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oczekiwaną głębią i waloryzuje względemgier na nazwiskach, zazwyczaj peryferyj-nych i półanonimowych, którymi „do utratytchu” zagrywał i zagrywa się Dycki.Przeprowadzona analiza porównawczafunkcjonować mogłaby w kontekście Ra-
portu wojennego na prawach kosmicznegozupełnie wyjątku. Skoro wszelako zaistnia-ła, stosowne jest prosić Autorkę o wyba-czenie, jej tom bowiem – zasila szeregwybitnych, lecz także – manifestacyjnieniealuzyjnych zbiorów współczesnej mło-dej poezji... Wiersz nasycony to w Raporcie
wojennym wiersz „wypłukany” z łatwejintertekstualności, a skoro „wypłukany” jużzostał z łatwych, nazbyt metaliterackichskojarzeń, nie posiłkuje się łatwymi ichsubstytutami: szyfrem, anegdotą, remini-scencjami, widmowymi zapożyczeniamimotywów, składni, struktury obrazowania.Wiersz Jabłońskiej jest nazbyt zintegrowa-ny oraz zharmonizowany ze sobą, a chcia-łoby się wręcz rzec, że nazbyt samoświa-domy, ażeby znosić dodatkowe semantycz-ne obciążenie, a nawet „stłumienie” (bojako „stłumienie” to obciążenie się tu po-strzega), czyli intertekstualność. Intertek-stualność, pokusa ustalania korespondencjidanego tekstu z innymi, takiegoż tekstuerudycyjne „rozpromienianie się” w tek-stach innych – to bestia, którą należy trzy-mać na możliwie jak najkrótszym łańcu-chu... Taka jest filozofia wiersza Jabłońskiej,niealuzyjność jest w tej filozofii wyznaczni-kiem żywotności całej konfesji lirycznej,nieintertekstualność zaś to warunek sine
qua non wolności poetyckiej, tej wpisywa-nej w głęboko pojęty proces twórczy, pro-ces, który mógłby być Bergsonowskim élan
vital. Ta sama filozofia stwarzała przecieżwiersz Tomasza Pułki. W ramach tak zakre-ślonych ram – metaliterackość, metaliterac-ka wrażliwość to może jeszcze nie balast,ale już niebezpieczny ciężar. Może łatwoześlizgnąć się w pseudo-liryczny, zanie-czyszczający strumień poetyckiej konfesji –snobizm.Nie dowodząc zatem niczego i niczegonie wmawiając, pozwolę sobie jedynie nakonceptualne, o tyle kunsztowne, co ryzy-kowne, może w pewnej mierze niedyskret-ne, ale już z pewnością nienapastliwe –porównanie. Judyta z Księdza Marka Juliu-sza Słowackiego (tak, tak, znowu Słowacki),Żydówka-wojowniczka, ukształtowana napodobieństwo biblijnej Judyty, która – byocalić Izrael – odcięła głowę swojemu ko-chankowi, wodzowi Nabuchodonozora,Holofernesowi to jedna z najsilniejszychoraz najgłębiej zrealizowanych figur kobie-cych dojrzałego polskiego romantyzmu.Widziana z perspektywy mężczyzn drama-tu, ograniczana jest do roli diabolicznego,pół kobiecego, a pół zwierzęcego fenome-nu: nazywana „Żydowicą z rozpuszczonymwłosem”, „cudotwornicą”, porównanazostaje ostatecznie do dziewic w zamkuWalhalli” z „miesiącem na piersiach”. Tym„miesiącem” jest na ciele Judyty martwebądź dogorywające niemowlę „podwieszo-ne” na kobiecie w charakterze „upiornegonaszyjnika” – tak umarłe/umierające dziec-ko postrzegają mężczyźni u Słowackiego,

którym to nie postałoby nawet w głowie, żeniemowlę ulokowane zostało na ciele pod-palającej lazaret Żydówki w pozycji macie-rzyńskiej: układzie karmienia, kołysaniaczy usypiania do ostatniego snu, jakim jestśmierć.Wzmiankowana scena obrosła u Sło-wackiego wieloma kontrowersyjnymi in-terpretacjami. Dowodzono, że jest to kolej-ny prztyczek zadany Mickiewiczowi, bo iczego by mogło być to świadectwem, jeślinie nawiązania do wyglądu wileńskiejMadonny – Matki Bożej Ostrobramskiej złukiem księżyca na piersiach w miejscu, wktórym powinno znajdować się święteNiemowlę, Jezus Chrystus... Nikt nie odczy-tywał sytuacji w kluczu tzw. motherhood
studies. Nikt też tym bardziej nie orzekał, żeJudyta umierające niemowlę umieszczała wpozycji karmiącej tak, ażeby służyć małemuw ostatniej posłudze: pocieszenia przednadpływającą śmiercią. Pseudo-macierzyń-ska służba Żydówki dokonywała się wsposób bezgłośny: poza językiem, kulturą,słowem, poza jakimikolwiek werbalnymialbo i rozumowo-intelektualnymi środkamiwyrazu – jakby w imię mantry Jabłońskiej zjej ostatniego w Raporcie... wiersza, Bajki w
proszku: „święte jest ciało, ciało jest nie-zbędne”, wszak „to hermetyczny obieg, toostrożne zasuwanie szuflad, powiek, nie-ustanny bałagan w środku”. A więc mamy,mamy to, na co nie zasłużyliśmy. Bliskośćdziecka przy piersi, bo „ciało jest niezbęd-ne”, a przecież i „ciepło” jest niezbędne,szczególnie: „ciepło” ciała matki, nawetkiedy względem innych występuje ona wroli anioła, posła Zagłady...Jak czytamy w biuletynie Biura Literac-kiego wydanym z okazji premiery debiu-tanckiego tomu Jabłońskiej, „autorka odkilku lat wychowuje syna i zdradza, żeodkąd została matką, bezustannie drąży jągłęboka fobia przed wojną”. Poetka zazna-cza już własnymi słowami: „Od czasu kiedyjestem matką, prowadzę nieustanną wojnęze społeczeństwem konsumpcyjnym, któreróżnymi drogami próbuje mi ukraść dziec-ko”. Trudno w takiej chwili zapomnieć o takprzeraźliwych wersach, jak te, które inkru-stowały architekturę znakomitego, zdecy-dowanie najlepszego wiersza całego tomu
Mówienie NIE. Instruktaż: „ośmiolatekzgwałcony / w szpitalu psychiatrycznymdzwoni do mamy i mówi: zrobili mi / kreci-ka, zrobili mi krecika, rozumiesz? Człowiekszedłby zabijać, gdyby to mogło pomóc”.Wielkim, ukrytym oraz chyba (pomimo żepodmiot potrafi się od niego dystansować)obsesyjnym tematem Raportu wojennegojest niejasne, tym bardziej przez to przera-żające doświadczenie dzieciobójstwa, reali-zujące się w sposób zasadniczy w wierszachJabłońskiej co najmniej dwukrotnie, po-przez figury historycznych rzezi niewinią-tek: „zabijali dzieci wyższe niż koło wozu”,„zabijali dzieci mniejsze niż nogi łóżek”(Mówienie NIE. Instruktaż), a także „śmiechdziecka / na wysokiej gałęzi” (geodeci).Jestem dość silnie przekonany, że jest wkobiecie Jabłońskiej, w jej personie lirycz-nej, ludzkiej wilczycy, w obecnych w Rapor-
cie wojennym figurach egzystencji, a także

figurach kreacji – wiele z Judyty Słowackie-go. Czasem wilczyca Jabłońskiej wypowiadasię poniekąd sarkastycznie językiem apoka-liptycznej Niewiasty, jak w wierszu Lieben
Frauen: „wszystko [...] czekało na ukorono-wanie, gwiazdy / i półksiężyc. Sama, jakserpentyna światła // nie miałaś pęknięć”.To stylizacja Judyty. Przy innej okazji –udziela się jej siła, posłannictwo, „emisariu-szostwo”, żądza wielkiej walki o pokój (bow Raporcie wojennym walka o pokój to niecnota, to – namiętność o najwyższej możli-wej temperaturze). I tak „tunelem po-wietrznym” z wiersza Papieżyca, tym, któ-rego nie zauważają, nie chcą albo też nie sąw stanie zauważyć „zalani w trupa bedeke-rowie”, właściwie błogosławioną szczelinąwszystkich krwawych, wojennych historiido innego (bodaj czy nie lepszego?) światawaleczna „papieżyca” Jabłońskiej „wysyłacuchnące naftą gołębie”. Klasyczny gestJudyty, klasyczna Judyty chytrość orazspryt, na poły zwierzęce, a na poły boskie,wzbudzone w sytuacjach całkowitej, nie-ludzkiej grozy – mógłbym powiedzieć ja,przeniknięty również innym niż ta XXI-wieczna modelem literatury. Nie miałbymjednak złudzeń...To wszystko oczywiście – to tylko koin-cydencja, nie mam co do tego wątpliwości,jednak, co chcę jasno zadeklarować – ude-rzająca koincydencja ma dla mnie nierzad-ko większy ciężar gatunkowy od realnegopodobieństwa. Uderzająca i nieurojona.Rzetelnie, do samego końca – wyobrażona.A można ją potęgować dalej... Czyż Judytanie mogłaby stać się „lustrzaną siostrą”Agaty Jabłońskiej podobnie, jak Gimel zwiersza Papieżyca? Szczególnie, że „gimel”(zbieżność przecież w tym tekście do bólucelowa) to przecież trzecia litera alfabetusemickiego, a Judyta jest Żydówką? CzyżDaniel Madej nie jest Kordianem świataponowoczesnego, czyż alienacja języka,pisania, czynu twórczego, tworzywa i stwa-rzania/tworzenia jest czymś gorszym,pośledniejszym, ustępującym alienacjiczynu heroicznego? * * *Wybaczcie Państwo, wybaczcie, świetni,najsłuszniej uhonorowani Autorzy – tęretrospektywę Waszym kosztem, kosztemWaszych tekstów i Waszej, droga Publicz-ności, uwagi. Może to jedna z niewieluokazji, by dowieść, że ciągłość form kultu-ralnych, ciągłość form literackich jest – ijest ciągłością negatywną, ciągłością tra-giczną. Że nie żyjemy w rozszczelnionej,rozpowietrzonej epoce radykalnych niecią-głości. Że pozlewały się w naszych warszta-tach – niedające się bynajmniej do siebiesprowadzić – ciągłość i nieciągłość. Precy-zyjniej ujmując: ciągłość negatywna i nie-ciągłość. Tak, zgoda, że jest to awers i re-wers, ale – dwóch całkiem różnych monet...
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