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EWA NOFIKOW 
U n i w e r s y t e t  w  B i a y m s t o k u  

Mi dzy j zykami, mi dzy g osami.  
O poems Andrzeja Sosnowskiego1 

W tomie poems Andrzeja Sosnowskiego znalaz  si  nast puj cy fragment 
z listu Bianki Rolando: 

Potem te zdj cia obrabiam, niszcz , zabieram im kolory i nak adam no-
we odcienie ró nej intensywno ci, od wierkaj cej pomara czy do zara-
onej b kitem ó ci. Potem je drukuj  (…) i zaczynam na nich rysowa  

rozpuszczalnikami, farbami transparentnymi, markerami do skre lania, 
ale pojawia si  równie  rysunek wydrapywany i rysunek, który powstaje 
przez zamazywanie komentarzy – wierszy wpisanych w fotografi , tak e 
pozostaje tylko nieczytelna potencjalno , co zamazane s owa mia yby 
znaczy , co opisywa 2. 

Fragment ten zosta  umieszczony tu  przy ko cu ca o ci, w a ciwie nie-
mal e na jej zamkni ciu. Jest jednym z wielu cytatów sk adaj cych si  nie 
tylko na t  ksi k , lecz tak e na ca  twórczo  poety, która opiera si  na 
intertekstualnej dekontekstualizacji i – w a ciwie jednoczasowej – rekontek-
stualizacji cudzych j zyków (przy czym „w asny” j zyk poety równie  jest 
                                                           

1 Pierwotna wersja tekstu zosta a wyg oszona na konferencji „Adaptacje” zorganizowanej 

przez Katedr  Mi dzynarodowych Studiów Polskich oraz Szko  J zyka i Kultury Polskiej 

Uniwersytetu l skiego w Katowicach w dniach 3–4 grudnia 2012 roku. Pierwodruk artyku u 

(w nieznacznie zmienionej formie) ukaza  si  w „Bia ostockich Studiach Literaturoznaw-

czych” 2012, nr 3. 
2 Fragment listu Bianki Rolando w: A. Sosnowski, poems, Wyd. Biuro Literackie, Wroc aw 

2010, s. 30. Wszystkie cytaty zamieszczone w tek cie pochodz  z tego wydania. Po zacytowa-

nym fragmencie umieszczam odpowiedni numer strony. 
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traktowany jak obce, a zatem mo liwe do ponownego wykorzystania, two-
rzywo). Cytat ten jest jednak specyficzny, poniewa  stanowi opis procesu 
przetwarzania przedmiotów i j zyka oraz wytwarzania czego  nowego. Za-
mykaj cy w a ciwie ca y tomik fragment traktuj  jako ustawienie perspekty-
wy odbioru, a jednocze nie „wypo yczony” autokomentarz, w którym twór-
czo  poetycka jest ustawiana obok wszelkich dzia a  artystycznych, tak e 
wizualnych, i na równi z nimi. Uznaj , e jest to swego rodzaju instrukcja 
pozwalaj ca traktowa  wiersze umieszczone w poems – ale nie tylko tu – jako 
materialne przedmioty artystyczne, dzia aj ce w performatywnej przestrzeni 
sztuki, które uk adaj  si  w rytmiczny, brzmieniowy spektakl. 

Co to oznacza? Przede wszystkim poszerzenie pola odbioru oraz zmian  
w stawianiu akcentów w lekturze tekstów Sosnowskiego. W tej perspektywie 
Sosnowski jest nie tyle tekstowy, ile d wi kowy, brzmieniowy, wi c „zmate-
rializowany”. Oczywi cie, Sosnowski jest intertekstualny, ale intertekstualno-
ci  „g osow ”. Jego wiersze nie mówi  tekstem czy tekstami, ale g osami, 

które uk adaj  si  (a t  nieosobow  form  stosuj  wiadomie) w rodzaj 
postmodernistycznej fugi. Nie ca o ci, bo ta oznacza aby wyg adzenie 
i przyci cie wed ug jakiego  wzorca, ale – zorkiestrowanego ha asu. Traktuj  
poems jak spektakl rozpisany na g osy, z których cz  to g osy znane i iden-
tyfikowane: Mickiewicz, Shelley, Shakespeare, Petrarca, ale te  Tricky, John 
Lennon, Scott Walker, inne – pozostaj  nierozpoznane, raczej przeczute 
jako „cudze” b d  te  znane niewielkiej grupie odbiorców. Jacek Gutorow, 
dostrzegaj c muzyczno  utworów Sosnowskiego, konstatuje: 

O ile wiem, Andrzej Sosnowski jest pierwszym autorem p i s z c y m  
[podkre l. – J.G.] covery. (…) Sosnowski ma te  na swoim koncie tekst 
pod znamiennym tytu em Techno, b d cy coverem podwójnej sestyny sir 
Philipa Sidneya (polski poeta wykorzysta  technik  samplingu, to znaczy 
w czenia oryginalnych fragmentów w zupe nie nowy kontekst (…)3 

Tym samym Sosnowski decyduje si  na szukanie nowego, w asnego, ale 
chyba nigdy „swojego”, g osu nie obok innych, ju  istniej cych, ale w ich 
wn trzu i poprzez nie. Jego technika pisarska opiera si  na wys uchiwaniu 
rytmu s ów, fraz, j zyków, a nast pnie wprowadzaniu w a nie tych rytmów 
w swoje teksty-spektakle. U Sosnowskiego s ycha  ró ne g osy, które mate-
rializuj  si  jako rytm tej poezji, a graficznie – jako wykorzystanie ró nego 

                                                           

3 J. Gutorow, Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim, w: tego , Niepodleg o  g osu. Szkice o poezji pol-

skiej po 1968, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 180. 
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rodzaju czcionek oraz uk adów sk adniowych i wersowych. W rozwa aniach 
o performatywnym wytwarzaniu materialno ci Erika Fischer-Lichte pisze: 

G os to pod wieloma wzgl dami godny uwagi i zdumiewaj cy materia . 
Nie tylko dlatego, e nie istnieje, póki nie zacznie rozbrzmiewa . Nie tyl-
ko dlatego, e trwa tak d ugo, jak oddech, wraz z którym wydobywa si  
z cia a i z ka dym nowym oddechem mo e powstawa  na nowo, a zatem 
stanowi materia , który istnieje tylko w formie „ekstazy”. Nie tylko dlate-
go, e w g osie d wi kowo , cielesno  i przestrzenno  cz  si  ze so-
b , w wyniku czego materialno  przedstawienia ukazuje si  za jego 
spraw  jako co , co wci  na nowo si  stwarza. Prócz tego g os stanowi 
materia , którym g os mo e sta  si  bez konieczno ci znaczenia, co prze-
czy wszystkim semiotycznym zasadom i regu om4. 

Spróbuj  pokaza , w jaki sposób Sosnowski operuje g osami i w jaki spo-
sób nigdy nie podporz dkowuje ich jakiej  nadrz dnej zasadzie spójno ci 
czy jednolito ci (jednobrzmieniowo ci). Uk adaj  si  one nie tyle w chór, ile 
w kakofoni  miejskiego placu, na którym trwa karnawa owa zabawa. 

G os nie jest j zykiem, to znaczy tekstem, zapisem. Stanowi raczej mate-
rialn  realizacj  tekstu. Za bardzo wa ne uwa am wyj cie poza poetycki 
zapis w kierunku tego, co ju  tekstem nie jest, bo zamienia si  w wielog o-
sowy spektakl. Karol Maliszewski, pisz c o poezji Sosnowskiego, uznaje j  
za antymimetyczn , antyrealistyczn , b d c  autoteliczn  samorealizacj  
twórcy5. Autor pisze: 

A wi c nie przygoda egzystencjalna, a intelektualna w a nie. Po o enie 
nacisku na kreacj  – je eli mo na tak rzec – wewn trzj zykow . Ca kowi-
te zaufanie rzeczywisto ci j zyka wyalienowanego, oderwanego od me-
chanizmu prostego desygnowania. W tym kontek cie wiersz raczej nie 
jest odpowiedzi  na wyzwania tak zwanej realno ci, a jawi si  jako pro-
dukt zw tpienia w yciowo poznawcze mo liwo ci j zyka6. 

Wed ug mnie, przygoda intelektualna i egzystencjalna wcale si  nie wyklu-
czaj . Sam fakt zawzi tego – jak chcia oby si  powiedzie  – pods uchiwania 

                                                           

4 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywno ci, prze . M. Borowski, M. Sugiera, Wyd. Ksi -

garnia Akademicka, Kraków 2008, s. 210. 
5 K. Maliszewski, Nowa poezja. Ma y przewodnik po tendencjach i stylach, http://biuroliterackie 

.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_1025 [dost p: 8.03.2013]. 
6 Tam e. 
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wiata wskazuje na silne zwi zki j zyka poezji i g osów rzeczywisto ci. 
Oczywi cie, nie ma mowy o na ladowaniu czy odbijaniu realno ci, ale nie-
w tpliwie trzeba pami ta  o wci  na nowo ponawianej próbie dotarcia do 
d wi ków dochodz cych ze wiata. Je li Sosnowski na laduje, to melodi , 
rytm, frazowanie, które zmieniaj  zapis w wypowied . Domaga si  wr cz 
g osu, nawet je li go nie s ycha 7. Wydaje si , e uruchamia tu zupe nie inny 
poziom komunikacji. Kontakt ze wiatem nie musi by  kontaktem opartym 
na nazywaniu rzeczy (desygnowaniu), lecz na bardziej pierwotnym mechani-
zmie ods uchiwania wiata. 

Rama poetyckiego performance’u 

Traktuj  tomik Sosnowskiego poems jako ca o  w znaczeniu podstawowym – 
ka dy tekst – od motta po odautorski komentarz – jest zapisem/utrwaleniem 
czyjego  g osu. poems to konstrukcja zamykaj ca si  mi dzy cytatem z piosenki 
Tricky’ego („you promised me poems”) a spisem internetowych linków aktyw-
nych w nocy z 20 na 21 stycznia 2010 roku. Niektóre z nich s  ju  nieaktywne 
(co sk din d by o nadziej  samego autora8), nie mo emy wi c mie  pewno ci co 
do ich zawarto ci, nie mo emy te  potwierdzi  swoich lekturowych intuicji. 
Pozostajemy zatem zawieszeni w niepewno ci, wracamy do tekstów, które nie 
podpowiedz  niczego, niebieskie konfiguracje liter i cyfr (pod wietlone i utrwa-
lone w druku cza internetowe) staj  si  za  (irytuj c ) figur  nierozpoznawal-
no ci znacze , cytatów. Okazuj  si  te  znakomitym przyk adem rozd wi ku 
mi dzy znaczonym i znacz cym. Do czego odsy aj ? Literalnie – do niczego. 
Potencjalnie – do ogromu sieciowych hiper czy, do archiwum kulturowego 
do wiadczenia, które okazuje si  wci  ponawian  prób  „pod czenia si ” do 
tego, co ju  zosta o powiedziane (napisane). Ostatnie zdanie poems, zapisane 
w cudzys owie „To do zobaczenia”, brzmi w kontek cie „nie ywych” linków 

                                                           

7 W wierszu dr cagliari resetuje wiat podmiot domaga si  g o niejszego mówienia: „Prosimy 

troch  g o niej/ dottore”. Jest to o tyle istotne – a zwróci  na to uwag  prof. Tomasz Cie lak 

– e Gabinet doktora Caligari jest filmem niemym. Osi gni ty przez Sosnowskiego efekt to 

z jednej strony zabawne naruszenie konwencji, z drugiej – próba „zmuszenia” opornej rze-

czywisto ci (nawet je li jest ona rzeczywisto ci  fikcyjn ) do mówienia, „dania g osu”. 
8 „– Skoro przypisy w poems kieruj  do stron internetowych, to znaczy, e s  chwilowe. 

Odwo uje si  pan do teledysków, które w 2010 roku mog y wyst powa  pod podanymi 

adresami, ale teraz niekoniecznie tam s . – Na tym mi bardzo zale a o”, http://popmoderna 

.pl/wywiad-andrzej-sosnowski/ [dost p 8.03.2013]. 
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ironicznie; to chichot autora, kimkolwiek by nie by , ale jest to te  zaproszenie 
do zobaczenia (jeszcze raz) tego, co zosta o zapisane w tomie, do us yszenia po 
raz kolejny, ale za ka dym razem inaczej, wci  powracaj cych g osów. Mo na 
to czy , co zreszt  robi sam poeta, z obrz dem przywo ywania zmar ych, 
sprowadzania ich na ziemi , by poruszyli tych, którzy tu zostali – z dziadami, 
a wi c z Mickiewiczem (w tomiku znale  mo na wiele cytatów, kryptocytatów 
i rytmów Mickiewicza). Pawe  Próchniak zwraca uwag  na podobie stwo tech-
nik twórczych Sosnowskiego i Mickiewicza, si ganie do róde  wszystkich opo-
wiedzianych kiedy  historii. 

Obie techniki spotykaj  si  w tym samym ge cie. Zmienia si  medium 
wspólnej wyobra ni. Dzisiaj gdzie indziej bij  jej ród a. Inaczej ni  
przed dwustu laty jest zakotwiczona. Ale poezja wci  uparcie si ga po te 
„ piewy, gus a, inkantacje”, którymi ywi si  nasza imaginacja. Z nich si  
rodzi, dzi ki nim yje swoim odwróconym, upiornym yciem9. 

Sam Sosnowski w jednym z wywiadów powiedzia : 

Mówisz o swoim do wiadczeniu tak, jak wiele innych osób mówi o innych 
do wiadczeniach – u ywaj c tych samych s ów, tej samej sk adni. I gdzie 
jest w twoich s owach niezwyk o  twojego do wiadczenia? (…) Próbuj  
zatem, mówi c inaczej, unikn  naiwno ci wiary w to, e przy opisie w a-
snych do wiadcze  mo na da  sobie rad  bez archiwum. Do wiadczenie 
bez archiwum po prostu nie istnieje, bo l duje poza j zykiem10. 

Poeta, wspó czesny poeta, nie opowiada wi c o swoim yciowym do-
wiadczeniu – zakochaniu, nieszcz ciu, rado ci, smutku – ale o swojej roli 

„tego trzeciego”, gdy spotyka si  j zyk i wiat. Sosnowski mówi: 

Wydaje mi si , e mamy do czynienia z nieudan  schadzk  j zyka i wia-
ta. (…) to j zyk musi tutaj dwoi  si  i troi , a wiat jest w porz dku i na 
nic nie czeka11. 

                                                           

9 P. Próchniak, Poema: widowisko, w: P. liwi ski, red., Wiersze na g os: szkice o twórczo ci An-

drzeja Sosnowskiego, Wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu, Pozna  2010, s. 130. 
10 A. Sosnowski, Podró  przez archiwum, w: Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wy-

bór, oprac., wst p G. Jankowicz, Wyd. Biuro Literackie, Wroc aw 2010, s. 75. 
11 Czy jeste  w takim razie poet  ponowoczesnym? (z Andrzejem Sosnowskim rozmawia Micha  

Pawe  Markowski), w: G. Jankowicz, red., Lekcja ywego j zyka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego, 

Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 43. 
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Poeta podgl da i pods uchuje, wi cej – rejestruje i udost pnia to, co si  
dzieje mi dzy j zykiem i rzeczywisto ci , a co okazuje si  wydarzeniem 
w samym j zyku. My, odbiorcy, zostajemy wi c obsadzeni w rolach widzów, 
ogl daj cych to, co si  dzieje z j zykiem i w j zyku. Przys uchujemy si , 
a poprzez rytm zostajemy wci gni ci w sam rodek tego widowiska. 

W twórczo ci autora Opery dochodzi do g osu przekonanie, e poezja ma 
w sobie co  z teatralnego przedstawienia, e wiersz jest inscenizacj , e 
robi si  go z gotowych scenografii, z przygotowanych zawczasu ról (…). 
I tom poems jest zapisem widowiska. Ogl damy je na deskach pustego 
amfiteatru – na scenie antycznej tragedii i Dziadów12. 

Odwo ania do tragedii greckiej pojawiaj  si  w poems w postaci przypad-
kowo wybranych fragmentów didaskaliów antycznych tragedii, np. „Pauza. 
Wbiega Chór”, „W czasie pie ni Chóru robi si  dzie ” czy „Chór ród pie-
ni uderza d o mi w ziemi ”, sk adaj cych si  na utwory zatytu owane Sor-

tes. Rzeczywi cie, mamy grecki chór, ale czy nie jest to chór do  przypad-
kowy, u omny, bo zrobiony z zebranych gdzie  tekstów-kawa ków, i kaleki, 
bo nie wiedz cy, jak  tragedi  komentuje? Co ni  jest? I czy to jeszcze 
w ogóle tragedia? Nie ma tu ani amfiteatru, ani chaty Gu larza. Co wi cej, 
nie ma Gu larza. Zamiast niego zjawia si  posta  z filmu Roberta Wienego 
Gabinet doktora Caligari – szarlatan i wariat w jednej osobie, który prezentuje 
swoje sztuczki na miejskim jarmarku. Utwór dr caligari resetuje wiat stanowi 
kwintesencj  techniki pisarskiej Sosnowskiego, o czym b dzie jeszcze mowa. 
W tym miejscu zwróc  tylko uwag  na przemian  tego bohatera. Jak Mic-
kiewiczowski Gustaw zamienia si  w Konrada, tak doktor Caligari zamienia 
si  w dr. charivari (przemiana ta jest karnawa owym odwróceniem roman-
tycznej przemiany i bezpo rednim wprowadzeniem na scen  karnawa owe-
go sposobu wi towania): 

dr charivari „recytuje” wiat 
prosimy nieco ciszej dottore (s. 19) 

Brzmieniowe skojarzenie Caligari – charivari jest po czeniem szale stwa 
i osobliwo ci z ha asem, nieuporz dkowanym, parodystycznym przekszta -
ceniem uprawomocnionej pie ni (st d by  mo e zapisany w cudzys owie 
czasownik „recytowa ”). Obyczaj charivari, nale cy do zwyczajów spokrew-

                                                           

12 P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128. 
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nionych z karnawa em, jest do  agresywnym i bardzo g o nym wyra aniem 
opinii spo eczno ci na temat dzia a  jej cz onków (chodzi o ma e stwa 
osób niedopasowanych wiekowo)13. „Charivari”, czyli kocia muzyka, to 
ha as – krzyki, wycie, uderzanie w metalowe przedmioty. Jest to d wi k 
w czystej postaci. D wi k, za którym stoi szeroko rozumiane znaczenie (nie-
ujawniane bezpo rednio) i który jest niczym innym, jak tylko dzia aniem. To 
zabawa (onomatopeiczne „ha ha”, które powraca w utworze) i szukanie 
odpowiedzi w „wyczynianiu romantycznych hec” (s. 17). 

GDZIE JEST AUTOR? 
miech nad rzek  zorzynku i lampiony 

seraje lampionów i punktowy kolczyk 
weso y pilot na parkingu swallow me 

i tylne siedzenie zdezelowanego fiata 
i starzy kumple niezawodnie kapitalni 
z koksem mandolin  i obwarzankami 
i zapach marzanki pod markiz  ywca 
zaraz po deszczu tobie tylko podaruj  
te y ki wiat a i kosmyki cienia 
grudk  rozgrzanej ziemi g uchy szept (s. 9) 

Oto pocz tek tomiku, wiersz zabawy wiosenne. Otwarcie autocytatem, po-
niewa  „zorzynek” pojawi  si  ju  wcze niej, w tomie Taxi. Tutaj zosta  
„powtórzony”, po raz kolejny wezwany (funkcja wo acza), jest wpisanym 
w tekst „ty”, do którego si  mówi (i do którego b dzie si  mówi o w ca ym 
tomie): „ miech nad rzek  zorzynku (…) tobie tylko podaruj ”. Ten nadaw-
czo-odbiorczy uk ad traci swoj  wyrazisto  pod wp ywem nagromadzenia 
obrazów i d wi ków wype niaj cych wspó rz dn  konstrukcj  zdaniow . 
Zostaje zamaskowany szczegó ami-cytatami (Alicja w krainie czarów, wschod-
ni przepych i tajemnica zamkni ta w zestawieniu „seraje lampionów” czy 
martwy ju  znaczeniowo kolokwializm „kapitalni kumple”). Wszystkie te 
elementy zostaj  przywo ane na samym pocz tku, by nast pnie rozwija  si  
w kolejne nagromadzenia: Mickiewiczowski wierzop, Vermeer i „jego” 
widok Delft, Fredro i „jego” Pawe  i Gawe  (przetworzony ju  wcze niej 
                                                           

13 Na temat obyczaju zob. N. Zemon Davis, Charivari, honor i wspólnota w Lyonie i Genewie 

w XVII wieku oraz Frank W. Wadsworth, „Kocia muzyka” w „Ksi nej d’Amalfi”: Websterowski 

taniec szale ców a tradycja charivari, w: J.J. MacAloon, red., Rytua , dramat, wi to, spektakl. Wst p do 

teorii widowiska kulturowego, prze . K. Przy uska-Urbanowicz, pos owie W. Dudzik, Wyd. UW, 

Warszawa 2009. 
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w utworze Mihi i Tibi) czy – z innego rejestru – poezja Jana Twardowskiego; 
filmy, lektury, obrazy, ikony popkultury (Marylin Monroe, Ginger Rogers), 
formu y religijne („ciebie prosimy”). Jest to prawdziwie karnawa owy teatr 
figur i g osów, które pojawiaj  si  obok siebie na prawach równorz dno ci, 
czasem – oboczno ci. Zestawione ze sob  tworz  barwny orszak lub – z innej 
perspektywy – ha a liwy t um, którego jedynym celem jest ludyczna gra ze 
znaczeniami stoj cymi za nimi. Mamy zatem do czynienia z powtórzeniem 
gestu, figury, g osu, a tym samym z rozszczelnieniem systemu, do którego 
figura nale a a. Powtórzone brzmienie lub obraz przestaje odgrywa  t  sam  
rol . Jest wi c to nie tylko „przywo ywanie zmar ych”, ale wprowadzanie ich 
mi dzy ywych po to, by wytworzy a si  g boka i materialna interakcja. Po 
to, by na karnawa owej scenie zmaterializowa a si  wspólnota uczestników – 
wi tuj cych sam  mo liwo  zaistnienia tej wspólnoty. 
Co natomiast jest darem? Cudze dobra, to, co sta o si  w asno ci  ogó u 

i co nie wymaga przecie  jakiego  szczególnego „ofiarowywania”. To, co 
przynale y wspólnocie, poniewa  j  konstytuuje. Kto jednak mia by by  odbior-
c  tego daru? „Zorzynek”? Oznacza oby to, e ka de kolejne powtórzenie staje 
si  darem dla samego j zyka, dla j zykowego „seraju” potencjalno ci. Ka de 
kolejne powtórzenie jest bowiem rozszczelnieniem istniej cej przestrzeni mo -
liwego do wiadczenia wypowiadania. Ka dy cytat, który przecie  nie jest ju  
cytatem, stanowi odchylenie od pierwowzoru, przez sam fakt umieszczenia go 
w nowym kontek cie. Mówiony jest innym, przekszta conym, a cz sto znie-
kszta conym, g osem. Powtórzenie i odchylenie od tego, co jest powtórzeniem, 
to podstawowy mechanizm poetyki Sosnowskiego. W powtórzeniu i odchyleniu 
wytwarza si  rytm tej poezji, jej brzmieniowa materialno , uchwytno , a tak e 
jej regularno 14. Za „zorzynkiem” stoi jednak odbiorca, który poprzez rytm, nie 
znaczenie, wchodzi w t  poezj  albo, co by  mo e bardziej trafne, jest przez ni  
wci gany, „ owiony”. Jest jak do wiadczaj cy wszystkimi zmys ami uczestnik 
karnawa owego pochodu przez miejski plac. Atakuj  go frazy i d wi ki – i to 
one staj  si  cznikiem mi dzy odbiorc  a samym poetyckim wydarzeniem. To 
nie poezja ma si  podda  odczytaniu, lecz odbiorca winien podda  si  jej ryt-
mowi. Wszystko toczy si  mi dzy j zykami i ich brzmieniami, o czym b dzie 
jeszcze mowa (nieprzypadkowo obok polszczyzny pojawia si  u Sosnowskiego 
j zyk angielski, niemiecki, hiszpa ski czy acina). 

Kto w poezji Sosnowskiego jest tym, który obdarowuje, dzieli si  pos y-
szanymi gdzie  „cudzymi g osami”? To, jak s dz , jedno z g ównych pyta , 

                                                           

14 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywno ci…, s. 216. 
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przed którymi staje odbiorca tej poezji. Autor? Ten wyrzeka si  autorstwa, 
twierdz c, e j zyk „si  mówi”15. Podmiot liryczny? Poj cie to, ugruntowane 
w literaturoznawstwie, niekoniecznie sprawdza si  w lekturze tekstów So-
snowskiego. Fikcyjna osoba mówi ca rozpada si  tutaj na tysi ce g osów. 
Oprócz tego, e za ka dym cytatem stoi czyj  g os (autora, ale te  „cudze-
go” podmiotu mówi cego), w tekstach Sosnowskiego nieustannie zmienia 
si  perspektywa, punkt, z którego si  patrzy i z którego si  mówi16. J zyko-
wo zosta o to zaprojektowane jako wprowadzenie wielu bohaterów – cz sto 
kulturowo zakorzenionych, np. doktor Caligari, Szczuro ap – Mozart czy 
winiopas – Andersen; cz sto jednak sprowadzonych po prostu do zaimka 

osobowego lub form czasownikowych. Nieustaj ca zmiana perspektywy 
wi e si  z ci g  zmian  przestrzeni. Znajdujemy si  niemal e jednocze nie 
w Berlinie, Rzymie, przestrzeni kosmicznej (wywo ana s owem „astronaut-
ka” i odniesieniami filmowymi), znanymi z dzie  pozaliterackich miastami 
Hameln czy Holstenwall. 

W poems (zarówno w ca ym tomie, jak i w swoistym cyklu opatrzonym tym 
w a nie tytu em, na który sk ada si  siedem tekstów) wszystko to, co mo-
g oby okre li  osob  mówi c  jako posiadaczk  swojego g osu czy j zyka, 
a stoj cego za t  konstrukcj  autora jako do wiadczaj cego siebie w wiecie, 
zosta o poddane zabiegom dystansuj cym, w sumie bardzo prostym, takim, 
jak np. u ycie cudzys owu. 

obieca em ci wiersze i co z tego wysz o 
co by o nam pisane monotonna muzo 
pani chce robi  biopsj  „mego” g osu 
pani ma hipernowoczesny sprz t 
a ja mam ciemny nie yt krtani johasiu (s. 25) 

Zaimek dzier awczy „mego” cudzys owem oddzielony od posiadacza g o-
su jest znakiem niemo no ci dotarcia do tego, co mia oby by  w asno ci  
poety (jego g os, dykcja), ale te  wysokiej wiadomo ci poetyckiej – nie ist-
nieje co  takiego jak „mój w asny g os”. Istnieje tylko choroba, która doma-

                                                           

15 Zob. przywo ywany ju  wywiad z Andrzejem Sosnowskim Podró  przez archiwum. 
16 O zagadnieniach tych pisa , odwo uj c si  do terminologii Bartha, mi dzy innymi 

G. Jankowski w tek cie Zamkni cie: koniec wszystkich rzeczy, w: Lekcja ywego j zyka… Mo na by 

równie  przywo a  kategori  narracyjnego neutrum, któr  pos u y  si  Maurice Blanchot 

w swojej ksi ce po wi conej twórczo ci Franza Kafki. Zob. M. Blanchot, Wokó  Kafki, 

prze . K. Kocjan, Wyd. KR, Warszawa 1996. 
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ga si  wypowiedzenia w najbardziej adekwatnych d wi kach, nawet gdyby 
by y one cudzymi d wi kami, np. Mickiewicza: 

wymawiam g oski jak obrz k e nuty 

wyci gam wiersze jak elazne druty17 (s. 25) 

Utwór ten, zatytu owany jak ca y tomik poems, a w pierwszym wersie b d -
cy odpowiedzi  na motto z Tricky’ego (przypomn : „you promised me po-
ems”), traktuj  jako centrum tej ksi ki. Wiersze s  w nim bezpo rednio 

czone z g osem, muzyk , sposobem artykulacji (wiersze to g oski, g oski 
to nuty). Wiersze to za piewy, brzmi ce g ucho i twardo, bo ich ród em 
jest choroba. Ca y projekt poetycki zasadza si  wi c na muzycznej konstruk-
cji, od-s uchaniu kolejnych g osów, kolejnych kawa ków, badaniu sposobów 
artykulacji i rozprzestrzeniania si  d wi ków i fal: 

wszystkie przyrz dy mówi  swoim g osem 
laryngograf spektrograf stroboskop spektrofon (s. 25) 

Wprowadzenie do gry specjalistycznych nazw przyrz dów badawczych jest 
kolejnym zabiegiem „odwracaj cym wiat”, tym razem wiat wyznania li-
rycznego, które z za o enia powinno by  zsubiektywizowane, nie za  pod-
dane naukowej i badawczej analizie. „Swój” g os przyrz dów, o których 
mowa, jest w asn  metod  odkrywania sposobów wytwarzania materialno ci 
(rejestracja tego, czego nie wida  b d , co jest zniekszta conym d wi kiem). 
Badanie przewodnictwa d wi ków pod wod  czy rejestrowanie elektroma-
gnetycznego widma to nowoczesne metody zatrzymania tego, czego nie 
mo na dotkn , a co trwa tylko momentalnie. Czy wi c poeta jest „przyrz -
dem” zapisu cudzych, pojawiaj cych si  i szybko znikaj cych, g osów? Czy 
jest tym, który wytwarza swój „w asny” g os? Utwór ten funkcjonuje 
w klamrze pytanie – odpowied : 

obieca em ci wiersze i co z tego wysz o 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
aserejé ja de jé de jebe tu de jebere (s. 25) 

Pocz tkowe pytanie znajduje swoj  odpowied  w kolejnym cytacie. Ostat-
ni wers jest fraz  z piosenki hiszpa skiego zespo u Los Ketchup – fraz , 
                                                           

17 Jest to bezpo rednie odwo anie do jednej z epistolograficznych wypowiedzi Adama 

Mickiewicza. Zob. P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128. 
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któr  mo na by uzna  za brzmieniow  kwintesencj  hiszpa szczyzny, a za 
któr  nie stoi adne znaczenie. Pozbawiona sensu hiszpa ska onomatopeja 
jest odpowiedzi  na (by  mo e zaczepne) angloj zyczne motto „you promi-
sed me poems”. Pomi dzy nimi znajduj  si  ró nog osowe i ró noj zyczne 
frazy instrumentowane przez polskiego poet . Funkcja tego poetyckiego 
dzia ania jest podobna do funkcji, jak  pe ni przywo any wcze niej obyczaj 
charivari, a id c dalej tropem skojarze  – karnawa . Jest to rola wytwarzania 
wspólnoty zabawy (tej zabawy, za któr  cz sto stoi okrucie stwo, cierpienie 
i choroba jednostek tworz cych wywo ywan  z niebytu zbiorowo ). Roz-
poznawalny dla „wszystkich” d wi k staje si  elementem jednocz cym, staje 
si  rekwizytem, za pomoc  którego powo uje si  do ycia spektakl, okazuje 
si  te  czynnikiem umo liwiaj cym kontakt. Podstawowy, jak w karnawale – 
fizyczny – bo pozostaj cy poza sfer  komunikacji. 

Jak brzmi  g osy? 

Jeszcze raz powtórz , e mówi c o g osach w twórczo ci Sosnowskiego, nie 
mówi  metaforycznie o j zyku. Mówi  o jego materialno ci, o tym wszystkim, 
co d wi kowe, a co znajduje swój wyraz w tekstach poety. Odnosz  wra enie, 
e w poems materialno  osi gn a znacz c  warto  – ze wzgl du na konden-

sacj  wielo ci g osów na stosunkowo niewielkiej „scenie” tomu, a tak e ze 
wzgl du na kontynuacj  tego, co „wydarzy o si ” w Po t czy. W tomie z 2007 
roku wielog osowo  wi za a si  mi dzy innymi z pokazywaniem umowno ci 
samego j zyka, wyrazy „materializowa y si ” poprzez rozbijanie ich na litery, 
litery przestawa y sk ada  si  w wyrazy, zaczyna y y  w asnym, niezale nym 
yciem. W poems ze s ów wydobywane jest ich brzmienie, co prowadzi do 

konstytuowania si  d wi cznych i d wi kowych szeregów: 

szukasz zaj cia w bran y lethal vodka 
leta i vodka w ciemnym sta y domu 
szukasz etatu w firmie lethal vodka 
lethal vodka martinis 

aplikujemy suplikujemy (s. 11) 

Te kilka wersów z wiersza zabawy wiosenne pracuje poprzez d wi kowe 
i sk adniowe przekszta canie zestawienia „lethal vodka” (pó niej, w innym 
miejscu tomu, pojawi si  jeszcze „jaki dziwny letargiczny trans”). miertelno-
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-alkoholowy fragment zosta  zbudowany na d wi kowym kojarzeniu i po-
wtarzaniu s ów, które z kolei kojarz  si  z j zykiem rodzimym, chocia  do 
niego nie nale  (vodka, lethal). Tym samym staj  si  elementem uniwersal-
nego (a w istocie bardzo karnawa owego) do wiadczenia stoj cych za nimi 
stanów, chocia  w adnym z wersów nie mówi si  o rzeczywistym do wiad-
czeniu. S owa pojawiaj  si  jako nazwy (bran a, firma), ironiczne i intertek-
stualne przekszta cenie znanego cytatu oraz zapisane kursyw  przytoczenie. 
S  wi c zapo redniczonym przywo aniem nie samej rzeczywisto ci, lecz jej 
j zykowych obrazów. Ostatni wers: „aplikujemy suplikujemy” poprzez rym 

czy s owa odnosz ce si  do ró nych sytuacji. D wi kowe wyrównanie, 
chocia  b d ce po czeniem s ów (aplikacja jest tym samym, co suplikacja), 
s u y tak e ich rozszczelnieniu. W „aplikacj ” poprzez brzmienie wkrada si  
„pokorna pro ba”, w „suplikacj ” – ubieganie si  o stanowisko na pi trze „lety” 
albo „vodki”. Podobne zabiegi znajdziemy w ca ym zbiorze. B d  to rymy b d  
aliteracje („ma pka woltera / mapka woltera”), onomatopeiczne zestawienia 
s ów, jak w znakomitym fragmencie z utworu dr caligari resetuje wiat: 

happy those for whom the fold 

of 

szcz liwi dla których fa d 
ów 
happy (s. 22) 

S yszymy tu g os Shelleya w „d wi kowym” t umaczeniu (fold of – fa d 
ów). Obce d wi ki znajduj  wi c swoje lustrzane odbicia i d wi kowe od-
powiedniki w cudzych j zykach. A kiedy si  je zestawi, s  i jednocze nie nie 
s  tym samym. 

Powy szy fragment pochodzi z utworu, który jest – co ju  zosta o powie-
dziane – kwintesencj  techniki pisarskiej Sosnowskiego. Nieustaj co zmie-
niaj  si  tu punkty widzenia, przestrzenie („zaraz na pocz tku wycieczki 
w inne strony/jed my w takie miejsce którego nie ma”), powtarzaj  si  za-
piewy, onomatopeje („so-lavie di-le-jo kipiel wir i lej/helivencodehostudniaszybilej), 

tytu y i melodie, tekst przy piesza, by zako czy  si  angielskim „happy”. Jest 
wi c poetycko zmaterializowanym karnawa owym wi tem j zyka, podczas 
którego dochodzi do po czenia obcych sobie elementów, ustawienia ich 
w parodystycznych konfiguracjach, by osi gn  efekt kociej muzyki. Ko -
cowe przy pieszenie i zlewanie si  g osów odtwarza stopniowe przechodze-
nie od karnawa owego, bogatego, lecz wzgl dnie uporz dkowanego, orszaku 
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do ko cowego, ekstatycznego do wiadczenia rozp yni cia si  w zabawie, 
w d wi ku. Tytu owe „resetowanie wiata” dokonuje si  za  poprzez tego 
wiata „recytowanie”: 

niewinnie bez serca i z daleka 
doktor caligari recytuje wiat 
prosimy troch  g o niej 
 dottore (s. 15) 

To pocz tek. Recytowanie jest oczywi cie ponownym cytowaniem tego, 
co ju  zosta o powiedziane i us yszane/przeczytane/obejrzane. Ale jest te  
g o nym wypowiadaniem tego wiata. Wywo ywaniem kolejnych elemen-
tów, przywo ywaniem zas yszanych fraz, by za chwil  odbi  je w echu kolej-
nego wersu. wiat zamienia si  zatem w swoje omówienia18. Pami ta  te  trzeba 
o roli tego, który s ucha „niemej” przecie  recytacji filmowego doktora. S ucha-
nie jest tutaj dopowiadaniem i domy laniem tego, czego us ysze  nie mo na. 
Nie s  tu recytowane s owa, tylko wiat (rzeczywisto ). Powtarza si  d wi ki 
tego wiata, w nich w a nie szuka si  relacyjnych uporz dkowa : 

nad miastem burza jak rozleg y zawa  
siny burzmistrz stepuje pod ratuszem 
pustynnik to jest taki skoczny ptak 
namiotnik to jest taka znana ma (s. 21) 

Je li miasto, to ratusz, je li ratusz, to burmistrz, a skoro nad miastem sza-
leje burza, to burmistrz zamienia si  w „burzmistrza”. D wi k deszczu to 
echo stepowania, a skoro mowa o stepowaniu, to trzeba przywo a  ptaka 
z rodziny stepówek (pustynnika). Skoro za  pustynia, to i namiot (ten biblij-
ny z Ksi gi Wyj cia), skoro za  deszcz, to tak e namiot (tutaj powinien si  
mie ci  w porz dku przyrody, przywo any wi c zosta  jako echo w nazwie 
namiotnik). Kolejne elementy czone s  ze sob  na zasadzie asocjacji, 
g ównie – o czym by a ju  mowa – brzmieniowych. 

W gabinecie doktora Caligari, tego, który korzystaj c z tajemniczej ksi gi, 
usuwa  ludzi staj cych mu na drodze, i który w tym celu wykorzystywa  

                                                           

18 Trudno nie przywo a  tu Bachtinowskiej koncepcji wieloj zycznego i ju  omówionego 

wiata, w którym nie docieramy do przedmiotu inaczej jak poprzez jego omówienia. Zawsze 

wi c nasz kontakt z przedmiotem jest zapo redniczony i nigdy nie oznacza bezpo redniego 

do wiadczenia. Zob. M. Bachtin, S owo w powie ci, w: tego , Problemy literatury i estetyki, prze . 

W. Grajewski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1982.  
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somnambulika (Cesare), a który okaza  si  (b d  nie) dyrektorem zak adu 
zamkni tego dla umys owo chorych, jest miejsce na wszystkie osobliwo ci. 
Doktor Caligari „przepowiada” (ponownie przywo uje) g osy wiata, wydo-
bywaj c d wi ki, a „resetuj c” znaczenia19. Recytowanie i resetowanie to 
dwie strony tej samej monety, to d wi k i stoj ce za nim znaczenie, to 
w ko cu d wi k, który zakrywa znaczenie. W jednym z wywiadów Sosnow-
ski powiedzia : 

Tak, bo j zyk to jest g ównie muzyka atmosferyczna i cia o, cielesno  
w innym stanie skupienia, w innym stadium materii. (…) czemu j zyk nie 
mia by by  subteln , acz materialn  form  obecno ci cia a w przestrzeni? 
My lenie o j zyku zostaje drastycznie zubo one w momencie, kiedy za-
czyna dominowa  poj cie informacji, przekazu, komunikatu. (…) Zaw-
sze chodzi raczej o choreografi . Wielo  kroków i figur. Ponadto wie-
lo  d wi ków i g osów20. 

A zatem poeta jest choreografem i kompozytorem, który jednak nie komentu-
je, raczej czeka na okazj , eby to, co przychodzi w d wi ku, ustawi  na w a ci-
wym miejscu w utworze. Pozwala wi c s owom wybrzmie  w odpowiednim 
kontek cie, takim, który wydob dzie z g osu jego brzmieniow  warto : 

autorytety mówi  to leizna 
leizna poniek d fascinanse 
szerokie ko a mówi  to przeprócha 
przeprócha ding-a-ling tremendese 
nasa powiada to kot schrödingera 
watykan mówi e ma pka woltera (s. 21) 

W tym krótkim fragmencie, w a ciwie ko cówce utworu, mówi  wszyscy: 
autorytety, „opinia publiczna”, Wolter i Chuck Berry. Mówienie jest pod-
stawowym sposobem dzia ania w wiecie (ocen , wyra aniem opinii czy 
budowaniem teorii). Mówienie Sosnowskiego jest dzia aniem na materiale, 
z którego mo na wydoby  ukryte d wi kowe warstwy, np. leizna w semantycz-

                                                           

19 Sosnowski bardzo cz sto si ga po j zyk Internetu i nowych technologii, zarówno po po-

j cia, jak i d wi ki, np. onomatopeiczne „pa pa pop” czy wy wietlaj ce si  na ekranie kompu-

tera zdanie (otwieraj ce jeden z utworów wchodz cych w sk ad poems): „trwa przesy anie danych 

prosz  czeka ” (s. 26). 
20 A. Sosnowski, Dziadowskie klimaty, w: Rozbiórka. Wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów, rozm. 

M. Rybak, fot. E. Lempp, Wyd. Biuro Literackie, Wroc aw 2007, s. 101. 
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nym rymie z przepróch  (s yszymy „lewizn ” i „próchno”). Jak zauwa y  
sam poeta: 

Jest to kwestia rzeczywistego funkcjonowania s ów, które w znacznie 
wi kszym stopniu dzia aj , ni  znacz . To znaczy, w znacznie wi kszym 
stopniu maj  dzia a , ni  znaczy , bo ró nie z tym bywa21. 

Podkre lanie cielesno ci tego, co j zykowe, pozwala na zestawienie tej twór-
czo ci z cielesno ci  karnawa u, który opiera si  przecie  na wydobyciu spod 
kostiumu codzienno ci tego, co pod nim ukryte – cia a. Karnawa ow  mask  
j zyka (jednocze nie zas aniaj ca i ods aniaj c  to, co istotne) jest w a nie 
d wi k. Jest wywróceniem na opak podstawowej zasady – j zyk s u y komu-
nikacji. Nie s u y, a raczej – s u y w inny sposób i na innych zasadach. 

O pisaniu wierszy Sosnowski powiedzia : 

T  przestrze  [w której funkcjonuje wielog osowy utwór – przyp. E.N.] 
trzeba wytworzy  i ona musi by  pojemna, eby mo na w niej by o od-
dycha 22. 

Oddycha  i mówi . Wiersz materializuje si  jako miejsce, przestrze , w której 
mo na dzia a  i poprzez któr  mo na dzia a . Czytelnik wchodzi w ni , 
zatem jego g os staje si  jednym z g osów wype niaj cych t  przestrze . 

Sosnowski zgadza si  te  na to, eby jego wielog osowe wiersze funkcjo-
nowa y w wielog osowych przestrzeniach publicznych. My l  o g o nym 
czytaniu tych utworów podczas spotka  autorskich (zawsze jest to najwa -
niejszy punkt programu, ze wzgl du na specyficzn , znacz c  artykulacj  
samego poety), my l  o decyzji, by wierszom towarzyszy a muzyka i by by y 
prezentowane w zat oczonych, g o nych miejscach (p yta Trackless nagrana 
z Chain Smokers). Poezja okazuje si  dzia aniem (jednym z wielu) w wielkich, 
pe nych d wi ków, przestrzeniach. Jest te  jednym z g osów, który – do-
s ownie i fizycznie – musi si  przebi  przez szum i ha as, eby zosta  us y-
szanym. Jest równie  karnawa owym dzia aniem, dzi ki któremu wytwarza 
si  wspólnota uczestników wi ta i które – prowadz c do odwrócenia wiata 
– pozwala na zmian  w j zykowo uporz dkowanej strukturze komunikacji. 
Wydobywa bowiem na powierzchni  to, co zawsze by o elementem sk ado-
wych wszelkich wspólnotowych dzia a  cz owieka – muzyczno  i rytmiczno . 

                                                           

21 Czy jeste  w takim razie poet  nowoczesnym…, s. 43. 
22 A. Sosnowski, Dziadowskie klimaty…, s. 101. 
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