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Krzysztof Kuczkowski

Szczerze mówiąc…

Moje pół świni
Jesienią  1946  roku  Sándor  Márai  wyruszył  w  podróż  po  Europie, 

w  poszukiwaniu  świata,  którego  po wojennej  zawierusze  na Węgrzech 
nie mógł odnaleźć, a nie mógł go odnaleźć, bo tego świata, tych starych 
Węgier, już tam nie było. „Ta podróż – zanotuje w Dzienniku21 – miała być 
czymś w rodzaju wizyty uprzejmościowej. Ale im dłużej wożę się po tej 
starej Europie, tym mocniej czuję, że to raczej wizyta kondolencyjna”22. 
Kolejne przystanki podróży to – według zapisków w Dzienniku – Zurych, 
Genewa, Berno, Lozanna, sylwestrowy Neapol i, już w 1947 roku – Rzym, 
Paryż, zimowa Bazylea. Po powrocie do kraju zanotuje: „Ten nasz świa-
tek domowy, jakiż jest dziki i gorzki! Ten wywar z Węgrów, Szwabów, 
Żydów, Słowian – cóż to za gorzka ciecz! Ale ma siłę i rzeczywisty smak! 
Jeśli jej kto raz pokosztuje, wszelka inna ludzka strawa wyda mu się dietą 
dla  gastryków”23. Koszmar  życia w  powojennym kłamstwie  sprawi,  że 
Márai, zamiast „solidarności z pesztańską nędzą”, ostatecznie wybierze 
„dietę dla gastryków”, kurs na starą Europę i dalej – Nowy Świat. Dwa 
lata później, w 1948 roku, ostatecznie opuści Węgry, by nigdy już do nich 
nie wrócić. Mieszkać będzie we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie w 1989 roku w San Diego (Kalifornia) umrze śmiercią samobójczą. 
Jeśli  powojenna  „stara  Europa”  zrobiła  na  nim  przykre  wrażenie 

(„wizyta  kondolencyjna”),  to  dlaczego  opuścił  dla  niej Węgry? Autor 
Żaru  szybko zrozumiał,  że dyktatura komunistyczna nie dopuszcza  ist-
nienia autonomicznych systemów myślenia, że gwałtem usiłuje zawłasz-
czyć i pisarza, i  jego język, i myślenie, które w tym języku się wyraża. 

21 S.  Márai,  Dziennik  (fragmenty),  przekład,  opracowanie,  przypisy  i  posłowie 
T. Worowskiej, Warszawa 2013.

22 Ibidem, s. 119.
23 Ibidem, s. 124.
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Słowem,  zawłaszcza  ojczyznę. Tak  było  i  nadal  tak  jest wszędzie  tam, 
gdzie przetrwały  relikty  jedynie  słusznego ustroju,  albo gdzie  rozmaici 
lewacy, młodsi bracia rewolucyjnych gierojów, próbują zaprowadzić swój 
różowy porządek.
Po  tym  krótkim wprowadzeniu wróćmy  do Dziennika  i  interesującej 

mnie tutaj noty z 1946 roku, bo bez tego powrotu dalsze rozważania stracą 
grunt. Otóż podczas pobytu w Szwajcarii pisarz otrzymał z kraju pewną 
pilną wiadomość. Odnotował ją z charakterystyczną dla siebie mieszaniną 
sarkastycznego humoru i ironii:

Lozanna
List z domu. Czytam wiadomości, kręcąc głową. Piszą, że świnia, którą 
na  spółkę  z  kimś hodowaliśmy na wsi,  nie  chce  jeść  i  trzeba  ją  będzie 
zarżnąć przed czasem.
Wiadomość  ta  daje  mi  do  myślenia.  Potem  telegrafuję,  że  Bóg  z  nią, 
niech zarzynają. Wokół mnie pałace, Alpy, katedry pełne złoceń  i arcy-
dzieł  sztuki. Podstarzałe milionerki,  które  z  zastrzykami hormonalnymi 
w tyłkach gonią w eleganckich lincolnach swoje pasje. Wszystko to zamki 
z mgły, sen, migające błędne ogniki. Dla mnie w europie rzeczywistością 
jest owe pół świni24.

Máraiowy  zapisek  prowokuje  mnie,  czytelnika  żyjącego  w  Polsce 
w drugiej dekadzie XXI wieku, do zmierzenia  się  z  tym pięknym zda-
niem: „Dla mnie w Europie rzeczywistością jest owe pół świni”. Pozaz-
drościłem Máraiemu konkretności  tego  stwierdzenia? Życia w  świecie, 
w  którym  świniobicie  jest  pierwszorzędnym  faktem  egzystencjalnym? 
Furda naszprycowane milionerki, furda Alpy i pałace, ważne jest świnio-
bicie, ważne jest świniobicie, a hej, a ho, a hej no ni no!, bo ono na ziemię 
sprowadza.
No  więc  świniobicie  aż  takie  ważne  dla  mnie  nie  jest  (a  hej,  a  ho, 

a hej no ni no),  choć z dzieciństwa mam wspomnienie żywe  (i dojmu-
jąco smutne) zakłuwania i zarzynania świni. Jako dziesięciolatek byłem 
mimowolnym  świadkiem  bicia  świni,  a  jako  dwudziestolatek  – współ-
uczestnikiem szlachtowania wieprzka, co przywołuję z niechęcią i nija-
kim zawstydzeniem. Zatem drążmy dalej… Ale żeby drążyć sensownie, 
muszę zapomnieć o tej Máraiowej (do spółki z sąsiadami) świni, a nawet 

24 Ibidem, s. 119–120.
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o  nim  samym  (skoro  muszę,  to  zapominam),  i  skupić  się  na  tym,  co 
w cytowanym wyżej zdaniu jest dla mnie naprawdę ważne… 

Rzeczywiste
…a ważna jest, przynajmniej ja tak to widzę, rzeczywistość. „Moja rze-

czywistość”. Rzeczywisty fakt mający moc przywrócenia trzeźwej oceny 
świata  i mojego miejsca w  świecie. Taki  fakt,  który  buduje mnie  jako 
człowieka  i  jako  poetę.  Dla mnie  w  Polsce  (wystarczyłoby  samo  „dla 
mnie”, bo świata poza Polską praktycznie nie znam, z małymi epizodami 
niemiecko-austriackimi, i – co gorsza – nie odczuwam naglącej potrzeby 
poznawania) rzeczywistością jest wszystko to, co nie jest nierzeczywiste. 
Z  tego by wynikało,  że  rzeczywistego  jest  co niemiara,  ale  to  za mało 
powiedziane. Rzeczywiste potrafi być mniej i więcej (bardziej) rzeczywi-
ste, a tym samym mniej i bardziej ważne. Bo najważniejsze jest to, co jest 
tak bardzo rzeczywiste, że już bardziej być nie może. Mówiąc inaczej, to, 
co bardziej  jest, ważniejsze  jest od  tego, co  jest mniej. Najbardziej  jest 
to, co było na początku, co jest i co będzie zawsze, kiedy już nas dawno 
nie będzie. To, co nieograniczone ani czasem, ani przestrzenią, co nieskoń-
czenie przekracza nasze tutaj bytowanie, naszą tutejszość i teraźniejszość. 
Wszystko inne wydaje się mniej ważne, mimo że przecież samo w sobie 
jest  (bywa)  niezmiernie  istotne,  godne  uwagi,  jak  również  rozmaitych 
zaangażowań  i wysiłków  twórczych,  intelektualnych,  egzystencjalnych, 
bytowych i innych. Paradoksalnie, to, co pierwsze, ten Przedwieczny Byt, 
wokół którego skupiają się wszystkie pomniejsze byty, te, które z niego 
wyszły i do niego zmierzają, no więc TO właśnie wielu z nas wydaje się 
być mniej  konkretne, mniej  uchwytne  od  tego,  co mniej ważne,  a  tym 
samym od tego, co mniej jest. Można nawet powiedzieć, że ludzi coraz 
bardziej interesuje to, co mniej jest. Interesuje ich bezładne lewitowanie, 
bezcelowy pęd. „Poruszamy się/ poruszamy się prędzej/ śpieszymy/ coraz 
szybciej/  i szybciej/ krążymy/ dookoła/ lecz nie ma środka”25. Podnieca 
ich  spadanie  „we wszystkich  kierunkach/  równocześnie/ w  dół w  górę 
na boki/ na kształt róży wiatrów”26, spadanie w otchłań banału (skąd mam 
przekonanie, że tylko środek jest zajmujący?), bo przecież nie ma środka, 
czemu w przejmujących lamentacjach dawał wyraz poeta Tadeusz Róże-
wicz. Fascynuje ich to, czego bardziej nie ma, niż jest. Pociąga ich nicość. 

25 T. Różewicz, Poemat otwarty. Cyt. za: idem, Utwory zebrane. Poezja, tom 2, Wrocław 
2006, s. 19.

26 Idem, Spadanie, czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka 
współczesnego, Cyt. za: ibidem, s. 396.
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Usiłują się z nią zaprzyjaźnić, chociaż nicość przyjazna nie jest. Pragną 
ją zrozumieć, chociaż nicości zrozumieć nie sposób. Chcą wejść w układ 
z nicością, choć nicość się nie układa. 
Tyle wiem o nicości. I jeszcze to, że pochłania istnienia jak kosmiczna 

czarna dziura. Człowiek, który  traci kontakt ze środkiem, zostaje przez 
nicość wchłonięty, duchowo ginie. 
To, co tu piszę o układaniu się z nicością, może się wydawać dość tajem-

nicze, ale takie nie jest. Płytkie jest i banalne. Infantylne jak wypróbowane 
strategie  uczestniczenia  w  kulturze  masowej:  poszukiwanie  nowości, 
poetyka  skandalu,  transgresyjność,  celebrycki  styl  życia,  nieprzeparta 
chęć  zwrócenia  na  siebie  uwagi,  potrzeba wyróżnienia  się  z  tłumu,  co 
sprawia, że w tłumie przebierańców nikt nikogo nie rozpoznaje. W tym 
tłumie wszyscy mają prawo manifestować swoją niczym nieskrępowaną 
wolność, ale ponieważ  język uprawnień zwalnia od odpowiedzialności, 
wolność bez odpowiedzialności niewoli  tych, którzy odmiennie  ją defi-
niują, ale to już naszych przebierańców nie obchodzi. W tym tłumie wszy-
scy są mniej więcej ahistoryczni, bo nastawieni na osiąganie doraźnych 
celów  i  chwilowych  przyjemności. Wszyscy  są  mniej  więcej  otwarci, 
choć ta otwartość dotyczy tylko określonych obszarów życia i obejmuje 
ludzi mających tę samą lub podobną wizję świata otwartego na rozmaite 
przeciągi ideowe, byleby były to przeciągi postępowe i wyzwolone spod 
opresji jakichkolwiek konstruktywnych wartości.
Ten „mniej więcej wolnościowy” tłum wydaje mi się nieludzki i obcy. 

Nie potrafię i nie chcę w nim żyć.

Szczerze mówiąc…
to, co buduje mnie i jako człowieka, i jako poetę, co przywraca mnie rze-

czywistości, wreszcie to, co przywraca mi poczucie naturalnego porządku, 
raz na zawsze danego, to ten środek, który wydawało się – zniknął, a odna-
lazł się i jest. Komu się wydawało? A. Comte’owi, K. Marksowi, F. Nie-
tzschemu, dziesiątkom ich pobratymców i dalekich krewnych. Przestali 
dostrzegać  środek, więc  ogłosili:  nie ma  środka. A komu  się  odnalazł? 
Tym, którzy otworzyli się na przemianę (meta) umysłu (nous), na meta-
noję. To oni odważyli się pojąć, że „Osią każdej kultury jest postawa czło-
wieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga”27. Mamy więc oś 
i mamy środek. To właśnie ta rzeczywistość (rzeczywistość osi i środka) 

27 Jan  Paweł  II, Centesimus annus/Setna rocznica,  1991,  n.  24.  [encyklika  społeczna 
ogłoszona 1 maja 1991 r., w 100. rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum 
novarum.] 
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jest  tak bardzo, że bardziej być  już nie może. To w niej żyjemy, umie-
ramy, cierpimy, kochamy, piszemy wiersze. W niej odnajdujemy wolność. 
Dla niej odrzucamy to, co zniewala, co usiłuje przywiązać do rzeczy nie-
trwałych, bytów przygodnych, zmiennych  idei. Słowem, odrzucamy  to, 
co usiłuje nas pomniejszyć, lub trafniej – od-sensownić. A poezja? Poezja 
zaczyna być wtedy, kiedy otwiera się na  to, co  jest od niej większe, co 
nie mieści się w wierszu. Stąd maksymalizm poetycki, bo dużej odwagi 
wymaga  zamach na wszystko:  zarówno na wszystko  to,  co  znamy,  jak 
i na to, czego ani nie znamy, ani pojąć nie możemy. Na tajemnicę. Tajem-
nica nigdy nie zamyka, zawsze otwiera. Jeśli spróbujemy postawić znak 
równości pomiędzy aktem twórczym a doświadczeniem tajemnicy, zoba-
czymy,  że  to,  co  jest  zapisywane, większe  jest  od  tego,  który  zapisuje. 
To uczy pokory28. Poeta Mirosław Dzień w jednej ze swoich tez powiada: 
„Pisanie  wierszy  powinno  prowadzić  do  bycia  nikim,  do  całkowitego 
poniżenia. Tylko w ten sposób przed twórcą może odsłonić się Prawda. 
Pierwszy przejaw sławy jest początkiem upadku, degradacji. Poeci Sensu 
najlepiej, żeby pozostali nieznanymi, niech egzystują na marginesie lite-
rackiego  dworu,  na  ugorach  rozpoznawalności,  poza  obowiązującymi 
hierarchiami”29.
Człowiek współczesny nie lubi być poniżony. Chce być wywyższony, 

bo sądzi, że to wywyższenie mu służy, że jest mu przeznaczone. „Słyszy 
tylko  siebie  i wyraża  tylko  siebie”30.  I  coraz mniej  siebie  pojmuje.  Już 
w ogóle siebie nie pojmuje. Przemija tak, jak przemijają byty przygodne: 
bez śladu, bez pamięci, bez sensu.
Poeta  współczesny  (często)  zatrzymuje  się  na  progu  tajemnicy  jak 

na progu pokoju, w którym jest wygaszone światło. Mógłby je włączyć, 
ale nie, nie podejmuje ryzyka, rozpoczyna grę na progu pokoju: zastana-
wia się, co by było, gdyby rozbłysło światło? – i na tym zastanawianiu się 
poprzestaje.  Tymczasem,  jeszcze  raz  przywołajmy Mirosława  Dzienia: 
„Wszystko, co jest tylko grą, semantyczną zabawą zatrzymuje się na progu 
i nigdy go nie przekracza, stając się w ten sposób ledwie namiastką tego, 
czym poezja może (ba: powinna!) być”31.

28 Mam pełną świadomość,  jak bardzo ryzykowne jest pisanie o pokorze w kontekście 
aktu  twórczego.  Julian  Przyboś:  „Mało  było  poetów  skromnych,  a  poeta  pokorny 
nie  jest  znany z  imienia  i nazwiska.  Jest bezimienny”  (J. Przyboś, Samokrytyka, w: 
idem, Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967, s. 191). Mimo to zaryzykuję. 

29 M. Dzień, 51 tez o wierszach, poetach i sensie, „Topos” 2013, nr 5, s. 61.
30 J.M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 2014, s. 264.
31 M. Dzień, 51 tez…, s. 56.
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Namiastka nasycić nie może. Każda gra w końcu się znudzi, żeby  ją 
uatrakcyjnić, trzeba ustanawiać wciąż nowe i nowe reguły. Nuda poszuki-
wania nowości32 rodzi pytania, pozornie zasadnicze:

[…]  po  co  pisać,  jaki  sens  pracy  naukowej,  co  z  moich  wierszy,  jeśli 
nie ma z nich rozgłosu i/lub pieniędzy, na co komu humanistyka, po co 
to robię? Są  to pytania bez sensu. Jakby Ziemia pytała o swą kulistość, 
znak o znaczenie. – Pytania te tracą sens i wtedy, kiedy piszemy dla kultu-
rowego spełnienia w nieskończonym procesie dziejów, i wtedy, gdy odno-
simy je do metafizycznej sankcji istnienia, Boga33.

Po co komu poezja, która nie u-sensawnia?

32 Zob.: S. Márai, Dziennik…, s. 248: „…«nowe», które jest «ciągle nowym», staje się 
monotonne.  To  kurczowe,  maniakalne  «poszukiwanie  nowości»  staje  się  właśnie 
umysłową  sklerozą  – wielka  siła  Picassa  z  początku wieku,  jego  fantazja  formalna 
prędko  przekształciła  się  w  usystematyzowane  grymasy  artysty  «bojącego  się 
powtórzeń», w ćwiczenia gimnastyczne, mechaniczne silenie się na oryginalność”.

33 J. Ławski, Dakowicz, „Topos” 2014, nr 1–2, s. 141.


