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Abstrakt
Komparatystyczna analiza dwóch wspó czesnych wierszy poezji ameryka skiej, uruchamiaj ca mechanizmy anali-

zy j zykowej (porównywanie ró nych przek adów i tekstów oryginalnych), kulturowej (rozw  anie w tków relig  nych,
Þ lozoÞ cznych, kontrkulturowych – bitnicy, kultura gejowska USA), prowadzonej w perspektywie tanatologicznej i gen-
derowej. Próba ukazania zakorzenienia tej poezji w tradycji liryki ameryka skiej i przedstawienia nowatorstwa tak uj-
mowanej problematyki. Symultaniczna interpretacja akcentuje miejsca wspólne podmiotów lirycznych oraz tropi pozornie 
marginalne sygna y kulturowe. 

S owa kluczowe: poezja ameryka ska, homotekstualno , queer, analiza genderowa, analiza j zykowa, analiza kultu-
rowa, komparatystyka, biograÞ zm, Beat Generation, AIDS 

When the spirit dies, or the death of body in contemporary American gay poetry. The case of two poems: Mescaline 
by Allen Ginsberg and [darling can you kill me: with your mickeymouse pillows] by Douglas A. Powell

Abstract
The paper is a comparative analysis of two contemporary American poems which activates mechanisms of linguistic 

(comparing di  erent translations and confronting them with the source texts), and cultural (elaborating on the religious,
philosophical and countercultural issues concerning the Beat Generation and gay culture in the US) analyses from a thana-
tological and gender perspective. It is an a  empt to show the a   liations between these literary works and the tradition
of American poetry as well as their novelty. Simultaneous interpretation highlights loci communes of lyrical subjects and 
discerns seemingly marginal cultural signs.

Keywords: American poetry, homotextuality, queer, gender analyse, linguistic analyse, cultural analyse, comparative 
literature, biographism, Beat Generation, AIDS

Punktem wyj cia analizy wierszy jest kontekstualizacja Þ lozoÞ czna oraz teza o podobie stwie psychologicznym 
ich podmiotów i zbie no ci sytuacji lirycznych. Szczegó ow  analiz  utworu Meskalina (interpretacj  sytuacji podmiotu,
tropów kulturowych i strony j zykowej) poprzedza akapit po wi cony homotekstualno ci jako sposobami kodowania 
tekstu. Druga fragment analitycznej cz ci pracy po wi cony jest utworowi [skarbie czy mnie udusisz: poduszk  w myszki 
mickey] oraz zwi zanym z nim kwestiom j zykowym, kulturowym i artystycznym. Zako czenie wpisuje rozwa ania
w kontekst tanatologiczny. 

Interdyscyplinarna perspektywa z jakiej prowadzona jest analiza literacka i kulturoznawcza ma na celu ukazanie 
istotnego oraz „naturalnego” zwi zku mi dzy tradycj  literack  a pozostaj c  do niej w relacji spadkobierczej wspó -
czesn  poezj ; ukazanie nieodzowno ci kontekstu Þ lozoÞ cznego przy interpretacji tre ci zakorzenionych w okre lonych 
szko ach i pr dach my lenia. Poza badaczami i badaczkami kultury i literatury – a wi c zarówno historykami zajmuj cy-
mi si  zw aszcza histori  kontrkultury, jak Þ lologami o specjalizacji translatorskiej – praca ma w za o eniu mie  warto  
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poznawcz  tak e dla przedstawicieli i przedstawicielek nauk  psychologicznych, ze wzgl du na bezdyskusyjn  rang  tej 
dziedziny wiedzy w rozwa aniach oraz traktowanie jej jako narz dzia analizy równoprawnego z pozosta ymi. 

mier  jako nie miertelno , ja jako inny
W pochodz cych z lat siedemdziesi tych XX w. studiach tanatologicznych francuski psychoanalityk Michel de M’Uzan 

stworzy  formu  „A.j.j.m.” (co stanowi skrót frazy „A je li jestem martwy…”), proponuj c j  jako analogon s ynnego dopi-
sku z kart To stojowskiego dziennika: „j.b. .” („je li b d  y ”)1. Reß eksja taka mia aby jawi  si  jako jednostkowy fantazmat 
nie miertelno ci, w rzeczywisto ci za  by  kostiumem dla znanej prawdy; my l ta podaje w w tpliwo  realno  egzystencji 
„tu i teraz”, implikuje kolejne pytanie: czy mo na jednocze nie y  i by  martwym? Jednym z najprostszych i jednocze nie 
najbardziej skutecznych rozwi za  tego problemu „istnienia i nieistnienia” wydaje si  by  wprowadzenie Þ gury sobowtóra 
– nie jest to jednak klasyczny Doppelgänger, który znaczy  nie mo e nic innego jak konstrukt zbudowany z cech sobowtóra 
i alter ego. To „inny” (M. de M’Uzan stosuje metafor  lustra, wed ug prawide  której „innym” jest odbicie lustrzane wypo-
wiadaj cego kwesti  „A.j.j.m.”), b d cy czym  na kszta t sobowtóra pozbawionego akcydentalnych – niewspó dzielonych 
z „pierwowzorem” – cech, dzi ki czemu jego odr bno  i indywidualno  (tak niebezpieczna z punktu widzenia „ja”) 
zostaje mu odebrana. Pojmowa  to mo na jako akt pozornej interioryzacji „innego” (w obronie przed multiplikacj  w asnej 
to samo ci?), z za o eniem przeszczepienia jego ja ni na bezosobowy do tej pory twór zwany sobowtórem. 

Poetyckich obrazów takiej konfrontacji dostarcza poezja Allena Ginsberga z niebagatelnym nat eniem i, zw aszcza 
od pewnego momentu jego literackiej aktywno ci, z du  cz stotliwo ci . Wraz z nasyceniem si  materii poetyckiej du-
chowego mecenasa bitników w tkami zwi zanymi ze mierci  matki, Naomi Ginsberg (czerwiec 1956, a wi c jeszcze czte-
ry miesi ce przed publikacj  Skowytu), nast pi o swego rodzaju przesycenie tej poezji wizjami narkotycznymi2; pojawi a 
si  jednak pewna aktualizacja sposobu formowania rzeczywisto ci wizyjnej. Obraz Þ zycznego cierpienia po czonego 
z metaÞ zycznym bólem zostaje wzbogacony o stygmat miertelno ci cia a, który wyra a si  na powierzchni docieka  
o pod o u eschatologicznym. Nadej  ma dopiero era wielkich podró y Ginsberga do Indii, Japonii czy Tajlandii, a wi c 
czas zg biania tajników Dharmy czy krysznaizmu. Tworzeniu poematu Kadysz, dedykowanego pami ci zmar ej matki, 
towarzyszy a eksploracja innych obszarów kulturowych – korzeni ydowskich (inna rzecz, e z wyra nym i charaktery-
stycznym dla poezji bitników sfunkcjonalizowaniem i zbanalizowaniem prze ycia mistycznego); otworzy a ona przed 
poet  perspektyw  rozwa a  dotykaj cych kwestii transcendencji. Wymownym przyk adem realizacji tego „nowego kie-
runku” jest ca y zbiór Kadysz i inne wiersze (wydany w kwietniu 1961). Znajduj cy si  w nim utwór Meskalina wprowadza 
czytelnika do mieszkania Ginsberga, który do wiadcza znajomej sytuacji:

„Gn  cy Ginsberg, dzisiaj ogl da em siebie nago w lustrze
ujrza em star  czaszk , coraz bardziej ysiej
mój eb w kuchennym wietle yska spod rzadkich w osów
(…)
wi c to jest mier ”3

Tak przedstawiona scena jest doskona  realizacj  formu y „A.j.j.m.” – Gnij cy Ginsberg widz c w lustrze „innego” 
(dystans dobitnie podkre lony poprzez wyindywidualizowanie i odr bno  „ja” mówi cego od „Gn  cego Ginsberga”4) 
dokonuje rozpoznania: to mier . Postawienie znaku równo ci mi dzy yciem (podmiot i jednocze nie przedmiot reß eksji 
jest przecie  w ród ywych i jako ywy obserwuje si  w lustrze) i mierci  (fraza „wi c to jest mier ” nie pozostawia 
z udze  co do wniosków wypowiadaj cego) zdaje si  by  odpowiedzi  na postawione na pocz tku artyku u pytanie: 
mo na jednocze nie y  i by  martwym. Z pewno ci  jest to mo liwe w wiadomo ci „gn  cego” – a trzeba wspomnie , 
e poeta Meskalin  napisa  maj c lat zaledwie trzydzie ci trzy (wiek znacz cy przecie  w kulturze!). To Ginsberg „kady-
szowy”, jak okre la go Piotr Sommer: Ginsberg „od demonstracyjnych k opotów z to samo ci , namolny tu acz po ród 

1 M. de M’Uzan, A.j.j.m., [w:] S. Rosiek (oprac.), Wymiary mierci, Gda sk 2002, s. 65-76. 
2 Wa n  cezur  jest tutaj listopad roku 1960, poeta poznaje wtedy harwardzkiego profesora psychologii Timothy’ego Leary’ego, który wprowadza go 

w tajniki dzia ania grzybów psylocybinowych. 
3 Wiersz Mescaline (rok 1959) podaj  w t umaczeniu Grzegorza Musia a. Zob. A. Ginsberg, Meskalina, [w:] Ten e, Kadysz i inne wiersze, Bydgoszcz 

1992, s. 127-131. 
4 W oryginalnym brzmieniu: „Rotting Ginsberg, I stared in the mirror naked today”. Mo na zdanie to odczytywa  poprzez odwrócenie formu y identyÞ -

kacyjnej – „Ja, Gnij cy Ginsberg” lub nawet jako zwrot do Gnij cego Ginsberga – pozwala na t  interpretacj  niejednoznaczno  wyra enia, interpunkcja. 
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p ci, pogl dów, sposobów bycia”5. W utworze dokona o si  zespolenie wszystkich w tków w a ciwych dla tego etapu 
jego twórczo ci; obecno  narkotyku sygnalizowana jest ju  w tytule, pojawia si  intryguj ce nawi zanie do kwestii juda-
istycznych, wszechobecne poczucie p ciowego niedookre lenia – osnow  stanowi zatem kwestia, któr  nale y w szerokim 
poj ciu nazwa  tanatologiczn . 

Interesuj co wypada zestawienie Meskaliny z wierszem jednego z najwa niejszych ameryka skich poetów swojego 
pokolenia, Douglasa. A. Powella, urodzonego w roku 1963, a wi c cztery lata po powstaniu ginsbergowego wiersza. Jego 
[skarbie czy mnie udusisz: poduszk  w myszki mickey] ostentacyjnie i bezkompromisowo wprowadza zagadnienie tanatologii 
w czu y rejestr mia ych domniema :

„skarbie czy mnie udusisz: poduszk  w myszki mickey
kiedy ju  zmizerniej . i czy twoje zastrzyki
skutecznie mnie u pi : kiedy niemal nie b dzie mnie w ogóle
b d  strz pem krzt  okruchem byle drobin  sp tan  bólem”6

Homotekstualna rama interpretacyjna
Przed analiz  kwestii usytuowania podmiotu wzgl dem sygnalizowanych przy okazji Meskaliny p aszczyzn, koniecz-

ne jest wyci gni cie z twórczo ci Ginsberga i Powella wspólnego mianownika. Jest nim homotekstualno  poezji obu 
twórców. W artykule Tomasza Kitli skiego i Paw a Leszkowicza Homotekstualno : homoseksualno  i twórczo , zawarta jest 
próba deÞ nicji tej w a ciwo ci, wedle której nale y j  rozumie  jako obecno  i ekspresj  (w tek cie) tej formy seksualno ci, 
która wykracza poza heteronormatywno 7. Parafrazuj c utworzone przez Monique Wi  ig poj cie, mo na stwierdzi , 
e autorzy homotekstualnych utworów zawieraj  z czytelnikami pewien niepisany „homoseksualny kontrakt”8. Pe niej-
sze wyobra enie zyska  mo na jednak dopiero dokonuj c kolejnej parafrazy – homotekstualno  zak ada ju  w punkcie 
wyj cia „obowi zkowy homoseksualizm”9, deÞ niuj cy bardzo wiele aspektów literackiej materii – od specyÞ ki narracji 
i niedopowiedze , po stosunki mi dzy bohaterami. Wyznaczniki nieheteronormatywnego dyskursu poetyckiego uwi-
daczniaj  si  w charakterystycznym kodzie tekstowym, strukturze to samo ciowej podmiotów lirycznych i, co istotne, 
twórców, którzy wpisuj  si  w szeroko pojmowany homoseksualny nurt wspó czesnej poezji ameryka skiej. Warto tu 
przywo a  jedn  tylko tez  ze wspomnianej rozprawy T. Kitli skiego i P. Leszkowicza: homoseksualno  jest Þ gur  tek-
stualno ci. Wiadomym i oczywistym staje si  takie uj cie kwestii, je li wzi  pod uwag , i  tekstualno  pojmowana jest 
przez autorów artyku u jako warunek konieczny do wykroczenia homoseksualno ci poza re im formy heteroseksualnej. 
To przydatne i atrakcyjne ustalenia z punktu widzenia odbiorcy zestawionych przez autora artyku u wierszy, nie deter-
minuj ce jednak ca kowicie sposobu interpretacji. 

Rzecz  niepodlegaj c  w tpliwo ciom jest fakt, i  oba utwory zosta y zaw aszczone przez dyskurs nieheteronorma-
tywny (lub wr cz odwrotnie: to one „wch on y” ów dyskurs). Istnieje jednak ró nica pomi dzy Ginsbergiem a Powel-
lem. O ile drugiego z tych autorów uznaje si  za jednego z najistotniejszych przedstawicieli ameryka skiej poezji gejow-
skiej, o tyle poetyckie indywiduum Ginsberga jest przez homotekstualno  zdeterminowane w nie wi kszym stopniu ni  
przez wizyjno , narkotyczno , pacyÞ zm, anarchizm, ideologi  „anielog owych hipstersów” czy swoisty kola  relig  ny, 
sk adaj cy si  z od amków judaizmu, buddyzmu i krysznaizmu. Jego wiersze, dzi ki ich tendencji do poetyckiego ogar-
niania totalno ci do wiadczenia egzystencjalnego (przejawiaj cej si  w zapisie absolutnie wszystkich sk adników prze y-
wanej codzienno ci), tworz  pewn  subiektywn  syntez  rzeczywisto ci. Utwory Powella maj  inny charakterystyczny 
rys, cechuj  si  subteln  poetyk  wyznania, specyÞ cznym skonceptualizowaniem; zazwyczaj nie roszcz  sobie prawa do 
tak spektakularnego i dalekosi nego ogl du tego, co do wiadczane. Wnikliwo  literackiego spojrzenia Powella ukierun-
kowana jest, ponownie jak u Ginsberga, introspektywnie, cechuje si  jednak wi ksz  „zdolno ci  skupiaj c ” skojarze , jej 
zasi g asocjacyjny jest szeroki, lecz nie rz dzi si  swoimi prawami w tak zuchwa y sposób. 

5 P. Sommer, Ten staro wiecki Allen Ginsberg, [w:] A. Ginsberg, Znajomi z tego wiata, P. Sommer (oprac.), Kraków 1993, s. 93.
6 Wiersz [darling can you kill me: with your mickeymouse pillows] podaj  w t umaczeniu Micha a Tabaczy skiego. Zob. D. A. Powell, [skarbie czy mnie 

udusisz: poduszk  w myszki mickey], [w:] M. Tabaczy ski (red.), Parada równo ci. Antologia wspó czesnej ameryka skiej poezji gejowskiej i lesbijskiej, Kraków 
2005, s. 147. 

7 T. Kitli ski, P. Leszkowicz, Homotekstualno : homoseksualno  i twórczo , „Sekcja” 2005, nr 12. 
8 Autorka sformu owania „kontrakt heteroseksualny”. 
9 Parafraza teorii „obowi zkowej heteroseksualno ci” Adrienne Rich. Zob. A. Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, ”Journal of 

Women’s History” 2003, s. 11-48. 
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Wspólnym mianownikiem obu utworów nie mo e by  jedynie homotekstualno  – wówczas inny by by tytu  stu-
dium, inny proÞ l docieka . Oto, jak maj  si  do siebie sytuacje liryczne wierszy: stwierdzaj c ogólnie, ka dy z nich 
przedstawia cz owieka w obliczu antycypacji w asnej mierci. Meskalina to liryczny monolog ogl daj cego si  w lustrze, 
z niema  doz  weryzmu opisanego, gnij cego Ginsberga, który dokonuje chaotycznej i bardzo emocjonalnej rewizji swojej 
tera niejszo ci i przesz o ci, czyni c z tych dwóch p aszczyzn czasowych t o dla uniwersalnych rozwa a  dotycz cych 
przysz o ci i pragnienia poznania po miertnego losu cz owieka. Podmiotem wiersza [skarbie czy mnie udusisz: poduszk  
w myszki mickey] jest m czyzna nieujawniony i nieokre lony, co do wieku, stanu zdrowia i wygl du. Tekst tworz  zawie-
szone nad ukochanym pytania o to, czy ten pomo e mu w umieraniu (pojmowanym jako ucieczka od cierpienia), gdy 
stanie si  on organizmem toczonym chorob ? Dramatyzm buduj  mniej lub bardziej zawoalowane sugestie, by ukocha-
ny jednak umo liwi  mu odej cie, poniewa  b dzie ono najlepszym rozwi zaniem dla obu stron. Aby zbada  stopie , 
w jakim pokrywaj  si  postawy, pogl dy i cechy osobowe gnij cego Ginsberga i powellowskiego podmiotu, konieczna jest 
bardziej szczegó owa analiza ich s ów. Zatem – z czego posk adane s  jednostki, które okre laj  si  jako stoj ce na progu 
rozk adu?

Rzeczywisto  psychiczna gnij cego Ginsberga
„Lustrzane rozpoznanie”10 gnij cego Ginsberga wpisuj ce si  w nurt my lenia „A.j.j.m.” cechuje si  du  samo wiado-

mo ci  – poeta wie, e indywiduum dostrze one przez niego w odbiciu to on w ca ej swej istocie11. Dalszy wywód pro-
wadzi ju  we w asnym imieniu (manifestuje to w drugim wersie, mówi c: „coraz bardziej ysiej ” – a przecie  chc c by  
konsekwentnym, powinien wyzna , e to gnij cy Ginsberg ysieje), wplataj c czasem tylko niespodziewanie Þ gur  swojego 
rozk adaj cego si  wcielenia. Takie odpodmiotowienie i obiektywizacja siebie samego mo e by  mechanizmem obrony wy-
nikaj cym ze strachu i niemo liwo ci wyobra enia sobie w asnej mierci; perspektywa „ja” jako „on” pozwala oddali  od 
siebie wizj  umierania. Kontestacja: „wi c to jest mier ” umo liwia natomiast okre lenie radykalizmu podmiotu w kwestii 
kategoryzowania tak absolutnych zjawisk. Na tym poziomie diagnozy, mier  jest dla niego to sama z ysiej c  czaszk , 
rzadkimi w osami i hiperbolicznie okre lonym stanem „gnicia”. Nie ma bowiem sygna ów wiadcz cych o dostrze eniu 
agonii tej sfery cz owieczej, która nie wi e si  z jej cielesno ci , z jej, operuj c Þ lozoÞ czn  kategori  Jolanty Brach-Czainy, 
mi sno ci . Jestestwo Ginsberga zdaje si  w tym momencie ogranicza  do owej mi sno ci, to samo  jest okre lana cia em12. 

Kontrastem do tak zobrazowanej „ mierci” jest wszystko to, co podmiot Meskaliny wymienia, niby niezobowi zuj co, 
niby dla dope nienia poetycko ci sceny. Zupe nie jakby pragn  odwróci  swoj  uwag  od w asnego „gnicia”, zwraca 
j  na kota, który snuje si  po pracowni, miauczy i bazgrze13, na muzyk  s cz c  si  z gramofonu, na po ó k  fotograÞ  
wisz c  na cianie. To jednak tylko pozorna naiwno  i beztroska. Nie bez znaczenia s  wszystkie antroponimy, które 
wylicza poeta:

„Boito piewa z gramofonu pradawn  pie  anio ów
br zowa fotograÞ a z popiersiem Antinousa patrzy nieruchomo ze ciany
wiat o wytryska z subtelnej d oni Boga mknie w dó  drewniany go b 
ku spoczywaj cej dziewicy
wszech wiat Beato Angelico”14 

10 W wietle dalszych rozwa a  na temat symboli kulturowych, ciekawa i bardzo istotna staje si  uwaga Jana Bia ostockiego sytuuj ca si  w obr bie 
rozwa a  „lustro a przemijanie”: „Pod koniec XVI wieku, wraz z ci g ym wzbogacaniem repertuaru ikonograÞ cznego i emblematycznego, zasób motywów 
zwi zanych z ideami znikomo ci i przemijania jest coraz bogatszy. Lustro, ukazuj ce z udny obraz rzeczywisto ci, odgrywa tu powa n  rol , cz c si  zreszt  
z tematem pró no ci ludzkiej (Tycjan)”. Zob. J. Bia ostocki, P e  mierci, M. Ogonowska (red.), Gda sk 2007, s. 66.

11 Innemu t umaczowi Meskaliny, Bogdanowi Baranowi, nie uda o si  tego wyrazi cie odda . Fraz  „I stared in the mirror naked today” przet umaczy  
jako „patrzy em dzi  w lustro nagi”, nie k ad c nacisku na ujednoznacznienie gnij cego Ginsberga z tym, który „patrzy  w lustro”. Taki nacisk po o y  G. Musia , 
u ywaj c nie pozostawiaj cej z udze  konstrukcji z zaimkiem zwrotnym („ogl da em siebie nago w lustrze”). 

12 Jolanta Brach-Czaina jednak stawia w jednej ze swoich prac tez , e mi sno  odkrywa przed cz owiekiem metaÞ zyczn  perspektyw  istnienia: „Warto 
przypomnie , e w pierwszej chwili kontakt z mi sno ci  zdawa  si  grozi  nam sp aszczeniem egzystencji; takie fa szywe wra enie mo na by o wynie  ze 
wiadomego obcowania z mi sno ci . Zdawa o si , e nie obiecuje ona niczego poza uwi zieniem nas w p askiej materii. A tymczasem to, co brali my za 

unieruchamiaj ce wyobra ni  wyp aszczenie, okaza o si  bliskie metaÞ zycznej nadziei”. Zob. J. Brach-Czaina, MetaÞ zyka mi sa, [w:] M. Szpakowska (red.), 
Antropologia cia a, Warszawa 2008, s. 87. 

13 W oryginale: „the cat’s gone mad and scraowls around the ß oor” – neologizm “scraowls” powsta y z po czenia wyrazów “scrawls” (bazgrze) i 'mi-
aows” (miauczy), nie do przet umaczenia dla adnego z t umaczy Meskaliny (B. Baran wybiera wersj  „miauczy”, za  G. Musia , bezpiecznie, podaje oba wyrazy). 

14 A. Ginsberg, Meskalina…, dz. cyt., s. 127-131.
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Boito, Antinous, Beato Angelico – wszystkie te nazwiska s  niezwykle istotne. „Pradawna pie  anio ów” to z pewno ci  
Chór Anio ów z MeÞ stofelesa, opery Arrigo Boito. Utwór ten posi kowa  si  legend  Fausta, co wydaje si  by  wymownym 
sygna em. Dlaczego gnij cy Ginsberg, który w a nie dostrzega sw  miertelno  i przem  anie, s ucha akurat pie ni z dzie a 
o Fau cie – archetypie jednostki pragn cej zatrzyma  czas? Równie , dlaczego na cianie wisi fotograÞ a Antinousa – grec-
kiego herosa, kochanka cesarza Publiusza Eliusza Hadriana oraz, przede wszystkim, uosobienia i wzoru m odzie czego 
pi kna? I, wreszcie, dlaczego dope nieniem osobliwej kolekcji idea ów jest obraz Fra Angelico O tarza Zwiastowania? – bo 
to w a nie scena z tego klasycznego (apogeum renesansu – rok 1426) dzie a przedstawiona zosta a we fragmencie o wytry-
skaj cym z Boskiej d oni wietle15. Kwestia homoestetyki i w a ciwego jej kultu m odo ci, cia a i pi kna (nader dos ownie 
pojmowanego) nie jest wyczerpuj c  odpowiedzi 16. Komponuj c panoram  zbudowan  z wizerunków pi kna, z przed-
miotów przedstawiaj cych kwintesencj  m odo ci17, otaczaj c si  atrybutami wiata, w którym istnieje tylko doskona o  
formy i kszta tu, stary i ysiej cy nieszcz liwiec tworzy co  na kszta t symulakrum rzeczywisto ci istniej cej poza obszarami 
wp ywów brzydoty, staro ci, rozk adu18. Taka psychologiczna ucieczka nie okazuje si  jednak zdolna do ugaszenia wielkiego 
wewn trznego niepokoju19. Id c tropem podj tym przez Judith Butler w Uwik anych w p e , mo na powiedzie , e jego stan 
jest wynikiem g bokiej niezgody na utrat  (m odo ci?): „Ujmuj c to samo  kulturowej p ci jako struktur  melanchol  n , 
trzeba te  przyj , e uto samienie zachodzi na drodze inkorporacji. (…) To samo  kulturowej p ci powstaje poprzez niezgo-
d  na strat , która zostaje pogrzebana w ciele, a to w ko cu deÞ niuje, co jest cia em ywym, a co martwym”20. 

Nakre liwszy panoram  swojego codziennego otoczenia, przechodzi Ginsberg do  niespodziewanie do rozwa a  
dotykaj cych kwestii transcendencji. 

„Co b dzie je li gong mierci uderzy w eb gn  cego ginsberga
w jaki wejd  wszech wiat”21

Wyczuwalna jest zmiana postawy, spokornienie ego i zdecydowana utrata pewno ci siebie; gnij cy Ginsberg pojawia 
si  w zapisie nie uwzgl dniaj cym wielkich liter, ca y ten sztafa  mozolnie uk adany przed chwil  przestaje odgrywa  
jak kolwiek rol  – jest tylko mier , dostrze ona i wypowiedziana wielokrotnie, artyku owana najpewniej w tempie man-
trycznym. Pojawia si  jednak kto  wi kszy moc  od Ginsberga a nawet od owej mierci – pan „dalszy, ni  okiem si ga”, 
poeta: Bóg. Jego obecno , nie wiadomo, czy wyczuwana, czy teoretycznie za o ona, staje si  pretekstem do szlachetnych 
pyta  i konstatacji: „ta droga musi dok d  prowadzi ”. Cz ste w obr bie tej cz stki konfesji powtórzenia („ mier  mier  
mier  mier  mier  kot pi”, czy „dzi ki Bogu/ dzi ki komu/ dzi ki komu/ dzi ki Tobie”) oddaj  swoiste zap tlenie 

my li, ich chaotyczn  szamotanin  i gonitw ; zupe nie tak, jakby kumulowa y si  one w wiadomo ci od d u szego czasu, 
skutecznie tamowane i zag uszane owym „pi knym sztafa em”, teraz za  mog y wreszcie, dzi ki sprzyjaj cym okolicz-
no ciom (uzmys owienie sobie w asnego przem  ania? za ycie meskaliny?) ze zdwojon  si  i pr dko ci , znale  uj cie22. 

15 Interesuj cy jest koncept z „drewnianym go biem”. Obraz Angelica przedstawia rzeczywi cie go bia zsy anego przez Bosk  d o ; malutki go b (sam 
w sobie b d cy symbolem Ducha wi tego) znajduj cy si  w Boskim promieniu nad g ow  archanio a Gabriela nie zdradza znamion drewnianej formy. Jaki 
efekt chcia  osi gn  Ginsberg uznaj c go w a nie takim? By  mo e pomys  ten zrodzi  si  z inspiracji opowiadaniem Virginii Woolf Poniedzia ek lub wtorek – 
pojawiaj  si  tam gruchaj ce z zadowoleniem (lub odzywaj ce si  z owieszczo w ciszy) drewniane go bie. 

16 Przy okazji warto zwróci  uwag  na drug  stron  homoestetycznego medalu: kult m odo ci, cia a i pi kna nieuchronnie implikuje strach przed staro ci  
i umieraniem. Zbli a to bardzo do siebie zagadnienia homoestetyki i nauki o mierci, t umacz c wa ko  motywu tanatologicznego.

17 W pocz tkach europejskiej ikonograÞ i zwi zanej ze mierci , motyw m odzie ców (w tym greckiego Tanatosa) by  równie rozpowszechniony jak 
wizerunek m czyzn dojrza ych. Mo e to wiadczy  o cz ciowym uto samieniu mierci z m odo ci , a przynajmniej o silnym zwi zku obu zjawisk. 

18 Inaczej spojrza  na zagadnienie pi kna Robinson Jeffers, poeta nazwany „Whitmanem ludzkiej niegodziwo ci”, w wierszu Napis na kamieniu nagrob-
nym. Podmiot liryczny, który kreuje sytuacj  swojej mierci, wyznaje: „Kiedy by em ludzki/ Podziwia em pi kno, ale teraz jestem jego cz ci ”. W przeciwie stwie 
do R. Jeffersa, Ginsberg zdaje si  nie dostrzega  horacja skiego zwi zku pomi dzy mierci  a nobilitacj  cz owieka do rangi nie miertelnego pi kna. Zob. R. 
Jeffers, Napis na kamieniu nagrobnym, A. Mi dzyrzecki (t um.), [w:] J. Hartwig, A. Mi dzyrzecki (oprac.), …opiewam nowoczesnego cz owieka. Antologia poezji 
ameryka skiej, Warszawa 1992, s. 100. 

19 Warto porówna  to wyobra enie z wierszem Gregory’ego Corso Wiosna Boticellego, który w ca o ci zbudowany zosta  z do  przewrotnych 
wspomnie  o renesansowych mistrzach. Nie bez znaczenia jest tu fakt, e Ginsberg pozna  G. Corso w 1950 i poeci stali si  bliskimi przyjació mi, pozostali 
równie  w orbicie wzajemnych wp ywów artystycznych. 

20 J. Butler, Uwik ani w p e . Feminizm i polityka to samo ci, Warszawa 2008, s. 149. W rozdziale Freud i melancholia p ci J. Butler w sposób interesuj cy 
z punktu widzenia tej interpretacji analizuje ró nice i zwi zki melancholii i a oby.

21 A. Ginsberg, Meskalina…, dz. cyt., s. 127-131.
22 Wra enie szybkiego tempa budowane przez cz stotliwo  powtórze  zdaje si  wiernie odwzorowywa  tok my lenia wypowiadaj cego, daje 

jednocze nie poczucie namacalno ci jego procesu my lenia, tzw. dziania si  „na ywo”. Ciekawym zabiegiem jest nag e wstrzymanie „p dz cego wersu”, niejako 
retardacja, we fragmencie: „ mier  mier  mier  mier  mier  kot pi”.
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Intryguj ca wydaje si  ponowna zmiana perspektywy – bardzo szybko pada wyznanie: „gn  cy ginsberg/ wi c niech si  
psuje (…)”. Czym mo na wyt umaczy  ten powrót do dychotomicznego pojmowania siebie samego? Zamiast stwierdzi  
„niech si  psuj ”, czego wymaga aby konsekwencja uto samiania si  z gnij cym Ginsbergiem, tutaj podmiot wyra nie dy-
stansuje si  od rozk adaj cego si  cia a. Czy mo na poczytywa  ten gest za przejaw duchowego rozwoju, awansu do rangi 
bardziej wtajemniczonego? Za tym przemawia yby dalsze wersy, które sugeruj , e ca a ta droga (dosy  brutalnie scharak-
teryzowana)23 jest w istocie szlakiem do nie wiadomo czego; wiadomo  celowo ci zdaje si  jednak u wi ca  motywacj .

Tropy, nawi zania, duchowe spadkobierstwo 
Co typowe dla poezji Ginsberga, reß eksja stanowi dora ne ród o innej reß eksji; w tym przypadku ledwie zasygnali-

zowana kwestia rodzicielstwa staje si  przyczynkiem do podj cia tematu ustatkowania i poruszenia kwestii nale cej do 
najbardziej osobistego obszaru – wspomnie  zwi zanych z Naomi. 

„Tak, powinienem by  porz dny, powinienem si  o eni
zrozumie  wreszcie o co w tym wszystkim chodzi
ale nie mog  znie  tych kobiet wokó  mnie
zapachu Naomi
brr, przyczepi  si  do mnie ten znajomy gn  cy ginsberg24

ju  nawet do  mam ch opaków”25

Obraz pozornego zblazowania to w rzeczywisto ci sygna  g bszego problemu. Sfery niegdy  bliskie i istotne, teraz 
jawi  si  jako ród o frustracji i zniech cenia. To wyliczenie kolejnych obszarów zw tpienia, utwór staje si  swego rodzaju 
dokumentem powolnego wypalenia wewn trznego Ginsberga. Ton rozgoryczenia, w jakim wypowiada si  o znu eniu 
i obrzydzeniu seksualn  stron  ycia, przewidywalno ci  i powtarzalno ci  procesów, tak e kopulacyjnych („zrobi  ba-
chora i won”) musi nasuwa  skojarzenia z wierszem Jacka Kerouaca Chorus 21126 i pojawiaj cym si  w nim „mi sistym 
ko em zniewolenia”:

„Mi siste ko o pocz cia
Obraca si  konwulsyjnie
Wyrzucaj c w pró ni  stworzenia ludzkie
(…)
Nieszcz sny! Chcia bym si  uwolni
Od tego mi sistego ko a zniewolenia
I bezpiecznie by  trupem w niebiosach”27

To silnie buddyjski trop – jego pejoratywne nacechowanie budzi skojarzenia z nie wiadomym (wynikaj cym z trucizn 
po da , czy innych ma ostkowych emocji) tkwieniem w kr cym kole ycia – bez duchowej wiadomo ci najwy szego 
stopnia.

J. Kerouac wyrazi  w sposób bardzo dosadny pragnienia, które najprawdopodobniej podziela podmiot Meskaliny. 
Uwag  zwraca przede wszystkim pe ne alu nad sob  zako czenie wiersza, w którym zawiera si  ca y ból konieczno ci 
ycia wpisanego w nieustanne dzia anie mi sistego ko a; czy i gnij cemu Ginsbergowi bliskie jest pragnienie bycia bezpiecz-

23 „droga/ przez gnij cy gówniany rynsztok, przez orgie Angelica/ Pi, pi, zrobi  bachora i won” – w oryginale: „the path/ thru the rotting ship dump, thru 
the Angelico orgies/ Beep, emit a burst of babe and begone”. Mniej dosadnie, a bardziej wiernie przet umaczy  ten fragment B. Baran: „droga/ przez sk adowisko 
gnij cych okr tów, przez orgie Angelico/ piip, wydaj dzieci  i odejd ”; aden z t umaczy nie odda  jednak aliteracyjnego charakteru tekstu oryginalnego, a przez 
to – gor czkowego tonu rozgoryczenia. 

24 Fragment „ale nie mog  znie  tych kobiet wokó  mnie/ zapachu Naomi/ brr, przyczepi  si  do mnie ten znajomy gnij cy ginsberg” buduje sensualn  
poetyk  utworu. Ciekawy i dosadny jest koncept z zestawieniem obok siebie „zapachu Naomi” z „gnij cym ginsbergiem” (budz cym skojarzenia z zapachem 
wydzielanym przez procesy gnilne) i onomatopeiczn  eksklamacj  „brr” wyra aj c  zniesmaczenie – pot guje efekt, jakim jest na o enie si  na siebie dwóch 
zapachów.

25 A. Ginsberg, Meskalina…, dz. cyt., s. 127-131.
26 J. Kerouac, Chorus 211, [w:] J. Hartwig, A. Mi dzyrzecki (oprac.), …opiewam nowoczesnego cz owieka…, dz. cyt., s. 271. 
27 A. Ginsberg, Meskalina..., dz. cyt., s. 127-131.
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nym „trupem w niebiosach”? W Meskalinie poukrywa  kilka odpowiedzi na to pytanie28.
 We fragmencie: „Bezkresne morza przep ywaj / strumie  czasu” mo na dostrzec pewne symptomy wymagania 

linearno ci od czasu – w ko cu „droga musi dok d  prowadzi ”, tymczasem ta przep ywa strumieniem nast pstw, nie 
przybli aj c do celu w drówki. Koncepcja ta by aby niew tpliwie silnie judaistycznym tropem, co nie wydaje si  przecie  
by  zaskakuj ce.

W budowie utworu dostrzec mo na pewien paralelizm. Tak jak w przypadku dwóch pierwszych strofoid, równie  
w dwóch kolejnych wida  podobie stwo: jedna sk ada si  w znacznej mierze z reß eksji skonkretyzowanych na pod o u 
osobistych wspomnie , do wiadcze  i okoliczno ci, druga za  dotyka rejestrów bardziej zuniwersalizowanych, podej-
muje polemik  dotykaj c kwestii Boga i metaÞ zyki. Konstruowanie siebie nie jest mo liwe bez sytuowania „ja” wobec 
transcendencji i okre lenia jego relacji z ni . Zastanawia jednak kwestia kolejno ci – rozwa ania w Meskalinie sprawiaj  
wra enie trwale ze sob  powi zanych, ka de wyznanie indywidualne jest pretekstem do uruchomienia uniwersalnego 
uk adu odniesie . Hans-Christian Kirsch w powie ci biograÞ cznej po wi conej bitnikom sugeruje, e na kierunek reß eksji 
Ginsberga najsilniejszy wp yw mia y przekonania epoki beatu (nie zdo a a nawet trwale zmieni  tego pó niejsza praktyka 
buddyzmu zen): „Ginsberg wybra  inn  drog : od uniwersum do w asnego Ja. Nigdy nie wyrzek  si  swoich przekona  
z epoki beatu, to w a nie one by y warunkiem koniecznym do jego duchowych poszukiwa  i przemian”29.

Kra cowy etap tych poszukiwa  zdaje si  przedstawia  kolejna („uniwersalna”) strofa – z jej s ów przeb  a zniecierpli-
wienie, widoczna jest eskalacja bezradno ci i niepewno ci:

„Chc  wiedzie
chc  chc  to mieszne wiedzie  wiedzie  CO za gn  cy ginsberg
chc  wiedzie  co stanie si  kiedy ju  zgn   do ko ca
bo gn   w a nie teraz
(…)
czy to w ogóle na co  si  przyda przyda przyda przyda przyda
mier  mier  mier  mier  mier
bóg bóg bóg bóg bóg Samotny Je dziec
rytm maszyny do pisania”30

Z jednej strony ca kowita redukcja siebie do poziomu cia a (skoro „gn   w a nie teraz”, to – umieram), z drugiej – 
dezorientacja i niezdecydowanie, czy tak naprawd  potrzebna jest wiedza wykraczaj ca poza elementarne ziemskie do-
wiadczenie; czy istnieje w ogóle rzeczywisto  poza nie wykraczaj ca. Frustruj ca jest konkluzja: „mój ty ek w óczy si  

po wszech wiecie za wiele wiem/ i nie dosy ”, w wietle której zgromadzona przez „praktykowanie ycia” wiedza jest 
zbyt obszerna, a mimo to nie pozwala dowiedzie  si  najwa niejszego. Nieprzypadkowo przy s owie „ mier ” pojawia 
si  wyraz „bóg” – t  dosy  przewidywaln  drog  skojarze  dochodzi Ginsberg do g boko zakorzenionego i schowanego 
prze wiadczenia o silnym zwi zku tych dwu zjawisk. W os dzeniu, czy zwi zek ten oparty jest na relacji warunku, po-
mocna znów mo e by  biograÞ czna opowie  H.Ch. Kirscha, w której znale  mo na takie s owa: „Po kolejnym za yciu 
narkotyku [Ginsberg – przyp. autora] widzi po czone oblicze Boga i mierci. Bóg jest mierci . mier  jest Bogiem. Allen 
prowadzi  d ug  rozmow  z t  zjaw . Pyta, jak powinien zachowywa  si  wobec kobiet – to jeden z jego zasadniczych 
problemów – i otrzymuje odpowied : »Kochaj je!«”31. Do wiadczenie narkotyczne le y wi c u podstawy rozpoznania 
uto samiaj cego Boga ze mierci , czego literackim odbiciem mo e by  wspomniany fragment Meskaliny. Co ciekawe, 
s owa H.Ch. Kirscha rzucaj  te  dodatkowe wiat o na wyznanie: „Tak, powinienem by  porz dny, powinienem si  o e-
ni / zrozumie  wreszcie o co w tym wszystkim chodzi/ ale nie mog  znie  tych kobiet wokó  mnie”. Kwestia stosunku do 
przedstawicielek przeciwnej p ci nurtowa a poet  i zajmowa a go w znacznym stopniu; jej istota jest niew tpliwa równie  

28 Reß eksja socjologiczna Zygmunta Baumana o depersonalizacji w nowoczesno ci jest tu przydatna, poniewa  zaskakuj co dobrze oddaje istot  alu za 
utracon  indywidualno ci  i zmarginalizowan  intymno ci : „Owa szczególna indywidualno  jest anonimowa i pozbawiona twarzy, oskrobana do uniwersalnego 
ko ca, ogo ocona ze wszystkiego, co idiomatyczne i charakterystyczne; z jakiejkolwiek cechy osobistej, która mog aby stan  na przeszkodzie jej ca kowitej 
wymienialno ci. (…) Otoczenie sk ada si  z innych jednostek o podobnych cechach, istot poddaj cych si  czysto ilo ciowej obróbce”. Zob. Z. Bauman, Socjalizm. 
Utopia w dzia aniu, Warszawa 2010, s. 42.

29 H. Kirsch, W drodze. Poeci pokolenia beatników, Warszawa 2006, s. 304.
30 A. Ginsberg, Meskalina…, dz. cyt., s. 127-131.
31 H. Ch. Kirsch, dz. cyt., s. 296.
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w kontek cie homotekstualnym. Wyznanie z Meskaliny jawi si  tu jako odpowied  na polecenie zjawy – hybrydycznej 
formy Boga i mierci! 

Istotne spostrze enia pojawiaj  si  we fragmencie kolejnym. cznikiem mi dzy nim a poprzedni  strof  jest dwu-
krotnie wspomniana maszyna do pisania (symbolizuj ca wiersz powstaj cy „na gor co”), któr  traktowa  nale y jako 
przyk ad ginsbergowskiej poetyki asocjacji: cz stotliwo  wypowiedze  wyrazów „bóg” i „ mier ” przypomina mu stu-
kanie w klawisze maszyny – i na tym mog aby sko czy  si  jej obecno  w utworze. Tu staje si  jednak ona punktem 
wyj cia do „Maszyny” pisanej wielk  liter ; niby niewi co przywo anym obrazem, który otwiera pok ady dalszych sko-
jarze . „B bnienie w Maszyn ” staje si  okre leniem yciowej aktywno ci Ginsberga, fraz -no nikiem du ego adunku 
warto ciuj cego czynno  i okre laj cego sytuacj  poety. „Jak tym b bnieniem w Maszyn  zas u y  si  Niebiosom” – pyta, 
a formu uj c swe pytanie w tek cie uwydatnia ostatecznie pewn  ciekaw  ró nic : s owa „bóg” i „ mier ” pisane s  ma-
ymi literami, w przeciwie stwie do „Maszyny”32 czy „Niebios”. To znak dostosowywania wiata do prywatnej hierarchii 
bytów, a w a ciwiej – absolutów, asekuracyjny g os w obronie nie konkretyzowania niepoznanych jeszcze Niebios jako 
„Boga”, poniewa  ten nie jest namacalny33. „Niebiosa” odsy aj  przede wszystkim do kategorii judeochrze c  a skich, 
co k óci oby si  z dotychczasow  wyobra eniem p aszczyzny duchowej Meskaliny, mo e jednak poeta wola  po prostu 
unika  odwo a  do konkretnych istot i pozosta  przy realiach „topograÞ cznych”? Niejasne s  motywacje Ginsberga, który 
w wierszu LSD czyni takie z kolei wyznanie: „ja który nienawidz  Boga i nadaj  mu imi / ja który robi  b dy na wieku-
istej maszynie do pisania”34. Z potrzeby desygnowania bytów i przypisywania im okre lonych ról w swoim mikrokosmo-
sie, rodz  si  wewn trzne konß ikty. Namacalna jest z pewno ci  Maszyna, która stanowi dla poety kategori  absolutn .

Kwestia uniwersalizacji i indywidualizacji poj  we w asnym j zykowym tworzywie literackim stanowi dobry pretekst, 
by wspomnie  o niezwykle istotnym ródle inspiracji Ginsberga, jakim jest posta  i twórczo  Walta Whitmana. Artur 
Mi dzyrzecki okre la ca  nast puj c  po nim poezj  ameryka sk  jako „cykl zerwa  i nawi za  do W. Whitmana”35. Je li 
zestawi  ze sob  o  historycznoliterack  rozwoju tej poezji z osi  naprzemiennych zerwa  i nawi za  do twórcy, to punkt 
na prostej, którym oznaczona b dzie dzia alno  literacka Ginsberga, ca kowicie znajdzie si  w streÞ e wp ywów dziewi t-
nastowiecznego poety. Wspomniane zagadnienie uniwersalizacji-indywidualizacji mo na prze ledzi  na przyk adzie wie-
lu utworów W. Whitmana. Manifestacyjny wiersz Opiewam w asne Ja dostarcza najdok adniejszej chyba wyk adni takiej po-
etyckiej metody: wielk  liter  zapisywane jest nie tylko „Ja”, lecz tak e „M sko ”, „Kobieco ”, „Demokracja”….36. Autor 
Skowytu zapo yczaj c chwyty poetyckie od W. Whitmana nie staje si  odosobnionym przypadkiem, jest jednak przyk adem 
do  osobliwym. Szczególnie serdeczny stosunek do ojca wspó czesnej poezji ameryka skiej uwidacznia si  w licznych 
wierszach, w których Allen Ginsberg bezpo rednio powo uje si  na swojego mistrza (jak cho by zwroty do Whitmana 
w Supermarkecie w Kalifornii, czy utwór Ja tak kocham starego Whitmana). Mo na jednak e pokusi  si  o anachronizm i od-
nale  te  w wielu tekstach Whitmana sygna y, lub ca e my li, które Ginsberg podejmuje w Meskalinie – cho by z Lusterka:

„Trzymaj je mocno – spójrz, kogo odb  a (kto to? czy ty?),
Poza schludnym kostiumem plugastwo tylko i proch,
Przepad  ju  oka b ysk, g os d wi czny, krok spr ysty,
Teraz to niewolnika oko, g os, ramiona, krok, (…) syÞ lityka cia o,
p uca gn  ce po kawa ku, o dek skis y i toczony rakiem”37

Pewne zbie no ci dostrzec mo na tak e w biograÞ ach twórców: W. Whitman przej wszy si  w latach wojny domowej 
losem rannych o nierzy, zosta  ochotniczym sanitariuszem armii Pó nocy, Allen Ginsberg za , jak przypomina H.Ch. 
Kirsch: „rozpoczynaj c studia, przyrzek  sobie pomaga  wszystkim cierpi cym. Chcia  wtedy specjalizowa  si  w prawie 
pracy”38.

32 W t umaczeniu B. Barana – „Klawiszy”, w oryginale – „Typewriter”. 
33 Bardzo istotny w tym kontek cie staje si  fragment Kadyszu, w którym Ginsberg stara si  dookre li  Boga. Pisze: „Bezimienny, Z jednym obliczem, Na 

zawsze poza mn , bez pocz tku, bez ko ca, Ojcze w umieraniu. (…) chcia bym wielbi  Ciebie, Niebiosa, po mierci, tylko Jedynego w Nico ci, nie wiat o lub 
ciemno , Wieczno  Bezdzienn ”. Zob. A. Ginsberg, Kadysz, [w:] Ten e, Kadysz…, dz. cyt., s. 57.

34 A. Ginsberg, LSD, [w:] Ten e, Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 97-103.
35 A. Mi dzyrzecki, Od autorów antologii, [w:] J. Hartwig, Ten e (oprac.), …opiewam nowoczesnego cz owieka…, dz. cyt., s. 9. 
36 W. Whitman, Opiewam w asne ja, [w:] J. Hartwig, A. Mi dzyrzecki (oprac.), …opiewam nowoczesnego cz owieka…, dz. cyt., s. 4-5.
37 Ten e, Lusterko, J. u awski (t um.), [w:] J. Hartwig, A. Mi dzyrzecki (oprac.), dz. cyt., s. 15.
38 H. Ch. Kirsch, dz. cyt., s. 295.



Ogrody nauk i sztuk  nr 2014 (4)             195

Dalszy ci g utworu równie  przynosi kilka innych reminiscencji:

„Nudziarz ze mnie zmieniam p yt  Gregory och! wietny on robi to o co mi chodzi
zbyt wiadom jestem miliona uszu”39

Gregory jest najprawdopodobniej wspomnianym ju  Gregorym Corso. „Miliony uszu” kojarz  si  za  z „wielorakim 
milionookim potworem” z wiersza LSD (Kwas lizergowy)40. Dope nieniem antropocentrycznego portretu miliona uszu 
jest tutaj tyle  samo oczu, jednak to nie wszystko – wiersz Psalm magiczny pozwala uko czy  wizerunek hiperbolicznego 
indywiduum tak silnie zaznaczaj cego si  w poezji Ginsberga, uzupe niaj c go o milion ust: „niechaj mój g os bardziej 
brzydot  zarechocze ni  rzeczywisto ci , pomidorem my li g osz cym Ciebie milionami ust”41. 

 Ten fragment Meskaliny ko czy si  dosy  bezkompromisowo, wr cz urywa: „Teraz przerywam wiersz by kontemplo-
wa  drak”. Uderzaj ce jest hebrajskie znaczenie tego wyrazu „gówno”42. Zestawienie j zyka, w którym napisany zosta  
Stary Testament z jego aktualnym w utworze zastosowaniem budzi zrozumia  konfuzj . Czy pomys  na tak dosadne 
i barbarzy skie pomieszanie tonów poetyckiej ekspresji to tylko przejaw zap dów obrazoburczych? Nie obce by y po-
ecie takie sk onno ci – dowodem jest cho by s ynny Przypis do „Skowytu” z zestawieniami wyra e  burz cymi wszelkie 
standardy decorum. W pami  zapada tak e ginsbergowa interpretacja IV prawdy Bodhisa  wy: „Zamienianie gówna 
w ró e”43. Takie z amanie dykcji t umaczy  mo na jednak inaczej. Trzeba wzi  po uwag  fakt, e Meskalina pochodzi ze 
zbioru Kadysz i inne wiersze, a wi c wyboru wierszy penetruj cych judaistyczne korzenie Ginsberga, tekstów, w których 
mo na odnale  silne wp ywy poezji Charlesa Rezniko  a. Zaadaptowanie tradycji hebrajskiej na potrzeby poetyckiego 
wyrazu owocowa  mog o pragnieniem dostosowania do niej wszystkich sfer ycia i to w a nie w taki sposób – nie po-
przez ich nobilitacj  (w pewnym sensie b d c  wówczas równoznaczn  z sakralizacj ), ale poprzez uniwersalizacj  j zyka 
hebrajskiego. Wszystko, co do wiadczalne, musi si  tak e urzeczywistni  w j zyku, aby ten nie by  tworem oderwanym 
od rzeczywisto ci. Nie nowe jest takie mieszanie tonacji – w Kadyszu padaj  s owa: „Aj! aj! coraz z nami gorzej! Tkwimy 
w gównie! A ty odesz a , mier  zezwoli a, mier  okaza a ask , sko czy a  z epok , Bogiem”44. Warto jeszcze przyto-
czy  s d Grzegorza Musia a, sugeruj cego dwa powody zwrotu pierwszego powojennego pokolenia ameryka skiego do 
Starego Testamentu: „zjudaizowanie si ” ameryka skiej kultury oraz nieufno  do Europy rzymskiej i katolickiej, która 
wyda a na wiat potworne dziecko wojny45. Motywacji Ginsberga nie sposób odgadn , i te  nie najistotniejsza jest ona 
w obliczu reß eksji kulminacyjnej i najbardziej dos ownej:

„rozum to kupa miecia46

wiat to kupa miecia
cz owiek w po owie mie
a samo miecie w grobie”47

Cz owiek musi wi c umrze , aby dope ni  tego, co jest ju  w nim zacz te: gnicie. Skoro jest w po owie mieciem, musi 
sta  si  nim w ca o ci. mier  to niezb dny warunek kompletno ci istoty ludzkiej, zdaje si  mówi  gnij cy Ginsberg. To 
ju  przedsionek wniosku ostatecznego, to moment, w którym stwierdzenie swojej zupe nej bezwarto ciowo ci odb  a si  

39 W oryginale: „I’m stuck change the record Gregory ah excellent he’s doing just that (…)”. Polskie przek ady, zarówno cytowane powy ej t umaczenie 
G. Musia a, jak to dokonane przez B. Barana („Zmieniam p yt  Gregory ach doskona y on robi co nale y”) wydaj  si  nie wykorzystywa  potencja u frazy. Wyraz 
„stuck” oznacza przede wszystkim „unieruchomiony”, a to rzuca nowe wiat o na dalszy tok wypowiedzi: mo e by  to pro ba do Gregorego, by ten zmieni  p yt . 
B. Baran zupe nie pomin  wyra enie „I’m stuck”, G. Musia  prze o y  je do  nieprzekonuj co w tym kontek cie („nudziarz ze mnie”). A. Ginsberg, Meska-
lina…, dz. cyt., s. 127-131.

40 A. Ginsberg, LSD, [w:] Ten e, Utwory poetyckie…, dz. cyt., s. 97-103.
41 A. Ginsberg, Psalm magiczny, [w:] Ten e, Kadysz…, dz. cyt., s. 141. Tak  w drówk  mo na poprowadzi  jeszcze dalej, np. w wierszu Wrzesie  na 

Jessore Road nast puje dalsza multiplikacja, tym razem – miliony ojców, matek, braci, dziewcz t, dusz…
42 St d – t umaczenie B. Barana: „Odchodz  z wiersza ku kontemplacji gównianej”.
43 H. Ch. Kirsch, dz. cyt., s. 293.
44 A. Ginsberg, Kadysz, [w:] Ten e, Utwory poetyckie…, dz. cyt., s. 53.
45 G. Musia , elazne regimenty mody, [w:] A. Ginsberg, Kadysz …, dz. cyt., s. 157.
46 W t umaczeniu B. Barana – „tandeta umys u” – uwag  zwraca mniejszy adunek emocjonalny.
47 „Trash of the mind/ trash of the world/ man is half trash/ all trash in the grave” - B. Baran proponuje t umaczenie: „(…) ca a tandeta w grobie”, ja za  

proponuj  form : „(…) a ca o  miecia w grobie”, poniewa  wydaje si  by  najwierniejsz  – je li nie s owom, to przynajmniej idei Ginsberga; A. Ginsberg, 
Meskalina…, dz. cyt., s. 127-131.
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i zaczyna funkcjonowa  samodzielnie, obleczone w szaty nowego, Þ na owego odkrycia: to nowe narodziny s  etapem 
kluczowym, nie sama mier ; mier  pe ni funkcj  s u ebn  w stosunku do jej nast pstw i konsekwencji. Zrezygnowany, 
nie pozwala sobie jednak upaja  si  tym wnioskiem, dosy  szybko zmieniaj c jego wyd wi k na pesymistyczny: 

„czy gotów jeste  urodzi  si  od nowa
aby uwolni  si  od tego wiata aby wst pi  w niebiosa
lub si  uwolni  lub si  uwolni
i zamkn  wszystko – i ujrze  ycie – wieczno  ca  – odesz e
i obrócone w marno  (…)
Nie ma Chwa y dla cz owieka! Nie ma Chwa y dla cz owieka! 
 Nie ma chwa y dla mnie! Nie ma mnie!”48

Wyra ne nawi zanie do buddyjskiej nauki o karmie i odrodzeniu wpisuje pragnienia cierpi cego w rejestr odwiecz-
nych t sknot za istnieniem wyj tym spod praw spiralnego modelu ewolucji. Buddyzm podaje zreszt  niezwykle interesuj -
c  odpowied  na pytanie o genez  ginsbergowskiej „obsesji mierci”. W jednym z wyk adów Sanharakszity znale  mo na 
tak  interpretacj : „(Trzecia) trucizna to pragnienie (intensywne, neurotyczne po danie): dza posiadania tego, tamtego 
i jeszcze czego  innego. Jest to pierwotne, podstawowe skalanie, bardzo trudne do przezwyci enia. By  mo e ze wzgl du 
na w adz , jak  ma ono nad nami, jako antidotum zaleca si  nie jedn , ale trzy metody medytacji”49. Je li wi c, w wietle roz-
wa a  nad s owami Judith Butler, jawi si  gnij cy Ginsberg jako dr czony silnym poczuciem straty i pragnieniem, wówczas 
jego stan emocjonalny („kontemplacj  mierci”) mo na wyt umaczy  jako metod  przezwyci ania „trucizny pragnienia”: 
„Druga metoda przezwyci ania pragnienia (…) to kontemplacja mierci, która musi opiera  si  na silnym fundamencie 
uwagi i pozytywnych emocji”50. W tym przypadku jednak zachwiany zosta  istotny komponent równowagi i spokoju – 
trudno mówi  o kontemplacji, uruchomiony zosta  ca y zasób radykalniejszych rodków autoanalizy. 

Nie mo na pomin  wa nego tropu, jakim jest zwrot do Wiliama Carlosa Williamsa. Ginsberg zastanawia si  „O czym 
rozmy la Williams w Paterson” i pyta go wprost: „Williamsie, czym jest mier ?”. Adresat pytania, mistrz poety (a tak e 
autor przedmowy do Skowytu), nie bez powodu wzmiankowany tutaj jest w kontek cie swojego poematu Paterson; to 
w nim zamieszczonych jest kilka listów Ginsberga. Prób  odpowiedzi na pytanie mo na jednak znale  ju  w wierszu 
Williamsa mier , który przedstawia zgon w kategoriach semantycznych wstydu, ha by, nikczemno ci i politowania. Czy 
to nie williamsowsk  metod  uprawiania introspekcji poprzez poezj  wzi  sobie do serca mentor bitników? Postulat 
odkrywania uniwersum przez szczegó , uk adania rzeczy, a nie idei, tak kategorycznie wyra ony w wierszu W rodzaju 
piosenki znajduje swe echo tak e w Patersonie: „S uchaj, nie ma innych poj  ni  zawarte w rzeczy” – mówi W. C. Williams. 
Skoro jednak rzecz, jak wszystko, staje si  mieciem – wówczas trzeba si ga  do idei, te za  s  niedost pne! – zdaje si  
dopowiada  Ginsberg. Puenta mo e by  wi c tylko gorzka: 

 „Nie ma sensu pisa  gdy duch nie prowadzi”51

Konstrukcja podmiotu i frazy [D.A. Powell]
Od przepe nionej rezygnacj  konkluzji Ginsberga pozornie bardzo du o dzieli pytanie-szlagwort: „skarbie czy mnie 

udusisz: poduszk  w myszki mickey”, rozpoczynaj ce i daj ce tytu  wierszowi D. A. Powella, pochodz cemu z wyda-
nego w roku 2000 tomiku Lunch. Utwór gromadzi w sobie wszystkie cechy poetyki Powella, niezwykle idiomatycznego 
autora, który ju  pierwszym tomikiem (Tea z 1998 r.) stworzy  atwo rozpoznawalny styl, utrwalony trzema kolejnymi 
zbiorami liryków. Oprócz niepowtarzalnej (i niezmiennie stosowanej) budowy graÞ cznej, wiersze tego autora charakte-
ryzuj  si  subtelno ci  i lekko ci , która zazwyczaj po czona zostaje z przejmuj c  i bezpretensjonalnie ostr  tre ci . Nie 
inaczej jest tutaj: podmiot liryczny zadaje swoje pytanie:

48 Tam e.
49 Sangharakszita, „ mier ” Buddy, [w:] Ten e, Kim jest Budda?, Kraków 2004, s. 153.
50 Tam e.
51 W oryginale: „No point writing when the spirit doth not lead” (doth to archaiczna forma trzeciej osoby czasownika “do” – obecne “does”; operator). To 

istotny trop – kolejne skojarzenie z j zykiem biblijnym (w j zyku polskim wers móg by brzmie  „Nie ma sensu pisa , kiedy  duch nie prowadzi”, gdyby pomin  
fakt stosowania formy „kiedy ” w sformu owaniach pytaj cych). B. Baran zmienia nieco wyd wi k wersu, dodaj c na ko cu s owo: „pióra”. A. Ginsberg, Mes-
kalina…, dz. cyt., s. 127-131.
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„skarbie czy mnie udusisz52: poduszk  w myszki mickey
kiedy ju  zmizerniej .  i czy twoje zastrzyki53

skutecznie mnie u pi : kiedy niemal nie b dzie mnie w ogóle
b d  strz pem krzt  okruchem byle drobin 54  sp tan  bólem.”55

Ju  pierwszy czterowers egzempliÞ kuje wszystkie te cechy powellowskiej poezji: czu ostkowy ton (którego przeja-
wem jest absurdalna „poduszka w myszki mickey”, zwrot „skarbie”) kontrastuje z dosadno ci  i sugestywno ci  dal-
szego opisu. Podobnie jak Meskalina, utwór podejmuje problem somaestetycznej56 wiadomo ci cz owieka. Tu poczyni  
trzeba uwag , która znacz co wp ynie na rozumienie licznych w tków twórczo ci Amerykanina: nale y ona do tej ga zi 
poezji gejowskiej, której specyÞ k  jest naznaczenie stygmatem AIDS. Fakt autobiograÞ czny jakim dla poety by o zacho-
rowanie, nie pozostaje bez wp ywu na kreowan  przez niego rzeczywisto  literack . Osobliwy Þ ltr poetycki, przez który 
przechodz  jego wiersze, zazwyczaj nie przepuszcza wyrazu „AIDS” do tekstu utworu, buduj c charakterystyczny styl 
niedopowiedze  i metafor. Dzieje si  tak cho by w omawianym liryku, w którym nazwa choroby nie jest wzmiankowa-
na, jednak jego osadzenie w znamiennym kontek cie pozwala mie  pewno  co do takiego rozpoznania – lecz i w wielu 
innych wierszach, które du o dos owniej sugeruj  i podejmuj  kwesti  AIDS (np. w [listen mother, he punched the air: I am 
not your son dying] ze zbioru Cocktails). Powell opowiada o mierci w sposób przejmuj cy, ale przewrotny i zaskakuj cy, 
wprawiaj cy cz sto w zdumienie. Jest w jego poezji dos owno  i cierpienie, jednak nie wywo uj  one chaosu i literackiej 
brutalno ci znanej z przedstawie  Ginsberga. Tu si a ra enia zawiera si  w u pionej mocy, w pozornym spokoju i niewia-
rygodnym opanowaniu s owa oraz – pow ci gliwo ci. Jakby w odpowiedzi na (zadane w eseju O chorowaniu) retoryczne 
pytanie Virginii Woolf o to, dlaczego choroba nie zaj a w ród uniwersalnych tematów literackich równie poczesnego 
miejsca co mi o , Powell pokazuje, e zaw adn a równie totalnie ludzkim do wiadczeniem, lecz dokona a tego w sposób 
du o mniej widowiskowy i oczywisty.

 Pow ci gliwo  wiersza [skarbie czy mnie udusisz: poduszk  w myszki mickey] widoczna jest doskonale w sposobie kon-
struowania podmiotu. W miejsce ginsbergowskiego ekshibicjonizmu (rodem z AutobiograÞ i Lawrence’a Ferlinghe  iego)57 
i sk onno ci do werbalizacji ka dej my li, Powell proponuje model ukrytego „ja” lirycznego, które nie deÞ niuje si  per-
manentnie i w sposób tak nieposkromiony, lecz mówi o sobie tyle, ile okre laj  wymagania wypowiedzi. Czytelnik nie 
dowiaduje si , z czego sk ada si  tera niejsza rzeczywisto  podmiotu, poznaje za to jego obawy i pragnienia. To ciekawy 
zabieg, bo przecie  przez t  antycypacyjn  form  ekspresji ods ania si  te  ca kiem istotna cz  tego, co obecne i dla oso-
by mówi cej konstytutywne. „Niedopowiedziany” charakter wypowiedzi dostarcza kilku mo liwo ci odczytania ca ej 
sytuacji: niejasne jest, czy pytania te w rzeczywisto ci s  wypowiadane i kierowane do adresata58, czy pozostaj  jedynie 
w sferze przypuszcze . W zale no ci wybranej cie ki interpretacyjnej, utwór staje si  albo monologiem wewn trznym, 
albo pro b  skierowan  do ukochanego. Dodatkowego problemu dostarcza kwestia polskiego przek adu; fraza „darling 
can you…” mo e oznacza  zarówno pytanie, jak grzeczno ciow  form  polecenia. 

Trudno  pot guje fakt, e Powell nie u ywa w tek cie pytajników. Stosuje charakterystyczne dla siebie dwukropki 
oraz kropki jako jedyne znaki interpunkcyjne, co ma istotny wp yw na charakter jego utworów. Ich rytm nale a oby na-
zwa  wersetowym, p ynnym; oryginalna konstrukcja, która cechuje ka dy wiersz poety, szybko sta a si  jego znakiem 
rozpoznawczym, wp ywaj c na atrakcyjno  liryków. Wersy s  d ugie (w tomikach niektóre z wierszy drukuje si  po-

52 Przet umaczenie frazy „darling can you kill me…” jako „czy mnie udusisz” jest zrozumia  decyzj  M. Tabaczy skiego („zabi  poduszk ” znaczy 
przecie  „udusi ”), gdyby jednak wymaga  wiernego przek adu, wówczas brzmie  powinna ona „skarbie czy mnie zabijesz: poduszk  w myszki mickey”, co 
mog oby jej doda  wi kszej dozy dramatyzmu. 

53 Fragment ten jest przyk adem z agodzenia wymowy oryginalnego utworu, na które cz sto decyduje si  t umacz. „Exhaust and hose” oznaczaj  
w przybli eniu – rur  wydechow  i w , za  zwrot „put me out”, przet umaczony jako „skutecznie mnie u pi ”, to dos ownie „wyeliminowa  z gry”, ale i „ugasi ” 
– st d nie jest zaskakuj ce pojawienie si  „w a”. „Zastrzyki” wydaj  si  jednak bardziej odpowiednimi, ze wzgl du na trudno  w przet umaczeniu enigmatycz-
nego zwrotu z „w em” i „wydmuchem” (dos . „exhaust”) i, przede wszystkim, ze wzgl du na za o enie rymowo ci wiersza.

54 W oryginale: „a tatter a snip a silver a whit a tittle” – rytmiczna enumeracja, której rytm uwypuklany jest tak e wewn trznym rymem. 
55 D. A. Powell, [skarbie czy mnie udusisz…, dz. cyt., s. 147.
56 DeÞ nicja Richarda Shustermana: „Somaestetyk  mo na prowizorycznie zdeÞ niowa  jako krytyczne, melioracyjne badanie do wiadczenia cz owieka 

i u ycia cia a jako o rodka sensoryczno-estetycznej wiadomo ci [aisthesis] oraz kreatywnego kszta towania siebie”. Zob. R. Shusterman, wiadomo  cia a. 
Dociekania z zakresu somaestetyki, Kraków 2010, s. 40.

57 Nazwisko L. Ferlinghettiego wspomniane zosta o nie bez powodu – Ginsberg z pewno ci  inspirowa  si  autobiograÞ cznym charakterem jego ut-
worów, zw aszcza AutobiograÞ i; pisarz by  w a cicielem wydawnictwa City Light Books, które wyda o Skowyt i inne wiersze oraz bra o udzia  w batalii s dowej 
o prawo do jego druku.

58 Adresatem jest tutaj poeta Sam Witt, któremu dedykowany jest utwór.
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ziomo) i ograniczone my l , zwrotem, fraz , któr  maj  wyra a ; maj  charakter „mówiony”. Dwukropki stanowi  sy-
gna  i zapowied  dope nienia pierwszego cz onu my li, cz ci  zawieraj c  jej rozwini cie, lub konkretyzacj , kropki za  
informuj  najcz ciej o rozpocz ciu nowej reß eksji. Mo na by stwierdzi , e sposób poetyckiego obrazowania Powella 
przebiega wzd u  osi „sygna –rozwini cie”, „kompleks–konkretyzacja” lub, w cz stych przypadkach, „problem–rozwi -
zanie”. Sam twórca przyznaje w krótkim quasi-wywiadzie zamieszczonym w antologii59 wspó czesnej ameryka skiej 
poezji gejowskiej: „Zdaje si , e na pocz tku my la em po prostu w kategoriach frazy, a dopiero pó niej zacz em szuka  
naczynia, które by j  pomie ci o”.

Choroba duszy i cia a
 Kwesti  równie nieodgadnion  jak dwuznaczno  formu y „can you…” jest to, czy podmiot wiersza rzeczywi cie 

choruje i przewiduje (nieunikniony w ko cu) stan stopniowego pogarszania si  swojego zdrowia, czy mo e jest to osoba 
ca kiem zdrowa, która zastanawia si  tylko nad prawdopodobie stwem otrzymania pomocy od bliskiego jej cz owieka 
w projektowanej sytuacji. Mo e by  tak, e przygotowuje si  na ewentualne nadej cie najgorszego, b d c wiadom  sza-
lej cej epidemii. Je li przyj , e wypowiadaj cym s owa jest sam D. A. Powell, wówczas wiersz wpisywa by si  w dosy  
silnie zaznaczaj cy si  nurt poezji strachu spowodowanego AIDS, które zbiera niwa tak e w wiecie poetów (przypadki 
umieraj cych twórców – np. Tima Dlugosa lub ich przyjació  – np. kochanka jednego z wa niejszych ameryka skich 
poetów wspó czesnych, Marka Doty’ego)60. Micha  Tabaczy ski pisze wr cz w swojej antologii, e do wiadczenie AIDS 
zbli y o poezj  t  do uniwersalnej kondycji ludzkiej61. Wiersz Powella czyta  mo na bez homoseksualnego kontekstu, nie 
traci wówczas w adnym stopniu swojego dramatycznego wyd wi ku. 

„czy trzepniesz w potylic :  ciosem na odlew
t  resztk  mnie robi c  pod siebie. lini cego si  jak niemowl ”62

Od tego fragmentu wiersz pod a w stron  dos ownej Þ zjologicznej i anatomicznej charakterystyki chorego. Wymy l-
ne metafory mierci, takie jak: „czy dokr cisz kurek/ wyci gniesz wtyczk  z gniazdka” towarzysz  ca kowicie odmetafo-
ryzowanym opisom. Unosz ce si  nad ca o ci  tekstu wra enie wywo ane przez tytu ow  „poduszk  w myszki mickey” 
czyni j  coraz bardziej absurdaln , okazuj c j  niemal jako przejaw czarnego humoru63; jest to nieprawdopodobnie mocne 
poetycko zestawienie pot guj ce efekt zaskoczenia, doskonale opanowany przez Powella. U miech, który mo e wywo a  
lektura pierwszego wersu wiersza, ust puje ostatecznie przy frazach typu „resztka mnie robi ca pod siebie”. 

Stosunek podmiotu do mierci okre lany jest jego stosunkiem do cia a – to dobry probierz zainteresowania kwestiami 
ostatecznymi. Sporo cech zbli a go do sytuacji gnij cego Ginsberga – podobnie jak on, powellowski bohater wyznaje (co 
znamienne – nie wa ne czy wiadomie, czy nie wiadomie) swoist  form  kultu cia a, objawiaj c  si  cho by samym 
zajmuj cym go zagadnieniem. To w a nie cia o jest przyczynkiem do reß eksji. Gdy przestaje spe nia  swoje funkcje oraz 
ulega degradacji estetycznej (z kategorii pi kna do kategorii brzydoty), wywo uje zaniepokojenie i natychmiastow  my l 
o mierci. Rola, któr  odgrywa tu soma, jest istotna i zdaje si  konstytuowa  w oparciu o ca kowit  negacj  podej cia 
plato skiego przedstawionego w Fedonie, dialogu greckiego Þ lozofa. Owa koncepcja cia a jako ca kowicie szkodliwego, 
zniekszta caj cego obraz wiata i utrudniaj cego poszukiwanie wiedzy, stanowi zaprzeczenie jego istoty w percepcji pod-
miotów lirycznych obu wierszy, a tak e ogólnie w spojrzeniu homoestetycznym. To zdecydowanie bli sze jest Þ lozoÞ i 
Michela Foucaulta, która broni cia a pojmowanego jako istotne miejsce samowiedzy i twierdzi, e „autokreacja jest nie 
tylko spraw  zewn trznej stylizacji siebie za pomoc  wygl du w asnego cia a, lecz transÞ guracj  wewn trznego poczucia 
w asnego ja”64. Sytuacj  komplikuj  jednak cz sto ró ne okoliczno ci, w obliczu których negacja owego ja wydaje si  
by  rozwi zaniem nieuniknionym. Strategi  tego odrzucenia tak analizuje Maurice Merleau-Ponty: „Wszechogarniaj ce 
do wiadczenie cielesnej niemocy mo e by  Þ lozoÞ cznie najpowa niejszym powodem, aby cia o odrzuci  i zrezygnowa  
z pogl du, e cia o deÞ niuje ludzk  to samo . Somatyczna bezsilno , tak dominuj ca w chwili mierci, jest obecna rów-

59 D. A. Powell, Moim Wergiliuszem by o wyzwanie, [w:] M. Tabaczy ski (red.), Parada równo ci…, dz. cyt., s. 203-204. 
60 Kenny Fries po wi ci  mu jeden ze swoich wierszy – Do poety, którego kochanek zmar  na AIDS.
61 D. A. Powell, Moim Wergiliuszem…, dz. cyt., s. 203-204. 
62 D. A. Powell, [skarbie czy mnie udusisz…, dz. cyt., s. 147.
63 Pytanie o uduszenie poduszk  w kontek cie dalszej tre ci wiersza zaczyna przypomina  pragnienie bycia zapami tanym jako osoba m oda, tu: zdrowa 

i atrakcyjna. Podobne pytanie zadaje Rafael Campo w wierszu Co  na temat prawa do ma e stwa: „B dziesz mnie pami ta  takiego, jakim jestem dzisiaj?”
64 R. Shusterman, dz. cyt., s. 29. 
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nie  na co dzie  – w chorobie, kalectwie, zranieniu, bólu, zm czeniu oraz w niemocy, któr  przynosi staro ”65. W takiej 
sytuacji daje si  pozna  powellowski podmiot liryczny66.

 Choroba to sytuacja szczególna, która zdaje si  katalizowa  pojawienie si  w tpliwo ci metaÞ zycznych – nie dzieje si  
tak jednak w wierszu Powella, zaskakuj co dok adnie wypranym z kategorii transcendencji, tak (by  mo e pozornie) bli-
skich bohaterowi Meskaliny. Podmiot nie zastanawia si , co czeka go po mierci, chce tylko jak najszybciej jej do wiadczy , 
gdy ycie zacznie mu dostarcza  zbyt wiele bólu i cierpienia. Kiedy cia o stanie si  bezu yteczne i k opotliwe, cz owiek 
mimowolnie równie  stanie si  takim. To proste wnioskowanie przemawia za uto samieniem cz owieka z cia em, nasuwa 
znów skojarzenia z mi sno ci  i reiÞ kacj . Portret podmiotu jest pe en sprzeczno ci: jawi si  jako osoba cynicznie ch odna, 
poniewa  z chirurgiczn  precyzj  analizuje wszystkie mo liwe stany swojego cierpienia oraz u ywaj c wyszukanych 
metafor prosi o jego skrócenie – z drugiej strony, wypowiada si  jako jednostka niezwykle wra liwa i boj ca si  w asnej 
przysz o ci. Za tak  interpretacj  przemawia ca y utwór, nie za  poszczególne jego wersy; pobudki, z jakich chory artyku-
uje swoje pro by, s  bardzo ludzkie. Zadziwia przy okazji szczegó owa znajomo  procesów, które dotykaj  oÞ ary AIDS 
oraz konkretno  pyta /pró b – zupe nie jakby wszystko by o ju  przewidziane a dalsze nast pstwa wydarze  stanowi y 
jedynie stopniow  realizacj  przyj tego scenariusza. 

„charcz cego pod namiotem tlenowym.67 czy dokr cisz kurek
wyci gniesz wtyczk  z gniazdka: czy targniesz zaciskaj cym si  sznurem
kiedy ju  strac  czucie w nogach.  kiedy mój u cisk si  rozlu ni”68

W tym fragmencie wyra nie zaznaczaj  si  cechy unikalnej poetyki zaskoczenia: kwestie miertelnie smutne i powa -
ne przemycane s  w wyra eniach niewinnych; przecie  w pytaniu o wyci gni cie wtyczki z gniazdka, czy dokr cenie 
kurka, zawarta jest pro ba o mier , wypowiedziana z tak  lekko ci , jakby by a pro b  o podanie szklanki herbaty. Jedn  
z najdosadniejszych pró b o „podanie mierci” jest pytanie o heroin  („with your smack connections could you dose me. 
as I start my decline”)69, które zosta o zupe nie pomini te w przek adzie M. Tabaczy skiego. W kontek cie tej interpreta-
cji porównawczej to jednak znacz cy element pró b, poniewa  heroina przestaje by  nieoczywistym sygna em, staj c si  
odpowiedzi  na tytu ow  meskalin  z wiersza Allena Ginsberga70. Zestawienie tych rodków ma wymiar symboliczny 
– ka dy z nich pe ni tak ró ne od siebie funkcje, jak ró ne s  potrzeby obu m czyzn, których portrety nakre lone zosta y 
w wierszach. Potrzeba heroiny i potrzeba meskaliny (cho  nie wyartyku owana, jednak przypuszczalnie b d ca pretekstem 
do jej za ycia – i przez to bod cem do zg bienia siebie) zaczyna si  jawi  jako Þ gura potrzeby ucieczki: ginsbergowskiej 
wewn trznej podró y „do” (psychicznej introspekcji) oraz – powellowskiej potrzeby ucieczki „od” (psychicznej i Þ zycznej). 

„kiedy ju  strac  czucie w nogach.   kiedy mój u cisk si  rozlu ni
zostanie ze mnie marna trzcina wrak ruina71  czy z tej pró ni
gryp tryprów wysi ków mnie wyrwiesz.  czy mnie twoja kula ukoi 
w ostatniej godzinie.   aniele: nie ma ju  wiat a które by oby moim”72

65 Tam e, s. 80. 
66 Poezja gejowska jest dobr  „antyilustracj ” popularnego pogl du (który rozwija a i z którym polemizowa a m. in. Judith Butler) g osz cego, e 

w kulturze umys  jest kojarzony z m sko ci , za  cia o z kobieco ci . Richard Shusterman: „Je li m czy ni s  tradycyjnie postrzegani jako nosz cy znamiona 
podmiotowo ci i transcendencji /takie jak intelekt, wola, dzia anie/, to kobieta (…) jest zazwyczaj postrzegana wprost przeciwnie – jako przedmiot. Jest ona z istoty 
postrzegana jako swe cia o”. Zob. R. Shusterman, dz. cyt., s. 121. 

Ciekawa w a ciwo  nieheteronormatywnego i homotekstualnego wymiaru wierszy przejawia si  tym, e powellowski (a tak e ginsbergowski) podmiot 
liryczny przejawia troski w a ciwe (z punktu widzenia „kultury”) kobietom, nie trac c jednak typowo „m skich” atrybutów wymienionych przez R. Shustermana. 

67 S owa „charcz cego pod namiotem tlenowym” odnosz  si  do poprzedniego wersu – stanowi  dope nienie charakterystyki „ lini cego si  jak 
niemowl ”. W polskim przek adzie nie jest to widoczne, poniewa  te dwa opisy zosta y oddzielone od siebie kropk . W oryginale pojawia si  spójnik „or” – „lub”.

68 M. Tabaczy ski przy ka dym pytaniu stosuje partyku  „czy”, po której bezpo rednio wprowadza istot  danej pro by, za  wiersz w swoim oryginalnym 
brzmieniu jest pod tym wzgl dem bardziej zró nicowany. Powell u ywa form: „can you”, „could you”, „would you”, a w obr bie tej strofy: “won’t you” i “might-
n’t you”; D.A. Powell, [skarbie czy mnie udusisz..., dz. cyt., s. 147.

69 Smack – slangowe okre lenie heroiny. Jest to pochodna morÞ ny – rodka u mierzaj cego ból; okre lenie argonowe zosta o wi c niejako przeniesione 
w rejestr medyczny. 

70 Meskalina – rodek halucynogenny, posiadaj cy w a ciwo ci psychoaktywne. Jego dzia anie okre lane jest niekiedy jako „roz wietlaj ce umys ”. 
71 W oryginale: „and I’m a thread a reed a wrack a ruin: of clap and ß ux and grippe” – druga enumeracja (po nast puj cej w czwartym wersie i omówionej 

w przypisie 48), tym razem nie rymuj ca si  w angloj zycznym tek cie, za  wzbogacona o rym w polskim przek adzie. 
72 D. A. Powell, [skarbie czy mnie udusisz…, dz. cyt., s. 147.
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M. Tabaczy ski dokona  równie  znacznej ingerencji w tekst wiersza – pozbawiaj c go ca kowicie wersu o heroinie, 
naruszy  jego konstrukcj  i zmieni  porz dek czno ci pyta -pró b z ich rozwini ciami. Pascalowsko brzmi ce „Marna 
trzcina wrak ruina” po czone z „grypami tryprami wysi kami” stanowi y integralny i samodzielny wers, zwrotu „czy 
z tej pró ni (…) mnie wyrwiesz” nie by o za  wcale. Polski przek ad stanowi nieco bardziej upoetyzowan  wersj  wypo-
wiedzi. Najbardziej widoczne staje si  to przy pro bie ostatniej: „czy mnie twoja kula ukoi/ w ostatniej godzinie” to bardzo 
liryczna realizacja oryginalnego pytania: „would you put a bullet through me”. Niew tpliw  zas ug  t umaczenia M. 
Tabaczy skiego jest zachowanie oryginalnej i rozpoznawalnej formy wierszy D. A. Powella oraz, przede wszystkim, ry-
mowanej postaci utworu. To niezwykle wa ny komponent, poniewa  decyduje o melodyjnym, wr cz piewnym charak-
terze i tak ju  zrytmizowanego tekstu. W a ciwo  ta ma funkcj  semantyczn , poniewa  wpisuje si  w za o enie lekko ci 
i niepozorno ci tekstu podejmuj cego kwestie nielekkie. 

Interesuj ce jest stopniowanie skali cierpienia i powagi sytuacji oraz ekspresyjno ci wypowiedzi. Dosy  liryczne i mi e 
okre lenia, takie jak „krzta”, „okruch”, „drobina” czy sentymentalna (i pot guj ca wra enie intymno ci) „poduszka 
w myszki mickey”, ust puj  stopniowo „trzepni ciu w potylic  ciosem na odlew”, „wrakowi”, „ruinie”, „grypom”, „try-
prom”, by zrobi  w ko cu miejsce „kuli” nios cej mier . 

Aspekty umierania
Wyj te jakby z innej rzeczywisto ci jest ko cz ce utwór stwierdzenie: „aniele: nie ma ju  wiat a które by oby moim”. 

Warto tutaj przypomnie  konkluzj  zamykaj c  Meskalin : „Nie ma sensu pisa  gdy duch nie prowadzi”. Jak e zaskakuj -
co zbie ne s  wnioski, do jakich dochodz  poeci! Czy  nie s  to dwa warianty tej samej puenty, która podwa a sensowno  
dalszej wegetacji w ciele pozbawionym anima? Cz owiek, jako ontyczna jedno , w obliczu cielesnego obumierania jawi 
si  kalek , którego „niecielesna” sfera cierpi równie mocno. Ginsbergowski duch, który ju  nie prowadzi oraz powellow-
skie wiat o, które jest ju  tylko odbitym, to prawdziwa esencja cierpienia podmiotów obu wierszy. 

Michel Guiomar w pracy Zasady estetyki mierci73, usi uje opisa  pejza  mierci za pomoc  trzech kategorii metaÞ zycz-
nych: demoniczno ci, apokaliptyczno ci i piekielno ci, przy czym rozumie je kolejno jako (w uproszczeniu): diaboliczno  
lub przejawy demonizmu psychicznego; wietliste objawienie tego, co poza mierci  oraz dobrowolne uznanie prymatu 
wiecznego Cienia. Uniwersalizm tego podzia u pozwala odnale  jego przejawy w postawach podmiotów lirycznych Me-
skaliny i [skarbie czy mnie udusisz…]. Demoniczno  gnij cego Ginsberga i choruj cego na AIDS m czyzny mo na by wów-
czas rozgraniczy  na oba warianty: diaboliczno  (w ka dym z przypadków by aby to kwestia cia a i jego rozk adu) oraz 
antagonizm dwóch sprzecznych temperamentów, jak nazywa to M. Guiomar – tragiczn  gr  wewn trznej dwoisto ci. 
U Ginsberga byliby to, symbolicznie: Cz owiek od Maszyny do pisania kontra cz owiek ziemski i ludzki, konfrontuj cy 
si  z seksualno ci , cielesno ci , tandet  umys u; u Powella: przywi zanie do ycia, wyra aj ce si  w tworzeniu w asnego 
kosmosu z myszk  mickey, skarbem, w zderzeniu ze pragnieniem mierci wynikaj cym ze strachu. Apokaliptyczno  w Me-
skalinie przedstawiona zosta a w sposób dos owny, w wizjach nowych narodzin, widzeniach czasu, Boga i mierci; wiersz 
Powella jest za  pod tym wzgl dem specyÞ czny – nie ma w nim pragnienia mierci s u cego poznaniu tego, co nast puje 
po niej, a jedynie ch  unikni cia tego, co t  mier  przybli a, bezbolesnego przekroczenia progu odczuwania. Ostatnia 
kategoria, piekielno , przysporzy  mo e najwi cej problemów z odniesieniem jej do utworów. To konstrukcja Þ lozoÞ cz-
na z o ona i niezwykle wieloaspektowa. Bohater i podmiot Meskaliny jest jej osobow  realizacj , ze swoj  korno ci  (cho  
nieraz bu czuczn ) i uznaniem absolutnej wi kszo ci „ mierci w mierci” (okre lenie Guiomara). Pojmowanie mierci 
przez pragn cej jej oÞ ary AIDS jest samo w sobie najlepszym aktem uznania i pochwa y: dokonuje si  w nim ca kowita 
aÞ rmacja mocy wybawczej, dostrze enie wielko ci i niewyobra alnej si y. mier  to kategoria metaÞ zycznie po dana 
nawet wtedy, gdy pragnie si  jej tylko ze wzgl dów czysto estetycznych; gdy prosi si  o ni  a o nie, z niecierpliwo ci  
oraz gdy pragnie si  jej dumnie, ze strachu przed upokorzeniem. 

Znamienne s  s owa Thomasa Stearnsa Eliota z Wydr onych ludzi, tak dobrze komponuj ce si  z analizowan  poezj : 

„I tak si  w a nie ko czy wiat
I tak si  w a nie ko czy wiat
I tak si  w a nie ko czy wiat
Nie hukiem ale skomleniem”74.

73 M. Guiomar, Zasady estetyki mierci, [w:] S. Rosiek (red.), Wymiary mierci…, dz. cyt., s. 77-94.
74 T. S. Eliot, Wydr eni ludzie, Cz. Mi osz (t um.), [w:] …opiewam nowoczesnego cz owieka. Antologia poezji ameryka skiej, Warszawa 1992, s. 125.
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