
Światło w pokoju bez okien

Krzysztof Szymoniak opublikował niemal równocześnie dwa tomy wierszy na 
tyle odmienne, że trudno pisać o nich w jednej recenzji. Ale też tomy na tyle 
podobne, że warto pokusić się o naszkicowanie „portretu podwójnego”.

Wydany przez bydgoską Galerię Autorską Jana Kaji i Jacka Solińskiego tom 
Światłoczułość w  zamierzeniu  autora  zamyka  tryptyk,  na  który  składają  się 
jeszcze  dwie  wcześniejsze  książki:  Wszędzie  skąd  wracałem oraz  29  prac 
Szymona Słupnika, wydane również pod szyldem GA. 

Podobnie  jak  w  poprzednich  zbiorach,  w  Światłoczułości na  plan  pierwszy 
wysuwa  się  narracyjność  i  opisowość.  Wiersze  są  masywne,  przepełnione 
słowem aż po brzegi,  a nawet trochę dalej.  Stosuje Szymoniak wcale bogate 
instrumentarium  reporterskie:  wypowiedzi  wprost  mieszają  się  z 
wypowiedziami zawoalowanymi metaforą, sugestywne opisy miejsc i zdarzeń 
sąsiadują z penetracjami duszy podmiotu mówiącego. Mamy tu do czynienia z 
dziennikiem przeprowadzki,  dziennikiem przemiany  duchowej,  wreszcie  –  z 
zapisem  rachunku  sumienia.  Bohater  Światłoczułości –  młody,  a  potem  już 
niemłody mężczyzna na nowo definiuje siebie, określa swoje parametry wobec 
świata.
 
Pierwsze słowa tomu – „ponoć umarłeś” – każą mniemać,  że wkraczamy na 
teren rzeczywistości niejako odzyskiwanej poprzez wspomnienia i odkrywanie 
coraz  to  nowych  jej  elementów,  które  dotąd  były  przed  okiem  poetyckiej 
„kamery” ukryte. Bohater osadzony jest w przestrzeni miasta, z którą kontaktuje 
się najczęściej poprzez okno, swoisty ekran. Niewesoła to rzeczywistość, którą 
zaludniają  „odziani  w dresy  królowie  życia  i  trolle/  karmione  sterydami”,  a 
poeta  wcale  nie  stara  się  tego  obrazu  upiększać,  stosując  co  i  rusz  dosadne 
określenia. W takiej scenerii dość przekonująco brzmią zapewnienia świadków 
Jehowy, że „właśnie zaczęły się dni ostatnie”. Jednak poeta nie przyjmuje takich 
gotowych  rozwiązań,  intuicja  podpowiada  mu,  żeby  z  apokaliptycznych 
wieszczeń nie wyciągać nihilistycznych wniosków. 

„Może trzeba jeszcze brać się z ohydą za bary” – to zdanie brzmi jak szlagwort 
z jednej z piosenek „krainy łagodności”. Z pewnością Szymoniak nie należy do 
poetów rzucających rozpaczy na pożarcie kolejne wiersze o nicości. Wprawdzie 
on też pisze ładnie o rozkładzie („tak kruszeje i rozpada się twój świat”), ale 
wyraźnie doskwiera mu tego rozkładu bylejakość, to że „tutaj prawie wszystko 
jest trywialne”. „Prawie wszystko”, więc jednak nie wszystko, więc jednak jest 



jakieś wyjście. I on je znajduje. „Wariat z mojej ulicy zadaje się z poezją” – ile 
w tym jednym zdaniu naiwnej w gruncie rzeczy wiary w ocalającą moc poezji, 
romantycznego  sznytu  utożsamiającego  poetę  z  facetem  z  mansardy 
odwiedzającym nocą zakazane  miejsca.  Tyle,  że jeśli  ktoś,  kto „zadaje  się  z 
poezją” (a więc nałogowo poszukuje prawdy) jest  „wariatem”, to biada temu 
światu.  Przyjmijmy  jednak,  że  wariat  w  Szymoniakowym  znaczeniu  to  nie 
osobnik pogrążony w chorobie, ale raczej ktoś, kto ukazuje chorobę świata. 

Tym,  co  niepokoi  mnie  w  poezji  gnieźnianina,  jest  jej  nadmierna 
deklaratywność, swego rodzaju przewidywalność rozwiązań. Może błędem było 
przyjęcie  formy wierszowanej  dla  niektórych tekstów? Bo na  przykład  kilka 
długich utworów z powracającym w nich motywem mężczyzny wracającego do 
domu, swobodnie, a na pewno swobodniej mogłoby funkcjonować jako proza. 
Oczywiście, wiem jak trudno pomieścić w ciasnej formie wiersza cały materiał 
przemyśleń i analiz, a jednak trochę zabrakło mi większej dyscypliny słowa u 
kogoś, kto zauważył: „tak przepadają poeci, ich żony niańczą pogrobowców i 
żyją  wśród/  tektury  słów  układanej  przez  całe  lata  w  jakieś  przenośnie,/ 
nieobliczalności, niebyty...”.

Bronią  tej  gawędziarskości  jest  zastosowanie  technik  urozmaicających 
wypowiedź: „wiersza w wierszu” czy też pewnej przywodzącej na myśl poetykę 
nowofalową sloganowości, jak tu: „kurwa/ na ustach, Bóg w sercu, ojczyzna w 
ołowianym śnie”. Ta gawędziarskość wynika również z przyjętego przez poetę 
założenia, aby stworzyć możliwie najpełniejszy dokument przemiany, przejścia 
na stronę wiary. Pięknie brzmi końcowy wiersz, który wziął tytuł od nowego 
miejsca zamieszkania  podmiotu i stanowi niejako domknięcie  poprzedniego i 
otwarcie nowego etapu życia.  „Oto mój  świat” – pisze poeta, jakby w akcie 
spełnienia,  odpoczynku  po  żmudnej  kreacji.  W  cytacie  z  dawnego  tomiku 
„Stado” pobrzmiewa żal za utraconym poczuciem wspólnoty: „oto zapach stada, 
które  najpierw  nauczyło  się/  spać  w  biegu  i  kochać  w  biegu,  a  potem,  nie 
wiedzieć kiedy,/ uległo rozproszeniu,/ i stanąłem wśród nagich ścian, ocalony” – 
trzeba jednak było samotności, aby odnaleźć samego siebie. 

Zwolennicy  poezji  bardziej  skondensowanej  i  oszczędnej  w  słowach  znajdą 
pocieszenie w równolegle opublikowanym Pokoju bez okien. Jak widać, już w 
samym tytule stanowi on kontrast dla  Światłoczułości.  Kojarzy się bowiem z 
ciemnością, choć podobna jest w pewnym sensie sytuacja obojga bohaterów. W 
Światłoczułości mieliśmy mężczyznę w pustym mieszkaniu, bohaterką  Pokoju 
bez okien jest samotna kobieta wychowująca córkę. Przez analogię z filmem ten 
rodzaj pisania moglibyśmy nazwać poesie verite. Autor tłumaczy na wstępie, że 
zmontował  zbiorek  z  mejli  otrzymywanych  od  swej  przyjaciółki.  Ponieważ 
jednak zmiany, jakie naniósł ograniczyły się na ogół do redaktorskiego retuszu, 



w rezultacie mamy do czynienia z przykładem „liryki roli” i z nierozerwalnie 
związanym z nim problemem stosunku autor-podmiot. 

Zważmy na wstępie, że pomimo zastrzeżeń czynionych przez samego autora, to 
jego  imię  i  nazwisko  widnieje  na  okładce  książki,  to  on  z  wypowiedzi 
epistolograficznych drugiej osoby sporządził wiersze, on wreszcie nadał im taki, 
a nie inny kształt typograficzny oraz opatrzył je własnoręcznie (i własnoocznie) 
wykonanymi  fotografiami.  Jeśli  zatem rzeczywistą  autorką  słów jest  kobieta 
(istniejąca naprawdę), to autorem zbudowanych z nich wierszy – mężczyzna. 
Kto więc mówi? Ona, on, a może jedno przez drugie? Nie rozstrzygając póki co 
tego dylematu zobaczmy o czym traktuje tomik. 

Sytuacja bohaterki jest nie do pozazdroszczenia, jej życie znaczone jest znojem i 
samotnością. A tytułowy pokój bez okien to, jak dowiadujemy się ze wstępu, 
wcale nie figura stylistyczna, tylko autentyczne pomieszczenie, może jeszcze z 
czasów Gomułki.  Jedyną możliwością  wydostania  się  z  tej  klaustrofobicznej 
przestrzeni  są  rozmowy  toczone  przez  Internet,  które  przeistoczyły  się 
ostatecznie w wiersze, a więc komunikaty skierowane już nie do jednego, ale 
zbiorowego,  anonimowego  odbiorcy.  Szereg  przytoczonych  w  książce 
obrazków przygnębia surowością i egzystencjalną beznadzieją. „W Kępnie nic 
się nie dzieje”, autobus codziennie wozi bohaterkę do i z pracy. Kobieta oswaja 
anonimową  przestrzeń.  Autobus  jest  niemal  jej  przytuliskiem:  „Lubię 
kierowców/ którzy zatrzymują się/ przed budynkiem/ gdzie w pokoju bez okien/ 
stoi  moje  łóżko”.  Łóżko,  dodajmy,  które  pomieściłoby  dwoje  ludzi,  ale  ich 
związek pozostaje nieskonsumowany, z pożytkiem dla poezji, która jak wiemy, 
uwielbia  karmić  się  niespełnieniem.  W  którymś  momencie  doniesienia  z 
codzienności  przeobrażają  się  w  wołanie  o  miłość:  „żyję  gdy  mnie  wołasz 
dotykasz pieścisz/ wtedy jestem sobą/ rozpadam się gdy milczysz lub znikasz/ 
za drzwiami własnego świata//  oddycham tym samym powietrzem/ ale ty na 
wszelki wypadek/ rozkładasz ręce w geście przerażenia/ bo to przecież nie twój 
kłopot”. 

Owo „na wszelki  wypadek” dowodzi tego, że drugiej stronie być może było 
wygodniej pozostać właśnie drugą stroną, odbiorcą odgrodzonym od nadawcy 
bezpieczną odległością. Zauważmy teraz: ona mówi do niego, ale on „użycza” 
jej  swojego  aparatu  mowy  –  swojego  warsztatu  poetyckiego.  Tym  samym 
następuje obiektywizacja komunikatu, jego oderwanie od konkretnej, intymnej 
sytuacji  między  tamtymi  dwojgiem,  inaczej  mówiąc  –  prywatne  staje  się 
literaturą.  Nieco  tę  literackość  zakłóca  dodany  na  końcu  „List  od  N.”, 
stanowiący happy end do całej tej historii. 



Mamy więc do czynienia z książką bardzo osobistą, odsłaniającą kulisy relacji 
między dwojgiem ludzi z krwi i kości, a jednocześnie będącą próbą uwolnienia 
tej tematyki od doraźności. 

Lektura  obu  tomów  jeden  po  drugim  stwarza  interesujące  konteksty  –  dla 
doświadczenia  męskiego  oraz  kobiecego.  Ukazane  niekiedy  w  drastycznych 
zbliżeniach społeczne tło tych życiorysów sprawia,  że otrzymujemy poetycki 
portret  współczesności,  z  jej  mizerią,  ale  też  z  jej  nieuleczalną  tęsknotą  za 
transgresją, przekroczeniem własnych ograniczeń. 
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