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O poezji, styropianie i bardzo starych mitach

N iew ątpliw ie okolicznościowa poezja polityczna powstaje, rozwija się i m a najlepiej 
wówczas, gdy są po tem u w arunki —  w  czasach niespokojnych, kiedy krajem  wstrząsają 
potężne konflikty, a w zburzone em ocje prow okują do chwycenia za pióro. W  jak im  jed n ak  
w ym iarze w  państw ie dem okratycznego, w  m iarę spokojnego rozw oju m oże istnieć i m ieć 
rację bytu doraźna poezja polityczna? C zy tylko w  form ie satyry kabaretowej lub spontanicz
nej twórczości w iecowej w  rodzaju przeróbek Roty śpiewanych przez protestujących ro ln i
ków? C zy też m ożliw a je st poezja tego typu, ujęta w  kształt bardziej am bitny i wydawana 
w  postaci autorskich tom ików?

Próbę tego rodzaju przynosi książka. Rzeczpospolita styropienna^.
Jej tw órcą je s t Stanisław N aw rocki, poeta związany z Płockiem , autor kilku tom ów  

poetyckich publikow anych głów nie w  latach osiem dziesiątych pod pseudonim em  M arka 
Bartnickiego. Jednakże Rzeczpospolita styropienna odbiega od dotychczasowej twórczości au
tora, je s t to bow iem  tom  w  całości pośw ięcony tematyce publicystycznej.

W  w iększym  jed n ak  stopniu niż konkretnym i w ydarzeniam i i postaciami, także tu obec
nym i, poeta zajm uje się ogólną charakterystyką sytuacji i stanu Polski po przełom ie 1989 ro
ku. O cena tej sytuacji wypada bardzo negatywnie. Polska staje się krajem  biedy, krajem

(...)  o jednym  kierunku  ruchu  —  
wybiegu na slum sy

(zanim wyrok)

Bardziej niż sama bieda dokucza wszakże to, że żyjemy w  kraju rządzonym przez oszustwo 
i kult pieniądza, w  kraju, w  którym nastąpiła dewaluacja wszelkich wartości. Wolność będąca 
wynikiem um ów  okrągłego stołu ma „kupieckie instynkty” („vivat” magdalenka). Analizie stanu, 
w  którym  wszystko jest na sprzedaż, poświęcona została znaczna część omawianego tomu. 
D latego też w iele znajdziem y tutaj określeń zaczerpniętych ze współczesnego języka handlo
wego —  m am y tu  i „posezonową obniżkę cen” (Rzeczpospolita styropienna), „sprzedaż na raty” 
(pragmatycznym) i „hossę” (rota moja). W ielka wyprzedaż objęła zarówno wartości narodowe:

a kiedy ju ż
w yprzedadzą najbardziej dum ny  kawałek nieba 
z piastowską koroną na bakier

jak  i religijne:

kiedy ukradkiem  
kościelny hierarcha
zam iast na ołtarz złoży C hrystusa w  lom bardzie

(alternatywa)

1 S. Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999, Wydawnictwo Książkowe IBIS, s. 78.
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Rozczarow anie do skutków  „zwycięstwa”, które

Kraj czyści z w yjątków 
z uczuć i ze świętości

(;inwokacja)

potęgow ane je s t poczuciem  zatarcia wartości, w  imię których podejm ow ana była walka:

Kraju świątecznie w ylew ny któryś 
w  ferworze walki 
pom ylił im iona swych bohaterów  
z im ionam i katów  (...)

(oda polska)

Reakcją na doznaw ane krzyw dy (wyraz „krzywda” pojawia się niezwykle często, to  jed en  
z podstaw owych elem entów  opisu współczesnej rzeczywistości) m oże być w ybuch rew olu
cji, przy czym trudno  zauważyć, by poeta w itał taką ew entualność z obawą (alternatywa; 
implikacje; władcy spod styropianu).

Istotne dla charakterystyki pookrągłostołowego ładu je st stw ierdzenie jego  obcości —  
w olność, która nadeszła, jaw i się jako  „nietutejsza” (,,vivat” magdalenka). W  ten  sposób odżywa 
w  książce N aw rockiego niezwykle typowy dla każdej poezji politycznej podział na „swoich” 
i „obcych”, podział wyrażany przy pom ocy kluczowego przeciwstawienia „m y” i „oni”. „M y” 
to  oczywiście ci, w  im ieniu których poeta przem awia, i z którym i się utożsam ia:

ja
polak jakich m iliony dziś na skraju O jczyzny

(zanim wyrok)

N ie trzeba dodawać, że „m y” to właśnie ci, którzy padają ofiaram i w spom nianych 
„krzywd”.

U w aga poety skupia się jednak  przede w szystkim  na „n ie-sw oich” (styropienni). To w  nich 
w ym ierzona je s t w iększość pom ieszczonych w  tom ie wierszy, to przeciw  nim  — ja k  stw ier
dza poeta w  otwierającej Rzeczpospolitą styropienną autoprezentacji —

(...)  m iotam  strofy jak  szrapnele
(zanim wyrok)

w pisując się tą niezwykle konw encjonalną deklaracją w  tradycję poezji walczącej.

„O ni” to wszelkiego rodzaju przedstawiciele władzy: „elity” (linia demarkacyjna); „politycy” 
(kanalarze); „rządzący” (inwentaryzacja polska), „włodarze” (styropienni); „władcy” (władcy spod 
styropianu) etc. Przy czym chodzi raczej o rządzących w  ogóle niż o konkretne postacie —  
jedyn ie  w iersz pod dość zaskakującym tytułem : politycy na nicy (językowych udziw nień 
znajdziem y w  tym  tom ie więcej) je s t satyrą z określonym  adresem  osobowym , g ł a d c y ” mają 
dw ie w spólne cechy: po pierw sze —  w yw odzą się spod znaku styropianu. Tytułowy „styro
p ian” to  przejrzysty, choć nieco deprecjonujący, symbol odw ołujący się do strajkowej prze
szłości postsolidarnościowej formacji. Po drugie są „obcy”, ponieważ wyznają obcy, zaczer
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pnięty z Z achodu, system wartości. Rządzą zatem „z obcej poręki” (Rzeczpospolita styropienna), 
„z woli b rukseli” (styropienni) —  „brukseli” (lub „brukselki” —  tak np. w  w ierszu „sukces”) 
koniecznie m ałą literą pisanej —  arbitralne zasady stosowania m ałych i dużych liter oddają 
w  pełni sym patie i antypatie autora. Z arzu t „niew olnictw a” (wierszem w nato), „wasalstwa” 
(zwiedzionym; oda polska) polskich polityków  w obec Zachodu pojawia się w  w ielu wierszach. 
Szczególnie ostro  atakowana je s t idea przystąpienia do U n ii Europejskiej (europatom; wcho
dzącym do europy, kanalarze; inwokacja; integrystom). P rzedm iotem  ataku są także „szpalty 
p iekieł” (europatom), czyli środki m asowego przekazu służące obcym  celom:

m edia z dnia na dzień 
dostosują swoje sympatie do sztam py 
byleby tylko ja k  najprędzej 
zobaczyć nas
w  O bozie N arodów  Z niew olonych

—  pisze N aw rocki w  wierszu medialnosc', w  typowy dla siebie sposób rozwiązując skrót O N Z .
Zachód je s t w  tej poezji sym bolem  wszelkiego zła (wręcz Im perium  Z ła ...). Rządzi nim  

kult pieniądza i pozorna dem okracja (linia demarkacyjna; kontynentni). N iechęć do instytucji 
Z achodu skupia się zwłaszcza na N A T O  (wierszem w  nato), szczególnie po nalotach na 
Jugosław ię (do bałkańskich braci; modlitwa na pożegnanie tysiąclecia; menażeria zła ) . Poeta staje 
w  obronie „bałkańskich braci”, czyniąc ich reprezentantam i Słowiańszczyzny, przeciwko 
którym  w ystępuje zło w  postaci obcego, „pruskiego” ducha:

prusk im  tropem  kroczą śmiało 
śm ierć hołubiąc nad głowam i

(integrystom)

W  przeszłości Zachód zawinił także w obec Polski: 
z ich to przecież woli 
pół w ieku niewoli 
się kiedyś zdarzyło

(w stronę zachodu)

W  w ierszu tamta europa Zachód je s t odpow iedzialny nawet za „dwa wieki niew oli”.
Jednak  w  koncepcji N aw rockiego rów nież W schód n ie jes t bez winy. ^Wschodnie narody” 

obciąża głód, n iedostatek i zbrodnie totalitaryzm u (linia demarkacyjna; kontynentni). Z resztą 
totalitaryzm  je s t zdaniem  poety w spólnym  dorobkiem  krajów W schodu i Z achodu (nie 
doświadczaj nas; ich europa).

Pomiędzy tym wszystkim tkwi Polska —  ,jak marysia sierotka” (inwentaryzacja pobka), kraj

( .. .)  o kulach po w schodniej i zachodniej 
stronie m arzeń

(po stronie klęski)
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M iejsce Polski je s t szczególne, je s t ona

(...)  p rzedm urzem  obydw u tych światów
(linia demarkacyjna)

i m a w  związku z tym  bardzo w ażną rolę do odegrania. Przede w szystkim  pow inna więc 
zaprzestać „wasalstwa”, wyrzec się obcych wartości i „być Sobą” (zanim wyrok; „sukces”). „Bycie 

Sobą” oznacza Polskę, która „wieczna, mądra i cała” (hymn), i która jest wartością niemal sakralną:

O jczyzna to w ielu  z nas w  lepkiej powadze 
dem onstrujący swe przywiązanie do Sacrum  
jedynie przez to  żeśm y polskojęzyczni

(Ojczyzna)

D latego Polska dziś zniew olona i opuszczona przez wielu:

tylu od niej odstąpiło 
dla korzyści lub przed siłą

(hymn)

zasługuje jed n ak  na to, by jej służyć i dochow ać w ierności m im o w yrzeczeń, tak jak  
deklaruje poeta w  swoim  w yznaniu wiary:

m im o hossy na żłób 
w ierność m oją po grób 
ja  Tobie niosę

(rota moja)

Zarazem  ucisk, jak iem u Polska je s t poddana, przekracza wszystkie dotychczasowe do
świadczenia. „nigdy dotąd nie doznaliśm y” —  stwierdza poeta w  w ierszu nie doświadczaj nas 
—  wyliczając następnie litanię krzywd, które spotykają obecnie naród polski. N ie  pozostaje 
więc nic innego, ja k  prosić Boga:

odsuń  w ięc Panie 
ten  kielich ( ...)

(nie doświadczaj nas)

Aby m esjanistyczny sztafaż wyrysować do końca, ukazany zostaje przyszły tr iu m f Polski:

ponad brukselą pekinem  i m oskw ą 
ze żm ijow iskiem  pod stopą

(czyli: Podnóżem jego są trzy stolice...)

nadejdzie 
Ta Polska ( ...)
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z m iłością jak  z butlą tlenow ą w róci ( ...)  
n ik t jej nie będzie prowadzić

(epilog)

(nikt? naw et anioł pacholę?)

W  ten sposób objawione zostaje przyszłe zadanie Polski, która „będzie Sobą”.
Przy poruszaniu  tego typu tem atyki nie m oże oczywiście zabraknąć pytania o stosunek 

Boga do dziejącego się zła. B ógjest proszony, ja k ju ż  wyżej pow iedziano, o pom oc dla Polski, 
ale w  związku z ogrom em  krzywd pojawia się też zasadnicza wątpliwość:

a m oże
ten  cały porządek boży 
diabeł um orzył

(wchodzącym do europy)

Jeśli zatem  Bóg nie zemści się na państwach Zachodu za naloty na Belgrad, poeta jest 
gotów  —  znów  w zorem  Konrada —  zakrzyknąć, iż je s t O n  „u m ocarnych na służbie” 

(modlitwa na pożegnanie tysiąclecia).
O kazuje się jednak , że naród w ybrany zawsze m oże liczyć na Bożą opiekę:

lecz Bóg nie chce dla patosu 
łasce obcych nas powierzyć 
i z rzeźniczych eurostosów  
w yprow adzi swych żołnierzy

To fragm ent w iersza dedykowanego integrystom. Tekst ten, zarów no ze w zględu na obec
ność owych bożych „żołnierzy”, jak  i apokaliptyczną atmosferę:

m rok  się jeży, pierzcha zorza 
czas zaskomlał przestraszony 
od gór szczytnych aż po m orza 
kroczą ju rn e  eurogony

przypom ina inny utw ór o rom antycznej prow eniencji i identycznej w ym owie:

W ięc choć się spęka świat i zadrży słońce;
Chociaż się chm ury  i m orza nasrożą;
C hoćby  na sm okach wojska latające

N as nie zatrwożą2.

W  ten  sposób dopełniony został krąg wyobrażeń, w śród których porusza się om awiana 

poezja. M am y tu więc zarów no naród w ybrany pod szczególną boską opieką, jak  i mesjańską

2 J. Słowacki, Ksiądz Marek, opr. M. Piwińska, Wrocław 1991 (BN I 29), s. 5.
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misję m iłości do w ypełnienia, a w ięc m otyw y od bardzo dawna w  polskiej poezji politycznej 
zadom ow ione. To, co zaskakuje, to ich niebywała żywotność i zdolność mutacji. Pojawiają 
się one tutaj wszakże w  kontekstach zupełnie w spółczesnych, które, na pierw szy rzu t oka, 
nie pow inny do tego typu rozpoznań prowadzić. Czyżby w ięc poezja polityczna musiała 
pozostać wciąż poezją tego samego m itu?

O w o przem ieszanie daw nego i nowego znajduje wyraz także w języku , jak im  Rzeczpospo

lita styropienna jest pisana. M am y tu więc zarówno elementy stylu publicystycznego („poselskie 
ławy”; „grabież m ajątku narodow ego”), ja k  i patetyczne archaizowanie („drzewiej”, „Sarm a

ta”, „lechicki”), a wszystko to, dla oddania politycznej żarliwości, przypraw ione ekspresyw- 
nym  sosem  kolokw ializm ów  („m enele”; „hycle”; „olać”).

A w ięc —  m ieszanka pod każdym w zględem  zaskakująca. C zy jed n ak  je s t to zjawisko 
istotne? N iew ątpliw ie —  w arte zainteresowania, jako próba w spółczesnej, w  dem okratycz
nym  państw ie powstającej, poezji politycznej. W iele idei zawartych w  Rzeczpospolitej styropien- 
nej m oże budzić kontrow ersje, n iektóre (np. sprawa „obcości”) wydawać się niebezpieczne. 
W  całości jest to jednak raczej kontynuacja pewnych wątków i wyobrażeń wcześniej w  literaturze 
obecnych3 n iż zapow iedź now ych tem atów, raczej boczny to r  niż początek  now ej drogi.

Agnieszka Dębska

3 Pisząc o ich wtórności, nie sposób nie zauważyć podobieństwa do ideologii Konfederacji Nowego Roman
tyzmu, z którą Nawrockiego w przeszłości łączono.


