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�LADAMI  METAFORYKI  MY�LIWSKIEJ  W  POEZJI  STANIS£AWA  GROCHOWIAKA

Polowanie na kobietê w m³odzieñczym utworze poety ma bardzo niewinny
i urokliwy pocz¹tek:

Madzia ma buziê s³odk¹ jak kwiatek,
wiêc zbieram z Madzi s³odycz jak pszczó³ka,
Madzia siê broni, nadstawia czó³ka,
a ja chcê tuliæ ust wonnych p³atek. [J 22] 1

Kobieta jest s³odka, ale jednocze�nie kokietuje: �broni siê� i �nadstawia czó³-
ka�. B³¹dzi w przyrodniczym labiryncie i zmienia sw¹ postaæ. Ostatecznie jednak
nie potrafi uchroniæ siê przed mê¿czyzn¹. Ten za�, konsekwentny w swoim dzia³a-
niu, odnosi zwyciêstwo. Nie powstrzymuje go sprzeciw, a �przekorne� postêpo-
wanie wzglêdem dziewczyny doprowadza do osi¹gniêcia satysfakcjonuj¹cego re-
zultatu. Wyprawa podjêta w poszukiwaniu mi³osnego pokarmu koñczy siê wiêc
�zbieraniem s³odyczy z Madzi� i �pieszczeniem warg korali�. Pierwsze polowa-
nie na kobietê jest przewrotne, nie chodzi w nim o zabicie ofiary, lecz o obustron-
ne �pieszczoty�:

I czujê rado�æ mi³ej pustoty,
która siê wkrad³a w nasze pieszczoty,
nadaj¹c ton im i lekko�æ zbawcz¹.

W poezji Stanis³awa Grochowiaka wargi mê¿czyzny s¹ jak pszczo³y. Nekta-
rem, który spijaj¹, jest za� oran¿ada ([Taka by³a wiosna oran¿adowa...], WN 155)
lub wspomniana wcze�niej naturalna s³odycz ust dziewczêcych. Zabieganie o po-
karm to wysi³ek wart podjêcia, nawet wtedy, gdy kobieta staje siê �niewiestn¹�
i �¿¹dlast¹� �pszczo³¹ [broni¹c¹ miodowego] plastra� (Zaklinanie, WP 280).

1 Tym skrótem odsy³am do: S. G r o c h o w i a k, Juwenilia niepublikowane. Wiersze z lat
1949�1952 (z ilustracjami Autora). Tomik towarzysz¹cy wystawie w Muzeum Literatury im. A. Mic-
kiewicza w Warszawie. Red. G. Suplicka. Warszawa 1986 (stronice niepaginowane). Prócz tego
stosujê nastêpuj¹ce skróty: WN = S. G r o c h o w i a k, Wiersze nieznane i rozproszone. Wybór, wstêp,
komentarz J. £ u k a s i e w i c z. Wroc³aw 1996. � WP = S. G r o c h o w i a k, Wybór poezji. Oprac.
J. £ u k a s i e w i c z. Wroc³aw 2000. BN I 296. Liczby po skrótach wskazuj¹ stronice.

Utwór, z którego pochodzi przytoczony fragment, nosi tytu³ Madziowy wierszyk. Zosta³ napisa-
ny w 1951 r. i dedykowany Madzi Hermannównie, przysz³ej ¿onie poety.
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Mi³o�æ jest bowiem �my�listwem� i �przygod¹� (W stylu Villona, WP 138�
140). Jeden z poetów barokowych pisze: �Sieæ mi³o�æ stawia i na wêdê ³owi� 2.
Polowanie na kobietê, któr¹ uto¿samia siê ze zdobycz¹, jest trudn¹ do opanowania
sztuk¹. Zarówno wyobra¿one, jak i rzeczywiste ³owy podejmuje siê nie �dla ja-
d³a�, lecz �z chêci�. Zgodnie z nastêpuj¹cym tu �wyznaniem�, aby �zaznaæ mi³o-
�ci�, trzeba �zaznaæ zwierzyny�:

Wyznam Ci, ksi¹¿ê: zazna³em mi³o�ci,
Ile zwierzyny zaznaæ mo¿e ³owca �
Nie ten dla jad³a, ten co z chêci tropi;
Mi³o�æ mi by³a wybiegiem w pogody
Od z³ota gêste, znów brzemienne chmur¹,
Potem jak pole pod �niegiem skostnia³e,
Lecz pe³ne tropów � haftów pracowitych,
Którymi ¿ycie zdobi sukniê �mierci. [WN 201]

Polowanie na kobietê jest �wybiegiem w pogody�, które urozmaicaj¹ ¿ycie.
Zdobycz schwytana w sieci zastawione przez mê¿czyznê potrafi byæ bowiem ka-
pry�na. Niekiedy gêsto przewleka codzienno�æ niæmi z³ota, innym razem sprawia,
¿e istnienie staje siê �brzemiennie chmurne�. Tropienie i polowanie s¹ nieod³¹cz-
nymi elementami mêskiej egzystencji. Nie ka¿dy my�liwy ma jednak na tyle wy-
rafinowany gust, by � obok �namiêtnej dziewczyny / £agodnej i dzikiej jak arab-
ski koñ� (Pie�ñ, WN 343) � doceniæ warto�æ kobiety dojrza³ej. Tymczasem przy-
gotowanie zasadzki na osobliw¹ zdobycz przynosi same korzy�ci � jak
w przywo³anym ju¿ utworze W stylu Villona:

Lecz je�li mi³o�æ co� warta � to wskrzesza
A je�li rozkosz � to ta co odm³adza
Uwierz mi Ksi¹¿ê
Nie najdziesz przygody
Wiêkszej ni¿ mi³o�æ do kobiet dojrza³ych

Oto my�listwo �
W pó³ strawionym lesie
Odkryæ na nowo tê ma³¹ dziewczynkê
Która siê karmi garstk¹ cierpkich jagód
P³ucze przeguby
Stóp
W dziewiczym �ródle [WP 139]

Rozs¹dny my�liwy potrafi na nowo �r¹k [swych] czarodziejstwem / Na g³ów-
ce chudej / Zasadziæ warkocze�. To postaæ magiczna, w której mocy le¿y tak¿e
odm³adzanie, równoznaczne z przywróceniem �z³otego goñca wstydu� w �oczach
� pokrytych jak dymem / ̄ a³ob¹�. Rozumny mê¿czyzna si³uje siê z �czasem�, jest
jego �oprawc¹�, poluje tylko na kosztown¹ zdobycz, starannie dobiera ofiarê, nie
zadowala siê �m³ódkami �lepymi jak pomiot zwierzêcy�. Wytrawny ³owca nigdy
nie podzieli losu �ja³mu¿nika�, który ostatecznie �zostaje nagi / Z wyci¹gniêt¹
rêk¹� (WP 139�140).

Piotr £uszczykiewicz bardzo trafnie zauwa¿a, ¿e podmiot liryczny zdobywa

2 U. R a d z i w i ³ ³, Elegia. Nie kocha mi³o�æ, lecz na wêdê ³owi. W zb.: Helikon sarmacki.
W¹tki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór, wstêp i komentarz: A. V i n c e n z. Wroc³aw 1989,
s. 199�200. BN I 259.
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siê na obserwacjê partnerki w sposób �ponadzmys³owy� i �w³¹cza w ch³odny do-
t¹d estetyczny ogl¹d pe³en zaanga¿owania wysi³ek intelektualny�. Jego zdaniem
�to umys³ bowiem podpowiada [mê¿czy�nie], ¿e mi³o�æ do kobiet dojrza³ych jest
wielkim i godnym pojedynkiem z losem, który wystawia swojego najbardziej kon-
sekwentnego reprezentanta � zegar biologiczny� 3. Polowanie na kobietê staje siê
wiêc w tej poezji trudn¹ prób¹ walki z potêg¹ przemijaj¹cego czasu.

�Mi³osne my�listwo� jest dziedzin¹, dziêki której �¿ycie zdobi sukniê �mier-
ci� ([Wyznam Ci, ksi¹¿ê: zazna³em mi³o�ci...]). Z jego uprawianiem zwi¹zane s¹
nie tylko witalizm, si³a i ¿ycie, ale równie¿ wycieñczenie, �mieræ i konserwo-
wanie cia³a zdobyczy, poprzedzone tropieniem i pogoni¹ za ofiar¹. W wierszach
Grochowiaka mamy do czynienia z niezwyk³ym polowaniem, w którym wszyst-
kie te etapy zosta³y uwzglêdnione, mo¿emy wiêc mówiæ o oryginalnym wykorzy-
stywaniu �elementów toposu bella amorosa � odwiecznego motywu traktowania
mi³o�ci jako sztuki wojowania� 4. Atak przypuszczony na identyfikowan¹ ze zwie-
rzêciem kobietê stopniowo nabiera rozpêdu. Obfituje w �zranienia, uk³ucia, po�ci-
gi� 5. Ka¿de przemy�lane polowanie rozpoczyna siê jednak od tropienia przysz³ej
zdobyczy. Postawa tropiciela mo¿e byæ wyra¿ona bardzo dynamicznie, jak np.
w utworze Zaklinanie:

Muszê ciê mieæ. To tak jakbym musia³ mieæ rym,
Jak basior na szybie lodowej � przepiórki kulawej czuæ trop.
I gdy siê doczmychnê � b¹d� studzwonna w tym,
Jak ja � siekierny,
W pustce
Pazerny ch³op. [WP 280]

� lub nieco spokojniej, ze stopniowo przemijaj¹c¹ determinacj¹ w postêpowaniu,
co obserwujemy w wierszu Lipiec:

Znów s³oñcu siê odda³a. Maja cudzo³óstwa
Znany u�miech rozkoszy ko³ysze na ustach.
Samiec chodzi o�lep³y, próbuje, czy uda
Kolanem chudych postów wcisn¹æ siê w jej uda?
Ale jakby taranem wywa¿a³ wierzeje,
Skoro stoj¹ otwarte. Wiêc nie on bierze je. [WP 232]

Si³a pragnienia wyra¿anego przez podmiot liryczny w pierwszym fragmencie
jest zaskakuj¹ca. Mê¿czyzna to niez³omny zdobywca i wytrwa³y ³owczy. Jego
wzmo¿one fizyczne po¿¹danie ujmuje siê w ramy zimowego polowania. Aura
sprzyja my�liwemu, który, przyjmuj¹c postaæ zwierzêcia, pod¹¿a za �ladami ofia-
ry odbitymi w �niegu. Drapie¿ny wilk rusza za zranion¹ przepiórk¹. Kulej¹ca i zmê-
czona zapewne nie ucieknie zbyt daleko. Szybko stanie siê ³atwym i satysfakcjo-
nuj¹cym ³upem.

Polowanie na kobietê w nielicznych wypadkach koñczy siê klêsk¹. �Samiec�,
poddaj¹cy siê ¿¹dzy posiadania Mai, sromotnie przegrywa w decyduj¹cym starciu
z rywalem, którym jest �Febus � s³oñce� (Lipiec). Lubie¿ny i namiêtny mê¿czyz-

3 P. £ u s z c z y k i e w i c z, Cia³o. W: Ksi¹¿ê erotyku. O poezji mi³osnej Stanis³awa Grocho-
wiaka. Warszawa 1995, s. 47.

4 O motywie tym pisa³a nieco A. D w o r n i c z a k  (Stanis³aw Grochowiak. Poznañ 2000,
s. 117) w monografii po�wiêconej poecie.

5 Ibidem.
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na stopniowo rezygnuje z ³owów, nie poci¹ga go kobieta, która nie stawia oporu.
Chcia³by �taranem wywa¿aæ wierzeje�, tymczasem te �stoj¹ otwarte�. Pocz¹tko-
wo z¿era go �dzika zazdro�æ�, która przemija w obliczu przes¹dzonego rezultatu
walki o zdobycz. Ciep³o mêskiego cia³a jest �gasn¹cym ¿arem� w porównaniu
z pieszcz¹cymi kobiec¹ postaæ s³onecznymi promieniami. Có¿ ma wybraæ Maja,
skoro uk³ad si³ obu my�liwych zapowiada siê nastêpuj¹co:

To¿ go zna z pierworództwa. Nim w grzech siê oblek³a
Zna³a gor¹c ¿arliwszy od mêskiego ciep³a,
On tylko promieñ jeden. Tu promieni mrowie
Wysokich warg dotyka, w dolnym zgêszcza mrowie.
Kto z wra¿liwych, co piersi¹ otar³ siê o po¿ar,
£opatkuje w kominku wci¹¿ gasn¹cym po ¿ar? [WP 232�233]

W �wiecie stworzonym przez Grochowiaka istnienie kobiety naznaczone jest
�mierci¹. Niemo¿liwe do unikniêcia unicestwienie staje siê przera¿aj¹co smutne
i dotkliwie doskwieraj¹ce, niczym ch³ód strzelby my�liwego bior¹cej na cel s³ab¹
ofiarê 6. Twarz niewiasty zachowuje pamiêæ o ³owach i nosi na sobie �lady po�ci-
gu. Jest nazywana �le�n¹ kronik¹� (Ksiê¿na, WN 188). To �drobna równina, pe³na
tropów ptasich, / Lisich umykañ, sarniego zgonienia�. Jest ona �jak pole / Usiane
chrustem gonitwy, ptasich tropów � zakosów� (Ikar, WP 79). Przeznaczeniem
kobiety i tre�ci¹ jej ¿ycia jest �zb³¹kanie�, nieustanna ucieczka, �mylenie drogi�
i przyjmowanie postaci �sarny w zakosach� (Zaproszenie do mi³o�ci, WP 133),
balansuj¹cej na stromych �cie¿kach wyimaginowanych szczytów. �wiat to prze-
strzeñ, w której �sprê¿ysty ¿bik sarnê ³owi� (Akt w pejza¿u 〈Milionami dróg. Mi-
lionami...〉, WN 357), wizerunek za� kobiety wci¹¿ opalizuje, nabieraj¹c cech ludz-
kich i zwierzêcych jednocze�nie. Tylko w jêzyku artystycznego komunikatu (Po-
lowanie na cietrzewie) cietrzewie s¹ �dziewczêce�, a my�liwy przedstawia
nastêpuj¹co rezultat udanego polowania:

Pamiêtam b³ogos³awion¹ zawiejê krwi,
Która obmywa³a mi czo³o i s³onymi poca³unkami pie�ci³a me wargi

Pamiêtam macierzyñsk¹ ulewê piór,
Które osuwa³y siê wzd³u¿ moich ramion jak krople stê¿a³ego miodu. [WP 207�208]

Poezja to przyrodniczy labirynt pe³en goñczych tropów. �lady w nim pozosta-
wia zb³¹kana kobieta przyjmuj¹ca postaæ p³owej lub drobnej zwierzyny. Po stale
uciekaj¹cej i zmêczonej gonitw¹ ostanie siê jedynie �³apka / Odciêta / Zajêcza�.
Jest to nastêpstwo wytrwa³ego i owocnego ��cigania�, które koñczy siê �osacze-
niem� i �chwytaniem� przy pomocy �sieci plecionej z w³osów zmar³ych dziew-
cz¹t / Z grzyw �niêtych karpi / Z pajêczyn / Namok³ych� (Z pamiêtnika, WP 88�
92). Polowanie na kobietê nabiera rozpêdu, staje siê dynamiczne i sensualne:

Kiedy �cigano j¹
W stado psów za¿artych �
Chrapy gor¹ce czarne podniebienia �
Skowyt zajad³y
A¿ lasem

6 Za E. S t a c h u r ¹  (Dolina obiecana. W: Wiersze. Toruñ 2002, s. 5) mo¿na by powiedzieæ,
¿e: �Smutek nied�wiedzia / Jest srebrn¹ strzelb¹ my�liwego / Schodz¹cego w ko³ysanie / obiecanej
doliny�.



147NA  POETYCKICH  TROPACH  KOBIETY

Kot³owa³
[.  .  .  .]

Kiedy z³apano j¹
To wiedli staruszkê �
Na ³ysej g³ówce listek przyklejony
A z krêgos³upa
Dla króla
Ró¿aniec [WP 91�92]

Ostatecznie ³owy przeradzaj¹ siê w szaleñcz¹ pogoñ, z której kobieta nie mo¿e
uj�æ ca³o. Bohaterka utworu Chloe (Z Horacego) staje do potyczki ze �wiatem
przyrody, który sprzyja z³owrogim zamiarom mê¿czyzny. Rezultat polowania jest
przes¹dzony. �wiat przedstawiony �ciga i rani kobietê, zapêdza j¹ wprost w sieci
�palców mê¿czyzny�. Ofiara �przemyka�, cierpi z bólu, �zrywa siê�, �p³oszy�
i �trwo¿y�, �pierzcha� i �upada�. Nie ma najmniejszych szans na ocalenie:

Przemykasz, Chloe, a jaszczurka skosem;
Ju¿ ostrzy z¹bki, kostnieje jej ogon!
Upad³a�, Chloe! O, Chloe, jak b³ogo
Zlizywaæ z bólu twe podeszwy bose.

Teraz twe piersi niech uk¹si oset �
W piek¹cej ³unie naprê¿¹ siê srogo,
A gniew ich piêkny, bo on dla nikogo,
Bo pobok tylko trznadle pij¹ rosê.

Ju¿ zbieg³y z krzykiem � i Chloe siê zrywa,
Na ostre ciernie spada �nieg bielizny,
P³oszy siê w g¹szczu sarenka trwo¿liwa... 7 [WP 100]

Kobieta wpada w potrzask, choæ podmiot liryczny ostrzega i radzi, by nie
wpl¹tywa³a siê w sid³a (zob. Liryki kazimierskie, WP 141�145). W poezji Grocho-
wiaka to ona jest biern¹ stron¹ mi³osnego polowania. Wpada w sieci zastawione
przez mê¿czyznê. £owczy nie powie wiêc o niej tego samego co prowansalski
trubadur:

Mizdrzy³a siê tak d³ugo,
Nastawia³a sieci,
A¿em wreszcie w nie wlecia³
I sta³ siê jej s³ug¹ 8.

Ofiara, zachowuj¹ca resztki si³, �miota siê� w sieci jak ryba. W utworze Za-
bijanie ryby (WP 42) ow¹ sieci¹ jest sam poetycki komunikat. Nieuchronnie sta-
rzej¹ca siê kobieta, przyrównana do zwierzêcia, wpada w pu³apkê mêskiego spoj-

7 We wspominanym studium o twórczo�ci Grochowiaka D w o r n i c z a k  (op. cit., s. 116),
przywo³uj¹c spostrze¿enie £uszczykiewicza, pisze o zjawisku �erogenno�ci flagelacyjnej�. Ozna-
cza ono �szczególne upodobanie do wszelkich metaforycznych tortur mi³osnych�. W�ród bod�ców
�z trudem mog¹cych uchodziæ za podniety w tradycyjnym kanonie przyjemno�ciowym� wymienia
siê: �Wzrok, który zadaje rany sercu, ogieñ, który pali, mróz, który mrozi, strza³y Amora ostrzo-
ne przez ska³y serca, okowy w³osów, serca piek¹ce, pochodnie, lody, pa³aj¹ce p³omienie, kajdany
udrêki, gorzenie w popio³y, rozkoszne ciosy, u¿¹dlenia, ranê »sro¿sz¹ ni¿eli Tristana rêk¹ Izoldy
zadana«�.

8 Brewiarz mi³o�ci. Antologia liryki staroprowansalskiej. Prze³. i oprac. Z. R o m a n o w i-
c z o w a. Wroc³aw 1963, s. 95. BN II 137.
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rzenia, ale te¿ artystycznej formy. Smutny los staruszki poddany zostaje bowiem
poetyckiej tematyzacji. Podmiot liryczny obserwuje zdobycz z ch³odn¹ obojêtno-
�ci¹ i zastanawia siê nad jej zachowaniem. Tytu³owy proces �zabijania� to zapo-
wied� powolnej agonii. Zdobycz nie ma ju¿ zwinno�ci sarenki, jest �choruj¹ca� i �po-
gryziona przez sole�. �Pyszczkiem ch³epta md³e powietrze�, powoli s³abnie, jej
¿ycie traci sw¹ wyrazisto�æ, podobnie jak barwê trac¹ bledn¹ce w b³yskawicznym
tempie pudry. ¯ycie uchodzi z bohaterki wiersza coraz wyra�niej w ka¿dej kolejnej
linijce tekstu.

Przedostatnim etapem udanego polowania jest zabicie ofiary. Z cia³a kobiety
pozostaje jedynie �szkielecik ptaka od krwiobiegu cieñszy� oraz �serce tak ma³e,
¿e w ¿eber obrêczy / Jest ³z¹ z o³owiu� (Do Licy. 〈Z Horacego〉, WP 102). Innym
razem �mieræ kochanki poeta czyni interesuj¹cym �sk³adnikiem kompozycji ma-
larskiej� i przedstawia j¹ w zestawieniu z �pajêczynami, bajorkami, wrzosami i ku-
rzem dookolnego pejza¿u� (Akt w pejza¿u, WP 67) 9. Kobieta, nazywana tu �wró-
blem jedzonym przez cierpliwe mrówki�, pozostaje �wci¹¿ podleg³a mê¿czy�nie,
[poniewa¿] zamiast relacji erotycznej (osobowej) pojawia siê akt, w którym jest
[ona] przedmiotem ogl¹du� 10. Beata Przymusza³a przytacza w swojej publikacji
trafny pogl¹d Bo¿eny Witosz, zgodnie z którym kobieta w twórczo�ci Grocho-
wiaka �jest przedmiotem malarsko-estetycznej stylizacji�, poeta za� �nie opisuje
[jej], a tworzy obrazy [z ni¹] na pierwszym planie� 11.

We wspomnianym utworze my�liwy znajduje porzucon¹ i martw¹ zdobycz.
W taki oto sposób relacjonuje ten moment:

Wszak nag¹ nasz³em w spopiela³ym wrzosie
Z �ladem na skroni lekkosinym � ma³ym
¯em my�la³ �piêtno morderczego strza³u�
A by³ to grzeszny poca³unku odcisk

Koniec polowania potrafi zaskoczyæ jednak nawet samego ³owcê:

Wszak gdym uklêkn¹³ i grzebaæ rêkoma
Pocz¹³em do³ek w aksamitnym prochu
Dopiero wówczas podnios³a� siê w pochód
W ptaki i w piersi jako w ptaki stroma [WP 67]

�Obrazowanie Grochowiaka ma charakter surrealistyczny � mo¿e byæ inter-
pretowane jako wyraz irracjonalnych popêdów, zawieszaj¹cych »normalne« zwi¹zki
miêdzy rzeczami� � t³umaczy Przymusza³a 12. £uszczykiewicz za� pisze, ¿e w po-
ezji tej �mê¿czyzna porywa swoj¹ wyobra�niê na czyn zastrze¿ony Stwórcy: pro-
kuruje zmartwychwstania i wniebowst¹pienia partnerek� 13. Wynik mi³osnego
polowania jest wiêc przes¹dzony na niekorzy�æ kobiety. Ofiara, ogromnie wyczer-
pana, nie mo¿e wypl¹taæ siê z sieci �palców mê¿czyzny�.

  9 U. M a k o w s k a, Sztuki plastyczne w poezji Stanis³awa Grochowiaka. �Poezja� 1977, nr 2,
s. 75. Ów numer czasopisma po�wiêcono w ca³o�ci osobie poety i zatytu³owano: Grochowiak � zbio-
rowy portret artysty.

10 B. P r z y m u s z a ³ a, Szukanie dotyku. Problematyka cia³a w polskiej poezji wspó³czesnej.
Kraków 2006, s. 84 (zob. tak¿e informacje z przypisów).

11 Ibidem, s. 84�85.
12 Ibidem, s. 83.
13 £ u s z c z y k i e w i c z, op. cit., s. 52�53.
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Niez³omny my�liwy dope³nia ³owczego rytua³u i æwiartuje cia³o ofiary po to,
by ostatecznie j¹ unieruchomiæ i zakonserwowaæ jej szcz¹tki. Komunikat arty-
styczny zachowuje wiêc pamiêæ o preparowaniu. Zw³oki zostawia siê po to, by
uczyniæ z nich pokarm estetyczny. Dowodem skupienia i podziwu, z jakimi mê¿-
czyzna przystêpuje do opisywania swojego trofeum, niech bêdzie poni¿szy frag-
ment Ody � pleców:

One s¹ dwie � dwie krainy osobne,
Zamkniête w horyzontach jak obkre�lone ko³a;
Sp³ywaj¹c w w¹ski trójk¹t, w najbardziej czu³¹ po³aæ,
Wznosz¹ siê i opadaj¹ wy¿ynom dwom podobne.
Lecz mo¿na tak¿e znale�æ w nich kszta³ty p³askich mieczy:
Wówczas to s¹ twarde, niemi³osierne plecy.

A tu � po�rodku � kana³. Muzyczna z³ota rura,
W niej przep³ywa s³oñce, gdy szczypiesz mnie wargami.
Lecz têdy te¿ przemyka z³owrogo�æ twa pochmurna,
Gdy krzyczysz ponad nami.
A kocham je w ciemno�ci i wtedy o¿ywaj¹:
Jest rzek podskórnych szelest, jest l¹dów powstawanie �
I wówczas nastêpuje zbiegniêcie obu krain
W niebosk³on wszystkich planet na oszronionej �cianie. [WP 43]

Plecy partnerki utrwalone w poetyckiej formie przyci¹gaj¹ uwagê nie mniej-
sz¹ od jej d³oni. W rezultacie na tej ostatnio wymienionej czê�ci kobiecego cia-
³a koncentruje siê mê¿czyzna, gdy oddaje siê fantazjowaniu po udanych �³o-
wach�:

B³êkitne d³onie Krystyny
Sz³y przez noc � samowiednie � rozskrzydlone jak ptaki
A odprowadza³y je lisy
Z oczyma pe³nymi ³ez

Bo sz³y b³êkitne d³onie Krystyny
Nad lasem � nad wod¹ � nad ogniem ku�niczym
Nietoperz je omin¹³ lotem kolistym
A niós³ wtedy
Piwoniê w pysku

Bo sz³y b³êkitne d³onie Krystyny
Powietrzem granatowym � milcz¹cym
Gdy do³em okrêty � lub ko�cio³y � p³yn¹c
Mia³y �niegowy blask

I utrudzone takim wêdrowaniem
Opad³y na mnie d³onie Krystyny
D³onie Krystyny
Nad mym l�ni¹cym czo³em
Jak skrzyd³a z he³mu
Lub p³omieñ [WN 194]

Obraz d³oni �rozskrzydlonych jak ptaki� powraca do mê¿czyzny nieustannie,
jest nieprawdopodobn¹ wyobra¿on¹ wizj¹. Cia³o kobiety zachowuje w niej ci¹g³y
zwi¹zek z przyrod¹. D³onie wêdruj¹ ponad wodami i lasami, s¹ odprowadzane
nawet przez �lisy / Z oczyma pe³nymi ³ez�.

Id¹c dalej tropem skojarzeñ ³owieckich, zatrzymajmy siê nad utworem Portret
g³owy. My�liwy, usatysfakcjonowany przebiegiem polowania, rozbiera zdobycz
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w niezwyk³ym skupieniu. Uspokojony rezultatem ³owów, kontempluje poæwiar-
towane cia³o ofiary i zg³êbia jego estetyczne tajniki:

Czarkê glinian¹ gdy obleczono w cia³o �
Sta³a siê g³owa twoja,
Oliwny globusik zapachu.

G³owa twoja, któr¹ toczê mi³o�niej na palcach
Ni¿ gdyby j¹ niewidomy ogl¹da³
Berberysu ga³¹zk¹.

G³owa twoja, podró¿ niecierpliwych poca³unków
Do Indii ust,
Które smakuj¹ tak w¹sko. [WN 151]

Wyrafinowan¹ grê mi³osn¹ inicjuje zabawa naczyniem, które w rêkach mê¿-
czyzny przeistacza siê w g³owê kochanki. Ów naczelny organ cia³a �toczy siê mi-
³o�niej na palcach�. Czynno�ci tej towarzyszy wzmo¿ona uwaga i wra¿liwo�æ na
dotyk, dlatego dokonuje siê jej w sposób bardziej subtelny, �ni¿ gdyby j¹ niewi-
domy ogl¹da³ / Berberysu ga³¹zk¹�. G³owa kobiety przyci¹ga mê¿czyznê swoj¹
woni¹. Jest �oliwnym globusikiem zapachu�, który nêci i prowokuje podjêcie mi-
³osnej konsumpcji 14. Spo¿ywanie ofiary rozpoczyna siê od delikatnego muskania
�ust, / Które smakuj¹ tak w¹sko�, koñczy siê za� znacznie bardziej drastyczn¹
scen¹ przedstawion¹ w utworze o incipicie �Delikatno�æ mi³o�ci�:

Lecz nagle g³ow¹
Z wysoko�ci spad³a
W czerwony otwór
Moich ch³onnych ust

To tak jakbym z nag³a wbi³ brutalny gwó�d�
W �rodek na balu bia³ego zwierciad³a [WP 64]

Kategoryczne zachowanie pewnego swych zamiarów mê¿czyzny k³adzie kres
mi³osnej gonitwie. My�liwy, �wiadomy zasad rz¹dz¹cych ludzk¹ fizyczno�ci¹,
konsumuje ofiarê. Jest zdobywc¹, który ucieka siê do metod brutalnych po to, by
zapomnieæ siê w erotycznej relacji z nieskalan¹ jak �bia³e zwierciad³o� kobiet¹.
Podmiot liryczny to doskona³y ³owczy, który ma olbrzymi¹ wiedzê ¿yciow¹ na
temat mi³o�ci i sztuki jej zaskarbiania. Dostrzega dychotomiê wpisan¹ w naturê
uczucia i opisuje je niemal¿e oksymoronicznie. Zestawia �delikatno�æ mi³o�ci�
z �cytryny plasterkiem / Nabrzmia³ym po brzeg�, �cienki g³os [kobiecego] cia-
³a� z chodzeniem �po ostrzach z³otych brzytew�, oczekiwanie na mi³osne spe³-
nienie z samym zbli¿eniem porównanym do �wbijania brutalnego gwo�dzia / W �ro-
dek na balu bia³ego zwierciad³a�.

14 Godny podziwu jest trud podjêty przez M. N a w r o c k i e g o  w ksi¹¿ce �Tego siê naucz
ka¿dy, kto dotykasz pró¿ni�. Rzecz o poezji Stanis³awa Grochowiaka (Kraków 2007). Badacz doko-
nuje systematyzacji czê�ci cia³a wystêpuj¹cych w twórczo�ci autora Agrestów. Pisze: �Najczê�ciej
pojawia siê g³owa i czê�ci cia³a z g³ow¹ zwi¹zane. Najwiêcej jest g³ów, ³bów, w³osów, czó³, twarzy,
oczu, zêbów, ust, brwi i nosów. Nie by³oby wielk¹ przesad¹ powiedzenie, ¿e cz³owiek Grochowiaka
pojawia siê przede wszystkim jako g³owa oraz jej czê�ci. W dalszej kolejno�ci w opisie zewnêtrz-
nych czê�ci cia³a pojawiaj¹ siê rêka i palce, dalej noga (nogi), szyja, brzuch, piersi, sporadycznie
po�ladki. Je�li chodzi o czê�ci cia³a wewnêtrzne, przewa¿a szkielet (szkielecik), w tym krêgos³up
i obojczyk, dalej czaszka, ¿ebra i ko�ci (kostki). Obok ko�æca � krwiobieg, w¹troba, p³uca, �ledzio-
na, mózg, serce� (s. 30).
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Poezja Stanis³awa Grochowiaka jest g³êboko zakorzeniona w kulturze. Za-
chowuje pamiêæ o wpisanej w ludzk¹ naturê chêci zdobywania mi³o�ci. Doskona-
le udowadnia, ¿e erotyzm i �mieræ to dwa graniczne do�wiadczenia egzystencjal-
ne, które od zarania dziejów ³¹cz¹ siê ze sob¹. W twórczo�ci tej �pejza¿ wewnêtrz-
ny cia³a zwi¹zany jest ze �mierci¹ i mi³o�ci¹: kochanek i morderca s¹ [za�] jego
uprzywilejowanymi eksploratorami� 15. Mi³o�æ to walka miêdzy p³ciami i wpisana
w ni¹ chêæ posiadania. Mê¿czyzna i kobieta s¹ niczym ��miertelne dwa miecze�,
które �zwieraj¹ siê w bitwie� (Pobojowisko, WN 388). Oboje d¹¿¹ do wzajemne-
go uprzedmiotowienia i zaw³aszczenia 16, st¹d marzenie mê¿czyzny ¿arliwie wy-
ra¿one w wierszu Opus chwalebne:

Samemu j¹ zdruzgotaæ
M³otami poca³unków, cêgami po¿¹dania
Tak okrutnymi, ¿e archeologom
Tylko garstka po¿ogi zawietrznej
Na dnie tumby siê objawi. [WN 308]
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ON THE POETIC TRACKS OF WOMAN.
FOLLOWING HUNTING METAPHORS IN STANIS£AW GROCHOWIAK�S POETRY

In Stanis³aw Grochowiak�s poetry the existence of woman is marked with death since a man
does a fruitful metaphorical hunting to catch a weak, emaciated heroine identified with his prey.
Eventually, the remnants of the prey are conserved and shaped into a poetic form to serve as aesthetic
food. Hunting metaphors unfold the essence of women objectification as seen by the author of Black
grouse-hunting.

15 K. A. J e l e ñ s k i, Bellmer, albo Anatomia Nie�wiadomo�ci Fizycznej i Mi³o�ci. Gdañsk 1998,
s. 5.

16 Przytoczone fragmenty utworów zdaj¹ siê nawi¹zywaæ do filozofii egzystencjalistycznej
S a r t r e �a, o której tak pisze K. S t a r c z e w s k a  (Wspó³czesne filozoficzne teorie mi³o�ci.
W: Wzory mi³o�ci w kulturze Zachodu. Warszawa 1975, s. 330�332): �Mi³o�æ jest [dla niego] d¹¿e-
niem do podporz¹dkowania sobie drugiego cz³owieka, [to uczucie] to¿same z pragnieniem zapano-
wania nad jego �wiadomo�ci¹�. Zdaniem filozofa, �wybór, jakiego musi dokonaæ cz³owiek, sprowa-
dza siê do alternatywy: albo zaakceptowaæ swoj¹ »przedmiotowo�æ« [i] uznaæ siebie jedynie za »byt
dla drugiego«, a tym samym zgodziæ siê na hañbê »urzeczowienia«, albo te¿ zanegowaæ sam¹ mo¿-
liwo�æ istnienia siebie jako »bytu dla drugiego«, a tym samym d¹¿yæ do bezwzglêdnego podporz¹d-
kowania sobie partnera [...]�. Dla Sartre�a �mi³o�æ [jest] po prostu walk¹ dwóch istot ludzkich d¹¿¹-
cych do wzajemnego urzeczowienia siê�.


