwe / niczym niezłomny silniczek za-bawki”.To bardzo znamienne dla Małej epokifrazy i określenia. Niegdyś Michał Masłow-ski przekonywał, że Kordian Juliusza Sło-wackiego jest prima facie dramatem oalienacji czynu heroicznego. Utrzymywał,twardo obstawał za tym, że Słowacki pro-jektuje przerażające uniwersum, w którym„działacz” pozostawiony zostaje bez swoje-go „działania”, że innymi słowami – „dzia-łanie” odosabnia się względem „działające-go”, stając się wyłącznie nieokreślonym,niedającym się w żaden sposób skojarzyć z„działaczem” oparem abstrakcji. Dlaczego
Kordian powrócił do mnie w trakcie lektu-ry Małej epoki? Cóż, poetyka silnej słabościwypowiadających się u Madeja głosówlirycznych bardzo wydatnie skojarzyła misię z silną słabością tak klasycznego prze-cież Kordiana. „Jesteśmy jak kopie rzuconew obieg / historii, gdy marzy się refresh, ajest ładowanie / broni” – tłumaczy Madej wwierszu Koło szczerbate, a wątki, które tutajsugestywnie zainicjuje, powrócą jeszczew Małej epoce z całą siłą – przy okazji wier-sza Plagiat. W tomie urodzonego w 1989roku poety bowiem chodzi nie tylko o alie-nację „małego człowieka” w historii, lecztakże o alienację samego aktu tworzenia odtwórcy. To właśnie on – akt wyznaczającygranice materii całej twórczości – jest tuprzecież niczym więcej ponad Madejowy„zabawki silniczek”.Spośród obecnych dzisiaj na rynku lite-rackim dykcji poetyckich Mała epoka najsil-niej w moim przekonaniu koresponduje zpoezją Łukasza Jarosza, w sposób szczegól-ny z tomami Pełna krew z 2012 roku oraz
Świat fizyczny z 2014 roku. Z Pełną krwiąłączy Małą epokę pewien obserwacyjnynamysł, a także coś, co można by nazwaćszkołą literackich „studiów przedmiotu”.„Stuk, stuk, buduję świat. / Widziany znadkola traktora, z baku motoru” – piszeJarosz, a Madej poniekąd mu wtóruje, prze-nosząc nierzadko jego realistyczne do-świadczenie percepcji w przestrzeń wirtu-alną, jak dzieje się to w puencie wiersza

Lufcik: „Oglądam to ze streamu, / który cochwila przycina się / jak drzwi windy; aż dozamknięcia okna”. Łączy Madeja i Jarosza,Jarosza i Madeja ze sobą także realistycznamalarskość opisu codzienności tak widocz-na w Małej epoce w wierszach takich, jakchociażbySynteza z otwierającym całośćzdaniem: „Przestrzeń zasypana śniegiem izalana słońcem / jak szklanka wrzątkiem”.Podczas gdy w wierszu Fresk z tomu Pełna
krew podmiot Jarosza zeznaje: „Opada po-piół i można podejść bliżej; / Obejrzećwczepiony w eternit sopel, / sześciany sty-ropianu na ciężarówce”, w wierszu [Interfe-
rencja] Madej deklaruje, a także sprawozda-je – ustami swojego podmiotu: „chcę jadać zcelnikami / i palić papierosy, gdy słońce jakprzerębel / pozwala łowić wzrokiem pla-stykowy plankton”. 2.Znacznie trudniej stosowny intertekstprzyszłoby odnaleźć dla porażającego tomuAgaty Jabłońskiej, Raport wojenny. Możnaskądinąd skutecznie – jak mniemam –dowodzić, że wpisany w tę książkę, istotnydla niej dyptyk Nowosielski znakomicie„wyręcza się” rozkwitającą, wielobieguno-wą składnią podmiotów Eugeniusza Tka-czyszyna-Dyckiego, nie tylko z tomówwcześniejszych, może zwłaszcza z tomówostatnich poety, takich jak Kochanka Nor-
wida oraz Nie dam ci siebie w żadnej postaci.„Nowosielski” to zresztą dla zawsze iro-nicznej Jabłońskiej i „nowa sielskość”, i„nowosielstwo”, a więc rajski, przedustaw-ny ład, niespełnialny w ziemskich światachmężczyzn i kobiet, nieustannie renegocjo-wanych małżeńskich paktów, nigdy niezdo-bywanego raz na zawsze terytorium, ładprzedustawny, krótko mówiąc – bo poza-małżeński, a może raczej ponadmałżeński,skoro w zakończeniu dyptyku, poprzez„związek dwu dusz” poetka odwołuje się doplatońskich snów o jedności z Uczty.Gdy mowa o Tkaczyszynie-Dyckim, sed-no całego porównania jednakowoż nie tkwiw samym Platonie, ale... w „nowosielstwie”Nowosielskiego. Jabłońska bowiem, bardzopodobnie do autora Piosenki o zależnościach
i uzależnieniach, wykorzystuje charaktery-stycznie brzmiące nazwiska, zużytkowuje jew funkcji Plautowskich noms parlants (na-zwisk mówiących), wokół owych noms
parlants natomiast – wytwarza całą nieza-leżną lirykę sytuacyjną. Staroświecki, ana-chroniczny gest Plauta, owszem, ale zhiper-bolizowany, a przede wszystkim – „sper-formowany” w specyficznym, niby to staro-polskim performansie snutym transowoprzez Dyckiego... I rzecz jasna – bezwzględ-nie nie wolno tu zapomnieć o Jerzym No-wosielskim, postaci „większej niż życie”, cocałą grę językową Jabłońskiej nasyca nie-


