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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

Niepełnosprawni w najnowszej poezji 
polskiej – próba recepcji 

 
 
W ogólnopolskim dyskursie poetyckim przewija się wiele 

nazwisk, nurtów, programów; krytyka literacka stwarza podziały, 
a następnie je likwiduje, zawsze jednak wychodząc od kilku 
twórców, których czyni się odpowiedzialnymi za obecną 
sytuację w rodzimej liryce. Takie marki jak Honet, Podgórnik, 
Miłobędzka, Sosnowski, Świetlicki, Tkaczyszyn-Dycki czy 
Pasewicz niejednokrotnie występują w rodzaju kół ratunkowych, 
którymi recenzenci starają się wypełnić lukę powstałą w wyniku 
niemożności jednoznacznej klasyfikacji omawianego twórcy. 
Innymi słowy, występują niemal wszędzie. Są na tyle odrębne, 
że w ujęciu krytycznym – bezpieczne. Są czymś na kształt puli, 
do której można odwoływać się zawsze i wszędzie, nie 
wystawiając się przy tym na pośmiewisko czy zarzuty związane 
z nieznajomością literatury. Siedem nazwisk oficjalnie 
reprezentujących polską poezję. Kobiet i mężczyzn. Hetero- 
i homoseksualistów. Tych po lewej i tych po prawej stronie. 

Chciałbym jednak wyjść poza ten krąg, przybliżyć 
pomijanych i lekceważonych twórców niepełnosprawnych, 
których, w moim mniemaniu, skazuje się na wegetację na 
obrzeżach kultury z powodu niesprawiedliwego podejścia 
traktującego ich twórczość jako nie do końca wartościową, 
jednakowoż szczytną próbę komunikacji z pełnosprawnym 
otoczeniem. To uznanie dla ich wysiłków jest dziś wszystkim, na 
co stać krytykę literacką. Analiz wierszy nie ma albo wcale, albo 
kończą się one na tym, iż osoba niepełnosprawna często jest 
chwalona li tylko za samo napisanie tekstu, nie zaś za 
artystyczne walory, które dziwnym trafem zostają przemilczane. 
Jakby niepełnosprawni nie zasługiwali na odpowiednią recepcję 
i nie byli w stanie zainteresować czytelników, napisać czegoś 
odkrywczego. Pisanie w celach terapeutycznych to jedyne, na 
co ich stać. Czy aby na pewno? 

Przykładowo – utwór osoby niewidomej może być dla 
niej przezwyciężeniem fizycznej dolegliwości, a jednocześnie 
całkowicie innym spojrzeniem na formułę wiersza. Prosty obraz 
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dla zdrowej osoby może okazać się dla tej pierwszej wyjściem 
poza ramy tekstu, poetycką podróżą dającą podobne odczucia, 
co czytelnikowi pogrążonemu w lekturze metafizyków. Nie 
powinno mieć więc znaczenia, czy wiersz napisała osoba 
sprawna czy nie, skoro odczucia towarzyszące czytaniu mogą 
być jednakowe. Problemem więc nie są autorzy, lecz 
odbiorcy. 

Bartosz Czarnotta (ur. w 1991 roku), pochodzący ze 
Świdnicy poeta poruszający się na wózku inwalidzkim, wielbiciel 
twórczości Tymoteusza Karpowicza, nie jest jedynym, którego 
poezja jest traktowana raczej jako ciekawostka niż pełnoprawny 
głos literacki. Autor tomiku Ślepe okna1 nie doczekał się 
właściwie żadnej recenzji czy omówienia; być może zabrakło 
odpowiedniej promocji, chęci, lecz ta skądinąd interesująca 
i wartościowa liryka, a zarazem odważna próba spełnienia 
karpowiczowskich postulatów oddania wszystkiego przy użyciu 
ściśniętego gardła, spotkała się z odrzuceniem 
i nieadekwatnym podejściem. Świdniczanina zapamiętano 
w środowisku nie jako Czarnottę-poetę, lecz Czarnottę-
zjawisko, któremu na I Turnieju Jednego Wiersza im. 
Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu w 2009 roku więcej 
czasu zabrało zainstalowanie się na scenie niż przeczytanie 
tekstu, oczywiście ze szkodą dla utworu – usuniętego ze 
świadomości przez publiczność w celu zrobienia miejsca dla 
poprzedniego obrazu.  

Piotr Parulski (ur. w 1989 roku), poeta mieszkający 
w Olsztynie, choć stara się aktywnie brać udział w życiu 
literackim, również jest odbierany raczej przez pryzmat 
niepełnosprawnej ręki. Wiersze, które publikuje na portalu 
liternet.pl2, spotykają się z nikłym zainteresowaniem 
internetowej społeczności, choć nie można mu odmówić 
pomysłu i zaciętości frazy. Odnosi się wrażenie, że na siłę chce 
się pozbawić tych tekstów walorów, zepchnąć na margines, aby 
umarły one śmiercią naturalną, ponieważ ich autor nie pasuje 
do obrazu poety wykreowanego przez stulecia – mającego 
raczej problemy wewnętrzne aniżeli zewnętrzne. 

Organizatorzy konkursów poetyckich także nie ułatwiają 
dotarcia ze swoją twórczością niepełnosprawnym twórcom. 
Regulaminy często przewidują anulowanie nagrody  
w przypadku nieprzybycia na uroczystość rozstrzygającą, 

                                                 
1
 B. Czarnotta, Ślepe okna, Świdnica 2009. 

2
 Zob. http://jabyc-jatutezbyc.liternet.pl/ 
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zamykając drzwi tym, dla których niejednokrotnie długi wysiłek 
fizyczny determinowany przez podróż i pobyt w często 
niekomfortowym miejscu jest niemożliwy do osiągnięcia, choć 
dla innych może wydawać się błahy. Tym samym problem 
z zaprezentowaniem swojej twórczości prowadzi równocześnie 
do samowykluczania się jej. 

Co ciekawe, psychiczne dysfunkcje twórców, 
w przeciwieństwie do tych fizycznych, nie wpływają tak 
drastycznie na stosunek odbiorców do ich dzieł poetyckich. 
Bycie chorym psychicznie w światku literackim traktowane jest 
jako zaleta, choć tyle mówi się o oderwaniu tekstu od autora. 
Być może ma na to wpływ ogólne przekonanie, że świetne 
wiersze są domeną ludzi o wykrzywionej psychice oraz 
podejściu i tylko tacy autorzy są w stanie uchylić rąbka 
poetyckiej tajemnicy. Dlaczego jednak utwory dotykające 
problemów osobistych, chorób psychicznych są powszechnie 
akceptowane, a te, w których bohater liryczny miałby 
przeżywać amputację nogi, nie funkcjonują w pamięci 
zbiorowej? Czy my, jako odbiorcy, podświadomie jesteśmy 
w stanie zaakceptować tylko jedną formę niepełnosprawności? 
Jeśli tak, czy ma to szczególny związek z poezją jako dziedziną 
sztuki, czy też jest to zwykłe zrządzenie losu?  

Wydaje się, iż winę za aktualny stan rzeczy ponosi 
jednak przede wszystkim specyfika lirycznej wypowiedzi, która 
ma ukazywać, to wewnętrzne. W grę ma wchodzić tylko 
projekcja zmysłów. Gdy tej projekcji towarzyszy nadmiar 
w postaci czynników zewnętrznych, proporcje zostają 
zaburzone. Odbiorca nie jest w stanie znieść takiego 
obciążenia. Chcąc nie chcąc, łączy podmiot liryczny z autorem, 
przestając skupiać się na tekście, ponieważ kwestie 
okołotekstowe dochodzą do niego jako pierwsze. Wiersz 
pozostaje niejako mcluhanowskim przedłużeniem poety-
człowieka, lecz w rozumieniu tegoż odbiorcy nie jest w stanie 
sam funkcjonować. Wychodzi z domu i, niestety, po chwili 
wraca. 

Kolejną sprawą jest poczucie estetyki towarzyszące 
samej budowie tekstu. W tym sensie, ładnie wyglądający wiersz 
musi odpowiadać wyglądowi twórcy. Za przykład niech posłużą 
idealnie skrojone strofy w poetyce Jacka Dehnela, 
przypominające fraki, które nosi poeta. Postać, jaką stworzył 
autor Lali i Brzytwy okamgnienia, harmonizuje z jego tekstami. 
Nie ma tu miejsca na żadne poznawcze dysonanse. 
W przypadku osób niepełnosprawnych uczucie harmonii ciężko 
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jest wytworzyć – obraz medialny czy społeczny będzie więc się 
kłócił z obrazem zawartym w utworze, nawet jeśli tematyka 
będzie skrajnie inna; podświadomy mechanizm łączenia, 
skądinąd nieoczywistych, faktów będzie dominujący. 

Poezja niepełnosprawnych fizycznie jest praktycznie 
nieznana, ale to nie znaczy, że Ci ludzie nie tworzą. Mają 
jednak problem z dotrzymywaniem kroku środowisku 
literackiemu oraz nie są w stanie być zapamiętanymi ze 
względu na trudności z aktywnym udziałem w życiu 
artystycznym. Tym sposobem nie mają szans na nawiązanie 
kontaktów i wsparcie potrzebne do promocji swoich dzieł. Nie 
oszukujmy się – wspomniane środowisko jest hermetyczne 
a członkowie mniej lub bardziej powiązani ze sobą. Jedyną 
szansą jest więc Internet i portale poetyckie. 

Trudno już zaprzeczyć, że od kilku lat życie literacie tkwi 
właśnie na portalach, które zastąpiły dawne kawiarnie, takie jak 
choćby tę Pod Pikadorem. Są one kuźnią mniejszych lub 
większych talentów, które po uzyskaniu absolutnego 
warsztatowego minimum stają przed dylematem: czy pozostać, 
czy może jednak zakończyć swoją przygodę na danym portalu  
i spróbować wypracować swój głos. Niestety, brak literackiej 
aktywności w sieci odbija się na tej rzeczywistej – uczestnictwie 
w festiwalach, spotkaniach autorskich, turniejach. Również  
i w tym wypadku należy zachować proporcje. Wirtualny 
i fizyczny kontakt w podobnych dawkach sprzyja budowaniu 
własnej marki. Lecz i tym razem niepełnosprawni skazani są na 
jedną formę aktywności – internetową, czyli tę wyłącznie 
literacką. Wspomniane kwestie okołoliterackie stają się dla nich 
barierą uniemożliwiającą dostateczne wyjście ze swoją 
twórczością do ludzi. Funkcjonują po jednej stronie barykady 
przez wiele lat, nie robiąc kolejnego kroku. Jak Sebastian 
Pietrzak (ur. w 1979 roku) – poeta z portalu nieszuflada.pl, 
mający na swoim koncie 864 wklejone wiersze od 2004 roku. 
Niestety, sieciowa działalność tego poety nie przekłada się i już 
raczej nie przełoży na coś więcej. A szkoda, bo to kolejny 
przypadek, gdy fizyczna dolegliwość idzie w parze z brakiem 
rzetelnej recepcji. 

Reasumując, można stwierdzić, że niepełnosprawność 
wbrew pozorom mocno przekłada się na czytelniczy odbiór 
tekstów poetyckich. Poezja jako wytwór umysłu potrzebuje, 
o dziwo, sprawnego zaplecza, inaczej ulatnia się, dociera do 
czytelnika w okrojonej formie, jest czytana przez pryzmat 
autora, nawet jeśli pisze on o czymś zgoła innym. Ponadto 
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domaga się uczestnictwa w życiu literackim, wpasowywania się 
w odwieczny model artysty borykającego się problemami 
osobowościowymi, nie zaś z – fizycznymi. Nie każdego 
z autorów pokrzywdzonych przez los stać zaś na tak wielki 
wysiłek. 

 
 

Rafał Różewicz 
 

 

 
 
 

 
Kamil Sobczak, Ecce Homo 
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MICHAŁ TABACZYŃSKI 
 

 

Gwałtowna reakcja konserwatywna, 
czyli o homoliteraturze w Polsce 

 
 
Pamiętam taki moment w najnowszej historii literatury 

w Polsce, kiedy to wydawało się, że istnieje, a przynajmniej 
rodzi się, nurt literatury mniejszości seksualnych. Miało to 
miejsce w połowie poprzedniej dekady. Od razu dopowiem, że 
nie chodzi mi, rzecz oczywista, o to, że ani wcześniej, ani 
później nie byli aktywni pisarze homoerotyczni, że się nie 
ukazywały książki poetyckie czy prozatorskie i tak dalej. Byli 
aktywni, ukazywały się – żadnych wątpliwości co do tego nie 
mam. Że są aktywni i dziś – też jest dla mnie zupełnie 
oczywiste. Czy istnieje więc literatura homoerotyczna w Polsce 
teraz, pod koniec roku 2013? Najoczywiściej nie. 

Ta mityczna połowa poprzedniej dekady jest naznaczona 
jedną, najważniejszą dla tego nurtu książką. Sam więc moment 
przesilenia znamy dokładnie. Był przełom roku 2004 i 2005, 
kiedy ukazało się Lubiewo (o ile dobrze pamiętam: ukazało się 
pod koniec roku 2004, ale datowane było na rok 2005). I, jak to 
często z książkami bywa, stało się manifestem nowoczesnej 
literatury homoerotycznej wbrew swojemu twórcy i jego 
zamierzeniom. Wbrew deklarowanym intencjom Michała 
Witkowskiego jego książka, jak się to mówi, „odegrała istotną 
rolę”.  

Kilka zjawisk (nawet nie sugeruję, że samo Lubiewo) 
miało tu istotny wpływ. Po pierwsze, zainteresowanie mediów. 
Po drugie, moment w życiu społeczno-politycznym. Po trzecie, 
pojawienie się kilku książek z dziedziny krytyki literackiej czy 
też krytyki kulturowej. Po czwarte, wzmożona aktywność 
wydawnicza (gdy chodzi o publikacje literatury gej-les). 
Oczywiście, te elementy były współzależne, chociaż w różnym 
stopniu istotne: zainteresowanie mediów przekładało się na 
aktywność wydawniczą, ta zaś miała wpływ na krytykę literacką 
(najprościej rzecz ujmując: było co recenzować), polityka 
wpływała na zainteresowanie mediów (które interesuje 
zazwyczaj najbardziej to, co polityczne) i tak dalej.  

Żeby przybliżyć i przypomnieć, co przez każdą z tych 
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kategorii rozumiem… Zainteresowanie mediów było 
histeryczne. O Lubiewie i Michale Witkowskim pisały wszystkie 
gazety i czasopisma, od „Gościa Niedzielnego” do „Nie”, od 
„Odry” do „Wysokich Obcasów”, od „Fa-artu” po „Ha!art”. 
Mówiły o nim radia i pokazywały telewizje. I trzeba pamiętać, że 
były to media o lepszej niż dzisiejsza jakości i większym niż 
dzisiejsze oddziaływaniu. Sytuacja polityczna też była 
(a przynajmniej z perspektywy tych kilku lat taka się wydaje) 
sprzyjająca. Względny obyczajowy liberalizm dogasających 
rządów postkomunistycznej lewicy sprzyjał temu w równym 
stopniu, co niemal pewny czas zbliżających się rządów 
centroprawicy. Co lepsze, nastał nie czas rządów 
centroprawicy, ale prawicy i skrajnej prawicy z populistami, stąd 
początkowa reakcja oporu na jawnie homofobiczną władzę też 
utrzymała (wzmocniła?) tę tendencję w kulturze. Istotny był 
rezonans kilku książek krytycznych (choćby Homo niewiadomo 
czy Homofobia po polsku) – te szerzej nieznane i nieczytane 
pewnie książki, jak to często bywa, okazały się silnym 
uprawomocnieniem nurtu. Wszystkich książek nie sposób 
wymienić, bo lata 2005-2008 były niezwykle obfite (jednak 
autorów debiutujących lub też publikujących swoje ważne – 
najważniejsze do tamtej chwili? – warto przypomnieć: Bartosz 
Żurawiecki, Ewa Schilling, Błażej Warkocki, Michał Witkowski, 
Michał Zygmunt, Edward Pasewicz, Krzysztof Tomasik, Jacek 
Dehnel). Do tego trzeba dodać fakty pomniejsze, ale znaczące, 
jak choćby powstanie „Dik Fagazine”. 

Zabrakło może antologii, chociaż prace były 
zaawansowane; z tego, co pamiętam, był gotowy szczegółowy 
spis treści queerowej antologii literatury polskiej, która miała 
gromadzić zarówno wiersze, jak i prozę: od Narcyzy 
Żmichowskiej do Marcina Szczygielskiego i Ewy Berent oraz – 
w poezji – od Słowackiego do roczników osiemdziesiątych: 
Sobolczyk, Wójcik, Kujawa? Jakoś tak. Jeśli kogoś dziwią te 
nazwiska, to już tłumaczę: w zamyśle redaktorów antologia 
miała prezentować wiersze o tematyce homoerotycznej 
(dlatego napisałem queer), niekoniecznie autorów 
homoseksualnych. Rozumiem też, że chodziło o szeroko 
rozumianą nowoczesność (nowożytność?), stąd brak autorów 
starszych epok. 

Po kilku latach sytuacja zmieniła się. Opresja polityczna 
i przyzwolenie na homofobię ze strony instytucji państwa 
zmalały (lub stały się mniej widoczne). Media straciły 
zainteresowanie, bo przecież w końcu je tracą. Wzrosła 
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natomiast społeczna niechęć do homoseksualizmu. W istocie ta 
diagnoza (brak homoerotycznej literatury w Polsce) dotyczy 
stanu społeczeństwa, a nie stanu literatury. Radykalizujące się 
społeczeństwo w stanie gwałtownej przemiany (reakcji?) 
konserwatywnej – tak bym to widział. I w tym bym widział 
główną przyczynę nieobecności literatury gej-les w dyskursie 
literaturoznawczym i – tym bardziej – popularnym 
(odnotowałem oczywiście książki Literatura, której nie ma, 
Homoseksualność staropolska oraz Literatura i homo-
seksualność, ale nie o takiej skali obecności myślałem).  

Nie słyszałem, żeby ostatnio jakieś wydawnictwo 
nachalnie reklamowało książkę hasłem „Doskonała proza 
homoerotyczna!” albo „Poznajcie tajemnice homoerotycznego 
pożądania”. Ktoś słyszał? Nie czytałem też żadnych analiz, 
pogłębionych krytyk, omówień książek i samego nurtu (poza 
zaangażowanymi portalami, oczywiście). Nie istnieje dziś 
literatura homoerotyczna (jako nurt) w Polsce, bo nie istnieją 
żadne jej instytucje. I nie jestem pewien, czy w najbliższym 
czasie jakieś się pojawią.  

 
 

Michał Tabaczyński 
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Centrum, peryferie, lokalność. 

Zapis dyskusji na marginesie antologii 
Młody Toruń poetycki z udziałem 

dra hab. Dariusza Brzostka (D.B.), 
Grzegorza Giedrysa (G.G.), 

dra hab. Radosława Siomy (R.S.) 
i Michała Tabaczyńskiego (M.T.)

1
 

 
 
D.B.: Dziękuję za powierzenie mi niewdzięcznej roli 
prowadzącego dyskusję. Średnio sprawdzam się jako arbiter, 
wolę zajmować stanowiska wyraziste, ale spróbuję. Ponieważ 
będzie mi bardzo zależało na tym, żeby nie ingerować w tok 
wypowiedzi moich znakomitych rozmówców, na początek 
sformułuję kilka wątpliwości, które być może wytworzą pewne 
pola problemowe. Kiedy dowiedziałem się, jaki ma być temat tej 
dyskusji, zacząłem się zastanawiać, czy „peryferyjność” nie jest 
trochę archaicznym sformułowaniem, inaczej: czy da się dziś 
mówić o tym, że jakakolwiek kultura jest lokalna, oczywiście: 
jeśli mówimy o kulturze tzw. Zachodu, o czasach, kiedy poeci 
przenieśli się do internetu. Tu taka drobna uwaga – podczas 
prezentacji Młodego Torunia poetyckiego, która poprzedziła 
naszą dyskusję, Tomek Dalasiński zaznaczył wyraźnie, że 
zależało mu, aby ta publikacja ukazała się na papierze. Nie 
wiem, czy nie jesteśmy tu świadkami odwróconej hierarchii 
wartości, bo zamiast promować zwłaszcza nowe media, 
powiedzieć, że papier jest dobry dla starych dziadów, a my 
publikujemy wyłącznie w internecie, mamy do czynienia 
z czymś bardzo tradycyjnym. Ale to taka dygresja, a teraz 
wrócę do wspomnianych pól problemowych. Po pierwsze: 
wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy 
pojęcie lokalności, czyli w jakiej sieci relacji je umieścimy. Bo 
przecież inaczej będzie ono funkcjonować w relacji do takich 
pojęć jak „centrum” i „peryferia” (i wtedy wszystko jest jasne, 
gdyż centrum to miejsce, w którym coś się dzieje, a peryferia – 

                                                 
1
 Rozmowa odbyła się 26.11.2013 podczas promocji Młodego Torunia 

poetyckiego w toruńskim CSW. 
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takie, do którego coś tam dociera po czasie), a inaczej, kiedy 
weźmiemy na warsztat tradycyjną antropologię kulturową. 
Odwołam się tu do szkoły dyfuzjonistycznej i spróbuję 
zbudować opozycję centrum-pogranicze, w której mamy 
odwrotną relację: to na pograniczach dzieją się rzeczy 
najciekawsze, a centrum jest takim skostniałym, stabilnym, 
konserwatywnym organizmem, który należy natychmiast 
przebudować. I to jest pierwsza rzecz. Po drugie – trzeba zadać 
sobie pytanie, co tak naprawdę składa się na nasze 
definiowanie lokalności. Czy chodzi o diachroniczny punkt 
widzenia (taki szereg: tradycja, tożsamość, dziedzictwo 
kulturowe, które nas determinuje), czy na przykład jest to 
synchroniczna kategoria geograficzna? Po trzecie – czy nie 
należałoby mówić nie o tym, że jakaś poezja czy jakaś sztuka 
jest lokalna, tylko o tym, że poezja jako taka jest lokalna, bo jej 
język, czyli medium, jest gwarą mniejszości? To jest dla mnie 
sprawa ogromnie ważna, bo wydaje mi się, że poetyckie 
komunikowanie się dokonuje się w języku, którym nikt już 
praktycznie nie mówi albo którego nikt nie rozumie. I wreszcie 
po czwarte – czy faktycznie jest tak, że będąc w centrum 
zajmuje się pozycję wyłącznie globalną, a będąc na peryferiach 
wyłącznie lokalną? 
 
R.S.: Hm, ja muszę przemyśleć to, co Darek powiedział 
[śmiech]. 
 
G.G.: To może Michał coś powie [śmiech]. 
 
M.T.: Nie no, nie ma się co przerzucać. Spróbuję to 
skomentować, choćby wyrywkowo. Chociaż nie, też musiałbym 
to chwilę przemyśleć. Natomiast mam uwagę co do problemu 
medium papierowego. To zrozumiałe, że młodzi autorzy chcą 
publikować na papierze, bo to jest niejako wymuszane przez 
późną kulturę druku. Zmierzchający druk, broniąc się przed 
odejściem, przeprowadza operację nobilitacji samego siebie, co 
nie zmienia faktu, że późna kultura druku jest też późną kulturą 
słowa pisanego – niestety, nam właśnie przychodzi to słowo, 
poezję również, grzebać. I z tego powodu, co jest dla mnie 
ważne w kontekście peryferyjności i lokalności, myślę, że 
przestała już istnieć grupa, która potrafiłaby odbierać 
i kodyfikować języki poetyckie, w związku z czym poezja 
w najbliższych latach jest skazana na wymarcie. Jeśli miałbym 
stawiać mocne tezy, których stawiania Ty, Darku, jednak 
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unikasz, powiedziałbym, że ten wymiar lokalny czy regionalny 
przez jakiś jeszcze czas będzie poezję ocalał. Ale to będzie 
krótki czas. 
 
G.G.: Podoba mi się ten Twój pomysł. Czytanie i literatura może 
przetrwać w kontekście lokalnym – teraz przecież bardzo 
popularne są kluby książki (w Toruniu chyba tej formy za bardzo 
nie widać, ale w regionie już tak), do których ludzie po prostu 
przychodzą czytać, umawiają się na termin, na książkę 
i zwyczajnie czytają. Literatura stała się dla nich doznaniem 
wspólnotowym, chociaż wiadomo, że sam akt lektury jest aktem 
intymnym. A jeżeli chodzi o papier, to doskonale rozumiem 
Tomka, który powiedział, że zależało mu na tym, żeby ta 
książka ukazała się w wydaniu papierowym. Przecież cały 
rozwój literatury związany jest z jednym medium i ciężko byłoby 
się od tego medium odciąć. Jasne, że możemy sobie mówić 
z dezynwolturą: cholera, dzisiaj jest internet, to książkę sobie 
wydamy w internecie. Ale moim zdaniem literatura ma większy 
sens, kiedy jest na papierze. Wiem, że to nie powinno mieć 
żadnego znaczenia [śmiech], my lubimy myśleć, że to nie ma 
znaczenia, ale to ma znaczenie. Antologia ma sens, bo jest na 
papierze, pismo „Inter-” jest w internecie, więc ma mniejszy 
sens niż to, które możemy kupić w kiosku i zabrać do domu, 
i tyle, tak to wygląda. My lubimy myśleć, że jesteśmy 
nowocześni, ale literatura to jest papier, a w internecie nawet na 
rzeczy wybitne patrzy się z przymrużeniem oka, bo ok, że to 
jest, no ale przecież fajnie, żeby to ważyło z kilogram i żebym 
mógł to włożyć do plecaka. 
 
M.T.: No to musisz mieć duży plecak [śmiech]. 
 
G.G.: A jeśli chodzi o ten podział na centrum i pogranicza albo 
centrum i peryferia; bardziej podoba mi się koncepcja 
pograniczy, bo chyba jest tak, że centrum żywi się 
pograniczami. Mówiąc o centrum, myślimy o centrali, a więc 
o jakimś kodyfikowaniu literatury. Bo literatura jest zawsze 
kodyfikowana – robią to redaktorzy książek, czasopism, 
a przede wszystkim wydawcy, bo niestety: papier kosztuje i ktoś 
musi zapłacić za druk, i ten ktoś ma zawsze najwięcej do 
powiedzenia. A koszty druku są w tej chwili horrendalne. 
 
M.T.: Coś Ty, są najtańsze w historii. To jest kolejny efekt późnej 
kultury druku. Druk, umierając, tanieje. Nie było jeszcze tak 
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taniego druku i tak tanich metod powielania słowa. 
 
G.G.: W ogóle najtańsze książki są w tej chwili w Chinach. 
Drukarnie w Chinach publikują najtańsze książki, no ale: papier 
jest radioaktywny, tusz jest radioaktywny [śmiech]. Kupisz, 
umrzesz. Ale tak naprawdę za książkę zawsze trzeba zapłacić, 
a w internecie – nie. 
 
M.T.: Nie wiem, czy kupowałeś ostatnio książkę w internecie, ja 
kupuję, ostatnio coraz częściej. One są jakieś 20-30% tańsze 
od drukowanych. Dla mnie jako konsumenta jest to różnica 
praktycznie żadna, książki tu i tu są drogie, rynek książki nadal 
wymusza różnice cenowe. 
 
G.G.: No ale tu zachodzi taki sam proces, jak w wypadku rynku 
muzycznego – zarabiają głównie pośrednicy, to oni narzucają 
marże, a wiadomo przecież, że pisarz nie zarobi wiele albo 
zgoła nic. 
 
R.S.: To może ja się włączę. Za tą centralnością i lokalnością 
ukryta jest jeszcze jedna opozycja, mianowicie: ważne 
i nieważne. My trochę bronimy się przed tym, że centrum, 
spychając nas do lokalności (często nie bez racji) czyni nas 
nieważnymi. Chcemy być w centrum, bo chcemy być ważni. 
I pojawia się pytanie: czy kiedy będziemy myśleli kategorią 
pogranicza, nie będziemy sami siebie marginalizowali, bo 
przecież peryferia nie muszą być pograniczami w sensie 
kulturowym? Poza tym, Michale, nie zgadzam się z Twoją 
diagnozą zmierzchu poezji. Są przecież ludzie, którzy tę poezję 
piszą, i oni będą ją pisać. To nie wynika z sytuacji rynkowej, 
tylko z tego, że język jest bardzo istotnym medium; jestem 
może tu trochę staroświecki, ale mówię to też na podstawie 
doświadczenia dydaktycznego. Obserwuję ludzi młodszych ode 
mnie o dwadzieścia kilka lat i oni wydają się mi bardzo podobni 
do mnie, kiedy byłem w ich wieku, co trochę mnie cieszy, 
a trochę martwi. Natomiast – lubię papier, jak Grzesiek lubię go 
dotykać, wąchać, i fajnie, że Młody Toruń poetycki wyszedł na 
papierze. Chociaż też zaczynam już gromadzić teksty w plikach 
(szukam np. Pasewicza w internecie i ściągam, czasem 
kupuję). A gdybym chciał dzisiaj wydać książkę, to nie miałbym 
z tym problemu, wydałbym nawet więcej niż jedną, 
a w czasach, kiedy byłem studentem, było to trudne. 
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G.G.: Ale musiałbyś sam za wydanie takiej książki zapłacić. 
 
R.S.: Tak, oczywiście. 
 
G.G.: I cały cyrk polega na tym, żeby znaleźć jelenia, który Ci za 
to wydanie zapłaci [śmiech]. 
 
M.T.: O, z tym nie ma aż takiego problemu, powiedziałbym 
nawet, że jest duże rykowisko [śmiech]. 
 
R.S.: Nie musimy od razu nazywać tych, którzy finansują, 
jeleniami. 
 
M.T.: No nie. Wiesz, ja wbrew pozorom też lubię papier, ale to 
dlatego, że widzę jego zmierzch. Sam jestem redaktorem 
medium papierowego, które zresztą ma swoją internetową 
wersję i które wydajemy we wcale niemałym jak na prasę bądź 
co bądź lokalną nakładzie 2000 egzemplarzy. Kategorie 
papieru, druku i składu papierowego są więc dla mnie ważne, 
patrzę na nie z rozrzewnieniem, ale to dlatego, że mam 
świadomość uczestniczenia w długim, rozłożonym na różne 
etapy, pogrzebie papieru. Nie powiedziałem też, że nikt nie 
będzie pisał wierszy; chodziło mi o to, że poezja jako instytucja 
literatury umrze. 
 
R.S.: A co to znaczy śmierć na poziomie instytucjonalnym? 
 
M.T.: To znaczy, że nie będzie takiego zapotrzebowania (już go 
zresztą nie ma) społecznego na poezję, nie będzie takiego 
gremium, które ustalałoby istotność poezji. Wydaje mi się, że 
nadchodzą czasy niepoetyckie w sensie społecznym. 
 
R.S.: Co to znaczy – że nie będzie czytelników? 
 
M.T.: Już ich nie ma. 
 
R.S.: No jak to? 
 
D.B.: To ciekawy trop. Wróćmy przy tej okazji do tego, co 
powiedział Grzegorz o powstawaniu klubów książki. Bo na to 
też można spojrzeć dwojako: z jednej strony jest to próba 
zrzeszania się ludzi czytających, ale z drugiej – są to jakieś 
tajne komplety w świecie osób oglądających seriale, żyjących 
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na facebooku; jest to taka grupa quasi-elitarna. Ja się akurat 
zgadzam z Michałem, że następuje zmierzch czytelnictwa 
(może nie literatury, bo ta istniała przed drukiem i pewnie 
będzie istniała wtedy, kiedy druk się zmieni, bo nie wiem, czy 
się skończy), gdyż czytelnictwo jako taka forma instytucjonalna 
polegająca na tym, że ludzie kupują książki, wymieniają się nimi 
i chcą je wydawać, skończy się. Ja rozumiem wątpliwości 
Radka, ale sądzę, że zmierzch, o którym mówimy, sprawi, że 
znikną społeczne instytucje twórców – poeta przestanie być 
instytucją społeczną, podobnie jak czytelnik, taki uważny 
czytelnik, który czyta z poczuciem, że czytanie to coś istotnego, 
a nie tylko sposób na bezsenność czy zabicie czasu w pociągu. 
 
G.G.: Tak, ale zauważ, że mówiąc o kryzysie czytelnictwa, 
nakładamy zawsze na siebie maskę o nazwie polskość. No bo 
żyjemy tutaj, a warunki dla istnienia książek są tutaj fatalne, 
ciężkie. Są kraje w Europie, w których poziom czytelnictwa jest 
bardzo wysoki – to są bogate kraje, jak Finlandia, Szwecja albo 
Norwegia. Tam się po prostu czyta książki. Byłem 
w Sztokholmie i tam w samym centrum miasta są co rusz 
księgarnie. Zastanawiałem się, kogo byłoby stać na tak 
ogromne czynsze za wynajem tych lokali, ale okazało się, że 
miasto specjalnie promuje czytelnictwo poprzez system ulg. 
A u nas intensywnie maleje czytelnictwo, rosną ceny książek 
i zmniejszają się nakłady czasopism. Jestem dziennikarzem 
„Gazety Wyborczej” i wiem mniej więcej, jak to wygląda: jeśli 
gazeta drożeje o 50 groszy, to liczy się z tym, że straci część 
czytelników. Tymczasem okazuje się, że nie ma relacji między 
ceną a tym spadkiem – niezależnie od ceny gazety liczba jej 
czytelników spada. „Rzeczpospolita” jeszcze kilka lat temu 
sprzedawała 100 000 egzemplarzy, dziś dobrze, jeśli sprzeda 
15 000. O takim upadku czytelnictwa mówimy. Tak też wygląda 
sprawa sukcesu wydawniczego książki w języku polskim: 
z moich informacji wynika, że jeśli sprzeda się 2000 
egzemplarzy książki nagrodzonej Nike, to mówimy o sukcesie 
wydawniczym. A w Szwecji, kiedy wejdzie się do tej księgarni 
i zobaczy listę bestsellerów, to pierwsze miejsca zajmują 
wyłącznie autorzy szwedzcy, a żeby trafić do pierwszej 
dziesiątki, trzeba sprzedać minimum 100 000 egzemplarzy. 
 
R.S.: Ale na to zjawisko składa się wiele czynników, m.in. 
dewaluacja wykształcenia wyższego, zwłaszcza 
humanistycznego. No i na pewno chodzi tu też o kwestie 
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ekonomiczne. 
 
G.G.: Według wszelkich diagnoz i badań społecznych stajemy 
się coraz bogatsi. Zgodnie z danymi Polska cały czas awansuje 
i obecnie jest 39. gospodarką świata. Z dziesięć lat temu 
byliśmy chyba setną. Jesteśmy coraz zamożniejsi i coraz lepiej 
wykształceni, i co? Nie kupujemy książek. 
 
R.S.: Zapytałem studentów na wykładzie, kto czyta najnowszą 
literaturę polską, m.in. książki nagrodzone Nike. Nie wiem, czy 
podniosła mi się jedna ręka, czy dwie. Ale kiedy zapytałem, kto 
zna historię jakiejś Magdy K. czy kogoś tam, która zabiła swoje 
dziecko… 
 
[Głos z publiczności] Katarzyny W.! 
 
R.S.: …no właśnie, Katarzyny W., to właściwie tę historię znali 
wszyscy. I to pokazuje, czym się interesują studenci polonistyki, 
czyli ludzie, którzy de facto powinni być maszynami do czytania. 
A co tu mówić o innych. 
 
M.T.: No to potwierdzacie tę moją tezę o zmierzchu 
czytelnictwa, czy zaprzeczcie jej? [śmiech] 
 
D.B.: To jest sytuacja złożona, bo czynnik ekonomiczny, moim 
zdaniem, jest bardzo ważny. Od stopnia zamożności zależy nie 
tylko to, czy ludzie czytają, ale i to, co czytają – wszelkie 
badania czytelnictwa, do których miałem dostęp, wyraźnie 
zaznaczają, że uwzględniają też takie pozycje jak słowniki, 
instrukcje obsługi, książki kucharskie itd. Więc pojawia się tutaj 
pytanie, czy my to wszystko jeszcze jesteśmy w stanie uznać 
za czytelnictwo, tzn. w pewnym szerokim sensie na pewno tak, 
ale jeśli mówimy o sytuacji poezji, która zajmuje w tych 
zestawieniach jeśli nie ostatnie, to jedno z ostatnich miejsc – to 
już niekoniecznie. Poza tym mam wrażenie, że zniknął – nie 
lubię tego słowa – etos czytania, świadomość ważności tego, 
że się czyta. I teraz w odniesieniu do tego, co powiedział Radek 
– jeśli student polonistyki nie jest zainteresowany czytaniem, to 
jest to właśnie kwestia braku etosu czytania, braku chęci 
czytania. 
 
[Głos z publiczności – Marek Pijanowski] No ale tak samo 
wygląda sprawa w innych dziedzinach – na koncerty muzyki 
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poważnej, które organizujemy w Dworze Artusa, praktycznie 
w ogóle nie przychodzą studenci szkół muzycznych. 
 
D.B.: Właśnie, czyli to jest ogólniejsza tendencja. I z tego 
właśnie wynika zmierzch, o którym mówimy – i nie mam tu na 
myśli tytułu książki, którą, prawem kontrastu, czytamy ostatnio 
nadzwyczaj chętnie. A przykład szwedzki – Grzesiu, wybacz, 
ale, tak jak wiele przykładów szwedzkich przeniesionych na 
grunt polski, jest on po prostu nietrafiony. Ja go rozumiem, ale, 
z różnych powodów, jest on ryzykowny; my jesteśmy 
społeczeństwem innym niż szwedzkie, przemiana mentalna, 
jaka tam się wiele lat temu dokonała, do nas jeszcze nie 
dotarła. 
 
G.G.: No to zamiast na Szwedów spójrzmy na Czechów, którzy 
też mają wyższy poziom czytelnictwa. 
 
M.T.: Racja, bodaj sześciokrotnie. 
 
D.B.: Uważam, że porównania zarówno z Północą, jak 
i z Południem, są ryzykowne. 
 
M.T.: To nie wiem, z kim się w takim razie mamy porównywać. 
 
G.G.: Z Mołdawią? 
 
M.T.: Może być. 
 
G.G.: Bo tam jest najwyższe spożycie alkoholu na świecie. 
 
D.B.: Dobra, ja sformułowałem tę tezę dość mocno. Ale wróćmy 
do poezji. Uważam, że język poetycki jest martwy – niektóre ze 
zwrotów użytych w almanachu Toruń literacki z 1978 roku, który 
właśnie trzymam w ręku, dzisiaj nas śmieszą, pewnie niektóre 
zwroty użyte w Młodym Toruniu poetyckim będą nas śmieszyć 
za kilka lat jako niepasujące do aktualnego języka. Czy nie jest 
tak, że poezja to łacina polszczyzny? 
 
R.S.: Ja nie wiem, czy my nie narzekamy za bardzo. Tak 
słuchając Michała, mam wrażenie, że jest to człowiek, który 
zaczął żyć w czasach wynalezienia druku i mówi: poezja 
śpiewana umarła. A ona nie umarła – byłem ostatnio na 
wieczorze Tkaczyszyna-Dyckiego i miałem przykłady czegoś, 
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co jest (prawie) śpiewane, pisane i obecne w internecie. 
Słyszałem zresztą ostatnio, że wzrost czytelnictwa w internecie 
stymuluje wzrost czytelnictwa papierowego. Są przecież takie 
inicjatywy jak Biuro Literackie, które sprawnie funkcjonują, 
wydając na papierze autorów młodych, ryzykownych 
z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
M.T.: Ale Biuro jest akurat na środku rykowiska, o którym 
mówiliśmy [śmiech]. 
 
R.S.: Tak, ale całkiem ładnie to pracuje. A poza tym powinniśmy 
wrócić do lokalności [śmiech] i może coś powiedzieć o tej 
antologii.  
 
G.G.: Kilku autorów mi w tej antologii zabrakło, m.in. Marka 
Pijanowskiego, który jest tutaj dzisiaj z nami, Rafała 
Kowalczyka. Wiem, że tam są tylko rzeczy poetów, którzy 
wydali już książkę, ale ja osobiście dodałbym rzeczy tych, 
którzy z debiutem wciąż się zmagają, a piszą bardzo przyzwoite 
teksty. Dorzuciłbym może jeszcze Cezarego Dobiesa i Miłkę 
Malzahn. Oni już co prawda od wielu lat nie mieszkają 
w Toruniu, ale tu żyli i tworzyli. 
 
R.S.: Nie mówię nie, sam starałem się coś takiego zrobić 
w posłowiu, ale redaktorzy przyjęli takie a nie inne kryteria, dość 
zresztą logiczne. Jednak mówimy o tym, co konkretne, więc 
zejdźmy na poziom książki, dotknijmy jej [śmiech]. 
 
M.T.: Dotykam [dotyka] i jest wszystko ok. Dobry papier, 
matowa folia na okładce, wszystko dobrze. Wiesz, ja 
rozkoszuję się smutną sytuacją zmierzchu, staram się ją 
oswajać. Myślę, że nasze pokolenie, urodzone gdzieś na 
przełomie lat 70. i 80., ma fatalnie. Urodziliśmy się na tyle 
wcześnie, aby zaznać konsekracji papieru, ale kiedy już 
dorośliśmy, by w tej konsekracji wziąć pełny udział, to okazuje 
się, że już nie ma grupy, która mogłaby papier konsekrować. 
Zostaliśmy trochę z gołą dupą na lodzie. I jest nam bardzo 
przykro, bo coś nas zawiodło, nasze nadzieje zostały 
zawiedzione. To jest coś takiego, że cywilizacja skończyła się, 
zanim my zdążyliśmy ją dogonić. Radek, masz rację, że 
medium internetowe wpływa na papierowe, ale to jest skutek 
nieustannego procesu remediacji; każdy taki przełom 
remediacyjny wiąże się z tym, że medium upadające wpływa na 
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medium nowe – pierwsze książki drukowane naśladowały 
rękopisy, a internet współcześnie naśladuje książkę drukowaną. 
Tak jest, kiedy się bierze na warsztat książkę zrobioną w .pdfie. 
Natomiast sama poezja w tym procesie remediacji jest po 
prostu nieważna, nie ma żadnego wpływu na zmiany mediów. 
Poezja musi polec. 
 
R.S.: Ale co to znaczy, że musi polec? 
 
M.T.: To znaczy, że nie jest na tyle silna, żeby nowe medium 
mogło zatrzymać kształt, choćby graficzny, wiersza. To już się 
dzieje. 
 
R.S.: A ja myślę, że do końca tak nie jest. Kształt strony książki 
internetowej jest w dużej mierze zależy od rzeczy, o których my, 
teoretyzując, często zapominamy, np. od przyzwyczajenia 
ludzkiego wzroku. Dla mnie, jako że się starzeję, jest to dość 
istotne [śmiech]. 
 
D.B. Tu wchodzi jeszcze jedna rzecz – internet daje mnóstwo 
możliwości prezentacji poezji zupełnie niezwiązanej z kwestiami 
druku, bo przecież poecie nikt nie zakazuje nagrać swojego 
wiersza jako klipu i wrzucić na youtube. Tym bardziej że, moim 
zdaniem, poezji nigdy nie było po drodze z drukiem – poezja 
jest żywiołem słowa mówionego. Dlatego nowe media wcale nie 
muszą być dla poezji zagrożeniem, ale mogą stymulować inne 
formy wypowiedzi, nie wiem, jakąś nową oralność. 
 
M.T.: Właśnie tak jest. Ale wracając do lokalności, to ja mam z 
nią różne potyczki; dość blisko obserwuję życie literackie 
regionu, zwłaszcza Bydgoszczy, co się wiąże z moją pracą 
zawodową, bo oprócz tego, że redaguję pismo, pracuję 
w Miejskim Centrum Kultury. Do moich zadań należy 
koordynowanie lokalnego życia literackiego – i właśnie 
uważam, żeby wrócić do tego, o czym już mówiłem, że poezja 
jeszcze jakiś czas przetrwa w takim życiu lokalnym. To widać na 
przykładach spotkań autorskich, na których z obowiązku 
bywam: autorzy lokalni gromadzą najliczniejszą 
i najwdzięczniejszą publiczność, zdecydowanie. W Bydgoszczy 
jest poeta Zdzisław Prus, nie wiem, czy państwu znany, autor 
starszego pokolenia, trochę podobny do Szymborskiej – na 
swoim jubileuszu zgromadził ok. 180 osób. 
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D.B.: Ma szanse na Nobla? [śmiech] 
 
M.T.: Nie no, po prostu chciałem go przybliżyć [śmiech]. Wiecie, 
przyjeżdża Myśliwski – ma na spotkaniu 14 osób, przyjeżdża 
Bieńczyk – ma 20, a przychodzi Prus – i ma 180. Nie wiem, 
z czego to wynika, ale wydaje mi się, że chodzi tu o kontakt 
osobisty – przychodzi się nie na poezję, tylko na autora. Poezja 
przetrwa w takim właśnie osobistym wymiarze. 
 
D.B.: Ale to jest mechanizm czysto poetycki. Wydaje mi się, że 
przewaga lokalnego poety nad poetą skali większej jest taka 
sama, jak przewaga wychowanka naszej, lokalnej szkółki 
piłkarskiej, który wychodzi w koszulce Manchesteru, nad wielką 
gwiazdą piłki nożnej. 
 
R.S.: Prus jest zresztą w Bydgoszczy bardzo znany, młody 
poeta tak łatwo sympatii by nie zyskał. 
 
M.T.: Wiesz co, nie do końca. Jest w Bydgoszczy bardzo znany 
raper, Bisz, który przecież najpierw zaistniał lokalnie jako poeta, 
dopiero potem nagrywał na nielegalu, wreszcie wydał solówkę. 
I już na samym początku jako członek lokalnej grupy literackiej 
gromadził niemałą publiczność. 
 
G.G.: Jak Małpa w Toruniu. On przecież seriami wygrywał slamy 
poetyckie i w OdNowie, i w CSW. I on mówi, że czyta, ba, nie 
wyklucza nawet, że kiedyś napisze prozę. 
 
D.B.: A czy klip hiphopowy wrzucony do sieci nie jest formą 
komunikacji poetyckiej? Całkowicie abstrahując od jakości 
większości tego typu produkcji – chodzi o sam fakt. 
 
G.G.: No właśnie – co dalej z mową wiązaną? Jest w hiphopie, 
który opiera się na rymie, rytmie i umiejętnościach oralnych, 
wiecie, kilka kroków dalej i mamy… 
 
M.T.: …biskupa Krasickiego [śmiech publiczności].  
 
G.G.: Wiersz, no po prostu mamy wiersz. 
 
D.B.: Idąc tym tropem – może my mamy złe pojęcie 
o publiczności literackiej? Może ci chłopcy na klatkach 
z komórkami też są taką publicznością? Wiadomo, że oni 
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kiepsko znieśliby Herberta czy Szymborską, ale już rzeczonego 
Krasickiego albo księdza Bakę – kto wie? 
 
R.S.: A przecież jaka to jest popularność – taki modny ostatnio 
Donatan ma już 15 milionów wejść na youtube. 
 
M.T.: Ja np. bardzo dobrze przyjmuję wszelkie odmiany poezji 
śpiewanej, zwłaszcza rockowe, bo ta stylistyka jest mi 
najbliższa. Więc czemu hiphopu nie traktować właśnie w tym 
kontekście, a publiczności hiphopowej jako publiczności 
literackiej? Może to jest właśnie przyszłość? Jestem większym 
fanem muzyki niż poezji, ale zaczynam mieć obawy, że muzyka 
też powoli umiera… [śmiech]. 
 
G.G.: A jak już wszystko umrze, to co zostanie? [śmiech] 
 
D.B. [Śmiech] Pewnie ta rozmowa, za którą serdecznie 
dziękuję. 
 
 

Rozmawiali: Dariusz Brzostek, Grzegorz Giedrys, 
Radosław Sioma i Michał Tabaczyński 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Prejs, Body? (1) 
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ALEKSANDRA KALINA CHOJNOWSKA 
 

 

„Pod prowincjonalną gwiazdą rodzą 
się poeci”. Kilka słów o poezji 
Edwarda Kupiszewskiego 

 
 
Edward Kupiszewski to ostrołęcki poeta, prozaik 

i publicysta. Urodził się 18.06.1940 w Czerwonce. Dużą część 
swojego dzieciństwa spędził w małej wiosce leżącej niedaleko 
Przasnysza o nazwie Święte Miejsce. W 1975 roku przeniósł 
się do Ostrołęki, aby tam rozpocząć działalność w Grupie 
Poetyckiej „Narew”. Za swojego życia wydał cztery zbiory 
wierszy: Okruchy iglastego serca (1975), Opisanie ciszy (1976), 
Nie bójcie się dnia (1981) i Błogosławiona niewierność (2000). 
Pięć lat po jego śmierci ukazał się tom Wiersze zebrane (2005) 
zawierający wszystkie publikowane dotychczas utwory oraz 
tzw. wiersze ocalałe, odnalezione przez jego żonę – Teresę. 
Kupiszewski był także autorem zbioru opowiadań Kto był wyżej 
(1979) oraz powieści: Miałbym taki piękny pogrzeb (1979), 
Koniak dla Anioła Stróża (1984), Wiara, nadzieja, miłość (1985), 
Pokochać w sierpniu (1985), Ktoś powiedział (1987), Miłość 
zostawia ciszę (1989) i Za grzechy cudze i własne (1999). 
Napisał również, wydaną pośmiertnie, powieść autobiograficzną 
Cień kwitnących akacji (2001). Według jego scenariuszy Teatr 
Polskiego Radia wyemitował dwa spektakle: Dług (1978) oraz 
Miałbym taki piękny pogrzeb (1981). Kupiszewski publikował 
też felietony – Listy do ojca i Rozmowy z córką – ukazujące się 
w pismach „Zielony Sztandar” oraz „Tygodnik Ostrołęcki”. Poeta 
zmarł 08.08.2000 w Ostrołęce po nagłej i krótkiej chorobie.  

Kupiszewski był, zarówno w swoim życiu, jak 
i twórczości, związany szczególnego rodzaju przymierzem 
z kilkoma miejscami dalekimi od wpływów wielkich miast; 
dlatego też z pełną świadomością można powiedzieć, że to 
właśnie na prowincji miał swoją ojczyznę i swoje własne 
miejsca, które uznawał za „święte”. A wszystko zaczęło się 
w Czerwonce, niewielkiej wsi w powiecie makowskim, 
w miejscu urodzenia Kupiszewskiego, które autor tak opisał 
w jednym z wierszy: 
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Miejsce urodzenia 
 
 
gdzieś w tej trawie leży pianie koguta 
jak zardzewiały klucz 
którym otwarto tamten ranek 
i wieś przecisnęła się ku mnie 
szczelinami brzóz 
 
wszystko tu jak przedtem 
 
z tego piasku mój głos 
z tej ścieżki podniesioną dżdżownicę 
darowano mi na kręgosłup 
 
tę kałużę przelano we mnie na krew 
na czucie widzenie i słuch 
 
miejsce urodzenia 
 
z cudów przeze mnie doznanych 
największy spełnił się tu

1
. 

 
Z wiersza wyłania się obraz poety, który przybył do 

swojej rodzinnej wioski i przypomina sobie minione wydarzenia. 
Pianie koguta – klucz, którym otwarto tamten ranek, daje do 
zrozumienia, że Kupiszewski urodził się o wschodzie słońca, 
gdyż na wsi to właśnie kogut obwieszczał początek dnia. Klucz 
jest zardzewiały, stary, mało kto, a może już nikt poza 
piszącym, o nim nie pamięta. Taki opis świadczy o skromności 
i dystansie poety do swojej osoby. Wszakże ów klucz mógł być 
przecież złoty, wysadzany diamentami i zamknięty w pięknie 
zdobionej skrzyni, ten jednak leży sobie spokojnie „gdzieś w tej 
trawie”. W tej konkretnej, o której autor myśli, czyli w trawie 
rosnącej przed rodzinnym domem w Czerwonce. 

Ciekawym zabiegiem jest ukazanie wsi, która przeciska 
się do bohatera wiersza szczelinami brzóz, a nie samego 
autora, który podczas swych narodzin przeciska się do świata, 
a jako dziecko bawi, biegając miedzy szczelinami. Jest to 
pierwszy znak zawartego przymierza ze wsią, która, jak dalej 
czytamy, nie zmieniła się od tamtej pory. W sercu 
Kupiszewskiego już na zawsze pozostanie taka sama, będzie 
miejscem dokonanego cudu. To właśnie w niej kształtuje się 
cała sylwetka, także twórcza, i zmysły poety. Głos powstający 
                                                 
1
 E. Kupiszewski, Okruchy iglastego serca, [w:] Arkusze poetyckie Grupy 

Narew, Warszawa 1975, s. 3. 
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akurat z piasku jest symbolem tego, że Kupiszewski będzie 
mówił głosem swojej ukochanej mazowieckiej ziemi – to kolejny 
element paktu z prowincją. Dżdżownica darowana na kręgosłup 
to metafora wsi, która na zawsze w nim pozostanie. Kręgosłup 
jest niezwykle ważną częścią ciała każdego człowieka, 
ponieważ utrzymuje je w pionie, wzmacnia. Owa dżdżownica 
symbolizuje zatem silne zasady moralne, które zostały 
przekazane podmiotowi przez wieś. Dzięki kałuży przelanej na 
krew i na zmysły jego poetycka wrażliwość będzie kształtowana 
przez pryzmat prowincji. 

Zwrócić uwagę należy również na występujące w całym 
wierszu zaimki wskazujące: „tej”, „tamten”, „tu”, „tego”, „tę”. 
Autor wskazuje poszczególne miejsca, z których „powstała” 
jego osoba. To właśnie tu, w tym miejscu, nie gdzie indziej, stał 
się jego cud. To z elementów tej, nie żadnej innej ziemi jest on 
złożony. Takie narodziny poety stanowią ścisłe połączenie, 
przenikanie się nowonarodzonego dziecka z wioską, w której 
przyszło się na świat. Autor wiersza nie ma żadnych 
wątpliwości, że to właśnie w rodzinnej Czerwonce został 
uczyniony dla niego największy cud – cud narodzin, 
a jednocześnie wrośnięcia w prowincję, co w późniejszych 
latach zaowocuje całą serią wierszy i większości utworów 
prozatorskich poświęconych miłości do jego „małej ojczyzny”. 

O zakończeniu tego wiersza tak pisze Dorota Plucińska 
w swojej książce Literatura na prowincji. Granice, formy, 
konteksty: przykład Edwarda Kupiszewskiego: 
 

Pointa wiersza podkreśla pewną fenomenologiczną 
postawę artysty – postrzegania świata jako zbioru bodźców, 
sygnałów, znaków czy odczuć, wyrosłych jednakże 
z indywidualnej percepcji. Tę umiejętność zdeterminowało 
„miejsce urodzenia”, które zdecydowanie ukształtowało 
horyzonty aksjologiczne pisarza

2
. 

 
Praktycznie cała poezja Edwarda Kupiszewskiego jest 

przesycona problematyką lokalności i prowincjonalności 
w różnych odsłonach. Stanowią one system wartości, który jest 
niepodważalny. Przytoczony i omówiony utwór umiejscawia 
poetę i jego twórczość w przestrzeni lokalnej3. 

                                                 
2
 D. Plucińska, Literatura na prowincji. Granice, formy, konteksty: przykład 

Edwarda Kupiszewskiego, Pułtusk 2010, s. 92. 
3
 Zob. tamże, s. 91. 
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We wstępie do pierwszego zbioru wierszy 
Kupiszewskiego – Opisanie ciszy – Tadeusz Nowak zawiera 
takie spostrzeżenia: 
 

Kupiszewski ma wyraźny program poetycki, inną 
i bardziej zdecydowaną filozofię życiową. On po prostu 
troszeczkę inaczej widzi od wielu, ma inny stosunek do słowa, 
do krajobrazu, do spraw codziennych, na pozór drobnych, 
które szpilka po szpilce, kolec po kolcu układają się w nasze 
życie. […] Najważniejsze jednak w tej poezji jest to, że ma 
ona autentyczny, niekłamany smak. Czytając jego wiersze 
prawie widzi się, w jakim zakątku kraju poeta żyje i wie się, 
bez rocznika statystycznego, na jaki czas przypadło jego 
życie. A to czasem znaczy więcej, niż wszystkie poszukiwania 
formalne razem wzięte, puste od środka, nijakie, nie służące 
żadnej, nawet najdrobniejszej sprawie

4
. 

 
To, o czym pisze Tadeusz Nowak, niewątpliwie 

ukształtowała w Kupiszewskim mazowiecka prowincja. Dzięki 
temu możemy teraz docenić owoce jego twórczości w formie 
poezji i prozy w dużej mierze opiewającej jego rodzinne strony. 
Szczególna szczerość i skromność, tak odczuwalne w jego 
utworach, są przyczyną lekkości przyswajania ich przez 
czytelnika, a niezwykły sposób malowania słowem 
mazowieckich krajobrazów przenosi w miejsca, o których mówi 
autor. 

Gdy Edward skończył 5 lat, jego rodzina przeniosła się 
do wsi zwanej Świętym Miejscem. Z racji zawodu 
wykonywanego przez ojca poety, Tadeusza, Kupiszewscy 
zamieszkali w przykościelnej organistówce. Święte Miejsce 
to maleńka wioska położona w województwie mazowieckim5. 
Z tym miejscem poeta był nierozerwalnie związany do końca 
życia. Poświęcił mu bezpośrednio dwa wiersze z cyklu Moje 
bardzo święte miejsca (dedykowanego matce) z tomiku 
Błogosławiona niewierność. I choć wydawałoby się, że tylko 
dwa wiersze mówią wprost o Świętym Miejscu, to jednak 
w innych utworach także przewijają się jego obrazy 
i wspomnienia. Na temat tego cyklu tak pisze Plucińska: 
 

Poeta odwołuje się tu we wszystkich lirykach do 
znanych i wykorzystywanych już wcześniej repetycji obrazów 

                                                 
4
 T. Nowak, Wstęp, [w:] E. Kupiszewski, Opisanie ciszy, Warszawa 1976, 

s. 7-8. 
5
 O Świętym miejscu zob. Słownik graficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, Warszawa 1880. 
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i motywów: miejsca urodzenia, domu rodzinnego – 
„najmniejszej i najodważniejszej ojczyzny”, rodziny, 
ukochanych krajobrazów. Jednak dwa z nich przywołują 
bezpośrednio autentyczną przestrzeń „domowej ojczyzny”. 
Święte Miejsce i Kościół w Świętym Miejscu to teksty zupełnie 
wyjątkowe w całej poetyckiej twórczości Kupiszewskiego, 
który […] jest od zawsze przekonany o wyjątkowości 
przestrzeni, „miejsca urodzenia”, ponieważ wprost, począwszy 
od tytułu, wiersze mówią o konkretnej topografii – fizycznej 
(miejscowości o nazwie Święte Miejsce) i duchowej (swoistym 
sacrum poety)

6
. 

 
W Świętym Miejscu uwagę przykuwa dokładny opis całej 

okolicy. Czytając, możemy oczami wyobraźni dokładnie 
zobaczyć wioskę, w której dorastał młody poeta: 
 
Święte Miejsce 
 
 
to jest Święte Miejsce 
 
święte miejsce moich rozbieganych nóg 
i podbitych oczu 
 
święte miejsce zabitego kreta 
i strąconego ze starej lipy nietoperza 
w którym rozpoznałem diabła 
 
święte miejsce organiściaków i kościelniaków 
więcków gadomskich i drabików 
przytulone do lasu 
w szalu kwitnących akacji 
z placem do gry w palanta 
i do marzeń 
 
z krową wiecznie głodną 
przywiązaną do ziemi łańcuchem 
 
gdzie skrzyżowanie dróg dzieliło na czworo 
miejsce do życia modlitwy zabawy 
i wiecznego spokoju 
 
jedną drogą szła miłość 
drugą odchodziła młodość 
 
do dziś biała kapliczka przed kościołem klęczy 
strzała świerku niebo szyje 
a lipy różaniec szepczą i śpiewają psalmy 

                                                 
6
 D. Plucińska, dz. cyt., s. 93. 
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a nad wszystkim Pan Bóg – rozłożył ramiona 
chmury białe to jego anielski orszak 
a ta ciemna nad borem 
to jego głowa

7
. 

 
Już na samym początku widzimy, że autor opisuje 

konkretną wioskę, gdyż rozpoczyna wiersz od nazwy zapisanej 
z wielkich liter. W kolejnych wersach zaś te same słowa 
zapisane są małymi literami, ponieważ określają stosunek 
autora do tego miejsca, nie stanowią nazwy – Święte Miejsce 
jest świętym miejscem dzieciństwa i młodości poety. Bohater 
wiersza wspomina swoje dziecięce zabawy; zabicie kreta czy 
strącenie z lipy nietoperza – „demonicznych” dla dziecka 
zwierząt – usprawiedliwia rozpoznaniem w nich diabła 
(autentyczna przygoda – chłopcy, którzy zobaczyli na lipie 
nietoperza, przestraszyli się i poprosili księdza o poświęcenie 
drzewa). Dalej wymienia rodziny, które mieszkały w tej 
maleńkiej wsi – organiściaków, czyli rodzinę Kupiszewskich, 
kościelniaków – rodzinę kościelnego z miejscowej parafii oraz 
innych sąsiadów, po nazwiskach: Więckowie, Gadomscy, 
Drabikowie (wieś była tak mała, że tylko te rodziny ją 
zamieszkiwały). To było święte miejsce ich wszystkich, choć 
być może nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. 

Z wiersza wynika także opis położenia wioski – przy 
lesie, otulona kwitnącymi akacjami, z placem, na którym pasła 
się wiecznie głodna krowa, a dzieci organizowały sobie różne 
zabawy, jak wspominana gra w palanta. Jednak plac nie jest 
tylko polem do zabaw, Kupiszewskiemu służy także za miejsce, 
w którym spokojnie można oddać się marzeniom. 

Święte Miejsce podzielone jest skrzyżowaniem dróg na 
cztery części. Miejsce do życia to organistówka, w której 
mieszkała rodzina Kupiszewskich, modlitwy – drewniany kościół 
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny parafii 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, zabawy – 
wspomniany wcześniej plac, a wiecznego spokoju – wiejski 
cmentarz. Wszystko, czego można potrzebować do spokojnej 
egzystencji, właśnie tam się znajduje. 

Droga, którą szła miłość, to trasa, jaką pokonywali 
nowożeńcy idąc do kościoła, by zawrzeć sakrament 
małżeństwa, podjąć nowe obowiązki życiowe – małżonków 
i rodziców, a jednocześnie bez smutku utracić młodość na 
                                                 
7
 E. Kupiszewski, Błogosławiona niewierność, Ostrołęka 2000, s. 76. 
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rzecz nowego rozdziału w życiu. To właśnie w tym kościele 
poeta jako ministrant służył do Mszy Świętej, ożenił się i także 
tutaj dokonały się akty chrztu dwóch pierwszych jego córek. 
Dzięki tym ważnym momentom w życiu każdego człowieka 
Kupiszewski jeszcze bardziej związał się z miejscem, które 
w swoich wierszach określa jako święte. 

Kapliczka, która do dziś „klęczy” przed kościołem, to 
murowana niewielka biała rotunda z XVIII wieku. Bez okien, 
z małymi drzwiczkami, blaszanym dachem zwieńczonym 
metalowym krzyżem, wzniesiona według tradycji w miejscu 
objawień Matki Bożej na obwodzie cembrowanej studni 
cudownego źródełka. Tuż obok kapliczki rośnie strzelisty 
świerk, którego zaostrzony wierzchołek przypomina strzałkę 
wskazującą niebo. Dookoła rosną lipy. Nad całym krajobrazem 
tego szczególnego miejsca ramiona rozłożył Pan Bóg, do 
którego poeta ma bardzo duży szacunek, co widać po, rzadkim 
w jego wierszach, używaniu wielkich liter. Skoro Święte Miejsce 
ma Boską opiekę, to nie ma wątpliwości, że jest dla poety 
święte. 

W 1966 roku Kupiszewski został członkiem KKMP 
(Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy) i tak jego 
przygoda z poezją zaczęła wychodzić poza ramy prowincji. 
Dzielił się swoimi utworami już nie tylko z rodziną i sąsiadami, 
teraz mógł porozmawiać na ten temat także z innymi pisarzami 
i poetami, poznać ich opinie oraz twórczość. Klub organizował 
spotkania w różnych miejscowościach województwa 
mazowieckiego – m.in. w Ciechanowie, Makowie Mazowieckim 
i Ostrołęce. Kiedy Kupiszewski dowiedział się, że w Ostrołęce 
właśnie powstaje nowe środowisko literackie (Grupa Poetycka 
„Narew”) i jest możliwość twórczego rozwoju, za namową żony 
i przyjaciół, poetów z Ostrołęki, podjął decyzję o przeniesieniu 
się do tego niewielkiego, acz sporo większego i zupełnie innego 
od jego poprzednich miejsc zamieszkania miasteczka. Jak 
pisała później o tej grupie poetyckiej żona pisarza, Teresa 
Kupiszewska, 
 

powstała [ona – przyp. A.K.Ch.] w małym, 
kilkunastotysięcznym miasteczku powiatowym z dala od 
wielkich środowisk literackich, na tak zwanej prowincji, często 
lekceważonej przez krytyków

8
. 

                                                 
8
 T. Kupiszewska, Grupa poetycka „Narew”, Ostrołęka 1984, s.5. 
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Do Ostrołęki Kupiszewscy przeprowadzili się w 1975 roku. 
Zamieszkali w bloku przy ulicy Waryńskiego. Żona, córki i sam 
poeta cieszyli się z nowego mieszkania. Dla rodziny z prowincji 
fakt mieszkania w dużym bloku w mieście był czymś dziwnym, 
a zarazem niesamowitym, co czytamy w liście poety do ojca, 
który ukazał się w cyklu Listy do Ojca: 
 

Już mieszkam w nowym mieszkaniu. Duży blok 
pięknie położony przy ulicy Waryńskiego […]. Zamieszkało 
w nim 70 rodzin. Pomyśl. Wszystkie rodziny ze wsi. Tak. 
Z całej wsi rozciągniętej przecież na dużej długości

9
. 

 
Jednak po pierwszych chwilach radości i zachwytu nad 

nowym miejscem poetę zaczynają nachodzić przemyślenia 
i tęsknota za wsią, rodziną, atmosferą wiejską i naturą. Zaczyna 
się dla niego czas aklimatyzacji w tym małym miasteczku, które 
spokojnie nazwać można trochę większą prowincją. Przyjdzie 
czas, że Ostrołęka stanie się również jego małą ojczyzną, lecz 
zanim tak będzie, poeta musi pozwolić jej wrosnąć w niego tak, 
jak wcześniej Czerwonce i Świętemu Miejscu. W wierszu List 
do ojca z tomiku Nie bójcie się dnia autor zapisuje swoje 
refleksje o próbie zakorzenienia się w Ostrołęce. W poetykę 
listu wpisane są repetycyjnie ujęte obrazy miasta, 
relacjonowane przez syna ojcu na wsi10: 
 
tutaj ojcze nawet wiatr 
mieszczańsko ugrzeczniony 
chodzi na palcach 
i przezornie 
nie wszystkim sypie w oczy 
 
tutaj ojcze nawet śnieżyca 
najpierw stoi za blokiem 
przestrzeń bada 
żeby na ostrych krawędziach wieżowca 
głowy nie rozbić 
 
tutaj nawet księżyc 
ten elegancki kominiarz 
stąpa po dachach ostrożny 
 
i my też 
mamy uśmiech i jasne spojrzenie 
gdy pozłacaną łopatką 

                                                 
9
 E. Kupiszewski, Listy do Ojca (IV), „Zielony Sztandar” 1977. 

10
 D. Plucińska, dz. cyt., s. 206. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

36 
 

pod innymi 
kopiemy dołki

11
. 

 
Poeta, będąc nadawcą listu, chce pokazać ojcu, że 

„tutaj”, w mieście, wszystko jest zupełnie inaczej niż na wsi. 
W tym celu posługuje się ironią. „Wiatr mieszczańsko 
ugrzeczniony” symbolizuje kontakty międzyludzkie. Na wsi 
ludzie są na siebie otwarci, wszyscy się znają, rozmawiają ze 
sobą o swoich problemach, są bardziej bezpośredni, często się 
przyjaźnią. W mieście nie znają się nawet Ci, którzy mieszkają 
ze sobą w jednym bloku, a jeśli już kojarzą się z widzenia czy 
z jakiejś krótkiej rozmowy, wymieniają jedynie grzeczności, są 
zamknięci na drugiego człowieka. Wiejski wiatr to wolny duch, 
może wiać, gdzie chce, kiedy chce i na wszystkich jednakowo. 
Ten miejski jest przezorny, chodzi na palcach i uważa, na kogo 
może wiać. Tak samo jest z ludźmi – zanim zaczną ze sobą 
szczerze rozmawiać, będą się obserwować, badać, oceniać. 
Wszystko po to, by przypadkiem nie obdarzyć zaufaniem 
kogoś, kto okaże się niegodny i wyrządzi krzywdę. Poeta boi 
się tej rzeczywistości, ponieważ jeszcze nie przywykł do realiów 
miejskiego życia. 

Personifikacje czynią relację syna obrazową 
i sugestywną. Kolejne strofy, ukazujące inne aspekty uroków 
życia w mieście, groteskowo powiększają dystans „ja” 
lirycznego wobec przedmiotu swej wypowiedzi12. Zbiorowość, 
do której zalicza się podmiot mówiący, charakteryzuje się 
typowym dla miasta relatywizmem i konformizmem. 
W ironicznej parafrazie znanego powiedzenia pobrzmiewa 
obawa o utratę wartości nabytych na prowincji przez 
zadomowienie się w mieście. Przysłowiowe dołki kopane złotą 
łopatką i z uśmiechem symbolizują zakłamanie i obłudę 
człowieka. Autor obserwuje to wszystko, widzi ogromną różnicę 
miedzy życiem na prowincji i w mieście. Jest mieszkańcem 
miasta, więc jednym z nich, ale jest też „z tej krwi i z kości tej”13, 
co zawdzięcza rodzicom. Dlatego nawet, kiedy niewielkie 
miasteczko, Ostrołęka, stanie się jego małą ojczyzną, nie utraci 
tego, co otrzymał od ojca, matki i od wsi. 

Edward Kupiszewski to przykład poety, który zostawił 
serce na swojej własnej prowincji, w osobistych „świętych 

                                                 
11

 E. Kupiszewski, Nie bójcie się dnia, Warszawa 1981, s. 69. 
12

 D. Plucińska, dz. cyt., s. 206. 
13

 Zob. E. Kupiszewski, Nie bójcie się dnia, s. 67. 
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miejscach” stanowiących dla niego tę szczególną małą 
ojczyznę. Cała jego poezja nasycona jest ogromem uczuć do 
miejsc, które uważał za wyjątkowe. Ta wyjątkowość nie wzięła 
się jednak z samego faktu zamieszkiwania w danej 
miejscowości. Spojrzenie na życie Kupiszewskiego przez 
pryzmat przymierza, jakie zawarł z prowincją w momencie 
narodzin, daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jego 
twórczości. Analiza jego wierszy oraz biografii pokazuje, że 
takie przymierze mógł zawrzeć głównie dzięki swoim rodzicom, 
którzy nauczyli go patrzeć na świat i odnajdywać w nim 
tworzywo poetyckie. Święte miejsca Kupiszewskiego wpisały 
się w jego życie rodzinne i były wszechobecne w tworzonej 
przez niego poezji. Dlatego też, jak sam mawiał, nie kokietował 
czytelnika skomplikowaną metaforyką, ale pisał językiem 
zwyczajnym, o codziennych sprawach człowieka 
i wykorzystywał elementy biograficzne i naturalistyczne do 
przekazywania treści uniwersalnych. 
 
 

Aleksandra Kalina Chojnowska 
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EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI__wiersze 
 
 
 

I. Dosłownie zewsząd spadają 
na nas pociski śmierci 

 
 
to było gdzieś na początku 
lat osiemdziesiątych kiedy pisałem 
wiersze jako Konrad Bełski 
i wysyłałem je na chybił trafił 
 
nic nie zostało z owych tekstów 
(„dosłownie zewsząd spadają na nas 
pociski śmierci”) i nic nie zostanie 
choćbym się jeszcze bardziej starał 
 
jako Dycki: zamienię siebie na ciebie 
i ciebie na siebie niczego wszak 
nie obiecując i nie osiągając ale najpierw 
poproś mnie o wszystko co mam 
 
ale najpierw (zanim mnie 
dziabniesz) poproś o wiersze 
 
 
 

II. Szmaty 
 
 
otóż w innej rzeczywistości moja 
matka dokonywała samookaleczeń 
zrazu powierzchownych niegroźnych 
lecz po kilku dniach ropiejących 
 
dlatego potrzebowała coraz więcej 
prześcieradeł by obwiązywać zranienia 
wkrótce w całym domu (który nie istniał 
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w żadnej postaci) przybyło brudnych 
 
szmat nawet pod mym jasieczkiem 
nauczyłem się z nich robić wiersze 
 
 
 

III. Zupa owocowa na kościach 
 
 
w innej rzeczywistości aniżeli 
wczorajsza i dzisiejsza 
wszystko we wsi było na swoim miejscu 
świat wewnętrzny i zewnętrzny 
 
albo powinno znajdować się 
w zasięgu ręki choć dobrze wiem 
że rzeczywistość pozostaje 
niepodzielna matka zaś uwija się 
 
w kuchni letniej o glinianej 
polepie w której zawsze 
było mi najlepiej i specjalnie dla mnie 
gotuje zupę owocową na kościach 
 
 
 

IV. Piosenka o fisiu 
 
 
słyszę to jeszcze dzisiaj 
mimo że nic mi nie zagraża 
twoja matka ma fisia 
twoja matka to pełny fiś 
 
jestem w przysiółku Brozie 
w którym nic mi nie grozi 
w Wólce Krowickiej zdarza się 
to o wiele częściej aniżeli 
 
w Lisich Jamach słyszę to jeszcze dziś 
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kiedy bywam u powinowatych 
w Broziach lub u krewnych w Kornagach 
twoja matka to skończony fiś 
 
 
 

V. Wymyk 
 
 
zdziwiłem się niepomiernie 
kiedy p. Leszczawska przywołała 
do siebie psinkę (zauważmy 
że nie był to psiuk lecz psinka) 
 
powiem jeszcze inaczej od początku 
nakręcała mnie polszczyzna mojej matki 
i jej język chachłacki (kaniuk, 
kaniuczysko) dlatego że przyszła znikąd 
 
po akcji „Wisła” (podobnie jak po akcji 
„Hiacynt”) było się znikąd wiem to po sobie 
otóż wymknąłem się im jako Konrad Bełski 
i przywarłem do polszczyzny niczym Polaczysko 
 
 

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki 
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MAREK LOBO WOJCIECHOWSKI___wiersze 

 
 
 

widoki spoza kadrów 
 
 
Nocą śnię, co być mogło. Kim być mogłem.  
 
Słucham, a ty mówisz do mnie chyba  
cyrylicą. Nie cierpię ruskich pierogów,  
jankeskich hot-dogów i polskich autostrad.  
Jestem wszystkim: ścierką do podłogi, sługą  
własnego kota, latawcem na zbyt krótkiej lince.  
 
W Egipcie lato, a ja marznę w słowach, co nie grzeją.  
Mówisz, trzęsiesz się nade mną, jak migotliwe cienie  
suną myśli zupełnie nie w temacie. Lubię się oderwać  
czasem, wybór scenariusza zostawiam chwili. Błyski  
oczu jak flesz wyłapują zdziwienie, gesty zastygłe  
w walce o rację. Choćby to przyciąć i tak nie zmieści się  
na żadnym zdjęciu. Lepiej zafundujmy sobie eutanazję 
albo trepanację; nie wiem jak to się nazywa, ale zróbmy 
coś wspólnie. Choć raz. 
 
 
 

instalacja statyczna 
 
 
Świat za oknem niezmienny do bólu oczu,  
jedynie pora dnia zmienia barwy widokówki. 
Świtem, we mgle, widzę tylko las, 
jakbym żył jedynie ja i on. To, co potem:  
puste labirynty ulic w kadrach spojrzeń.  
Ile trzeba przemyśleń, by wybrać? I jeszcze: 
co jest na tyle ważne, by było  
ważniejsze od innych? Ptaki za oknem  
patrzą na mnie w przelocie, 
dla nich jestem nieruchomy. Ruch 
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przyniosłem wczoraj znad rzeki, 
jesienne koryto płynnego ołowiu 
nie do końca przekonuje o naturalności. 
 
Jeśli ruch jest wyrazem sensu, to zrób mnie 
brontozaurem, Panie, będę skubał drepcząc, 
drepcząc skubał. 
 
 
 

kadr: niedoświetlony, opcjonalny 
 
 
Za rogiem stoi nic i czeka na twoje oczy. 
Kiedy zerkniesz, budzi się wyliniałym 
trawnikiem, dwoma rachitycznymi drzewkami, 
psem obsrywającym chodnik powstały z patrzenia. 
 
Za rogiem jest całe to, co czeka. Wszystkie  
zapomniane blizny, urazy, zatrzymują się 
w skupieniu, gotowe do dezercji, bo zza rogu 
przypadkiem może wyjść coś, co zaboli mocniej 
 
niż powinno. Doświadczenia (uniki), gromadzone  
w pośpiechu, niedbale pouwalane po kątach, 
sprężone czekają na sygnał buntu, odrzucenia, 
 
bo niechciane odrzucisz i pójdziesz w swoją stronę, 
gdzie szlaki dawnych koryt, suche jak dno szklanki  
z brunatnoszarym liściem herbacianym, martwym. 
 
 

 
Macondo, Macondo 

 
 
Mogłaby być mgła lub zamieć,  
przesłaniająca wszystko. Wtedy  
siła w oczywistościach, dotykach.  
Z miejsca narodzin została  
nazwa w głowie, cichnący szept.  
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Skolonizowani odchodzą, porzucają  
gnijące korzenie. Obustronne inwazje  
na tereny zajęte przez drugą stronę, 
przez skopane łóżka, przez siedem 
metrów korytarza łączącego obce 
z obcym.  
 
Potem się dostosują. Wrosną w nowe 
przyzwyczajenia, senni i samotni  
na kolejne sto lat. 
 
 
 

wiesz, kim jestem? 
 
 
Przywiązali mnie do ciała łańcuchami.  
 
Na odległej sawannie rośnie baobab, 
który był kościołem. Mieszka tam  
bezimienny bóg. 
Dziecko wciela się w kamień, ptaka,  
cień; jest echem – rozedrganą falą. 
Dorosłość upomina się o nazwy. 
 
Między śmietnikami chodzi coś,  
na co wołam: kot, ale nie słucha.  
Fruwające wielokropki,  
jak byś ich nie określił,  
przemkną mimo jak chwile,  
które żyją same. 
 
Buty są moje i piją mnie 
po imieniu.  
Wczoraj latałem we śnie,  
ale ktoś mnie zawołał  
i spadłem.  
 
 

Marek Lobo Wojciechowski 
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ADAM BUSZEK_____________________Filologia 

 
 
 
1 
 
I ja nie potrafię mieszkać w twojej skórze 
sny naszych palców: warkocz galaktyk 
 
nie pocałuję żadnej z twoich myśli 
i z każdym słowem spóźniam się do ciebie 
 
kiedy się uśmiechasz 
chcę ulepić głoskę 
 
z palców twoich stóp 
spijać ciepłe hymny 
 
 
2 
 
Myślałem kiedyś: zamknę ten świat 
jak bursztyn pamięć morza 
 
na pół podzielimy porażki porównań 
biały tusz zaniemówień 
 
będę liczyć słoje twojej nudy 
poliżę cierpkie sylaby 
 
 
3 
 
Podaj literę która rozpocznie 
słowo  r z e ś k i e 
słowo  d o t y k a l n e 
 
musimy coś zrobić ze słowem czułość 
czółno łódkę naparstek przecinek 
 
musimy zaprószyć pieszczotę stylu 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

46 
 

rosę kontur nić zapałkę 
 
 
4 
 
I ja nie potrafię mieszkać w twojej skórze 
wszystko co powiem wsiąka w oploty 
 
przepis na nowy alfabet: 
 
rzęsa  
oddech  
pocałunek 
 
 

Adam Buszek 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marta Prejs, Body? (2) 
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proza 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

48 
 

ZBIGNIEW BARAŃSKI____________historyjki 

 
 
 
1. Czytając historyjki 
 

Niedobrze. Światło nie może się ponownie urodzić. 
Martwe? Nie, nie jest martwe, ale nie wiem, dlaczego nie 
umarło. Spojrzenie na nieruchomą równinę, oczekiwanie 
rozciągnięte na pozbawioną horyzontu ziemię jest bolesne, jak 
wciąż trwający poród. A przecież spod rogowych opraw 
okularów światło dokądś płynie, chowa się, ucieka. 

Kto wie, czy to nie ty kradniesz mi ten zwariowany 
szybowiec? Przy elektrycznym grzejniku czytając historyjki, 
z okrągłą plamą oczu. 
 
 
2. Kumpela 
  

Ławeczka była tu od dawna. Celina była stara, po 
siedemdziesiątce, i wciąż panienka. Piliśmy z gwintu. 
Opowiadała, że lubi tu przychodzić. Cmentarz zarośnięty 
topolami i ta atmosfera dla duszy przeklętej. 

Rozmowa się nie kleiła. Coś wspominała o koleżance, 
która parę metrów dalej leży, ale trafić tam nie mogła. 

Grunt, że słońce świeciło, jeszcze, bo już pod wieczór 
było i w nas też była cisza. 

Za chwilę, gdy dopijemy do dna, odejdziemy każdy 
w swoją stronę. A jutro się spotkamy, jak zawsze. I nic nie 
wspomnimy o tym wieczorze. 

Lubiłem Celinę. Hrabina z podupadłego rodu. Lecz dupę 
trzymała porządnie i nie garbiła się, zawsze lała w gardło 
z szacunkiem i z namaszczeniem. Ja wtedy czułem wietrzyk 
i patrzyłem w niebo. Tak mi było dobrze, że czasami nawet 
chciałem ją objąć. Ale i tak dałaby mi w mordę. Więc patrzyłem 
w niebo. Potem wziąłem od niej flaszkę, westchnąłem. 

To nie zdarzało się często. Ot, przypadek, chętka i jakiś 
smutek, który nigdy nas nie opuścił. 

Ta sama ławeczka i jej koleżanka, gdzieś niedaleko. 
Może do niej piliśmy? A może to nie miało żadnego sensu? 

Ten wieczór, resztki słońca i nasze milczenie? Szum 
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wiatru, ptaków latanie, szukanie przed snem? 
 
 
6. Problem 
 

Rodzina szczurów na dobre zadomowiła się w moim 
mieszkaniu. Strasznie byli cicho i grzecznie się zachowywali. 
Matka – albinoska, wciąż pilnowała dzieci; ojciec – w ciapki 
biało-szare, obnosił po mieszkaniu swe gigantyczne jądra – gdy 
kucał na tylnych łapkach, wykładał je jak na wystawie sklepowej 
i z dumą pocierał wąsy. 

Dobrze im się żyło. Mieli ciepło w swoim gniazdku, a ja – 
żywiłem głodomorów i pęczniałem z radości ze swego dobrego 
serduszka. 

Problemy pojawiły się, gdy młode zaczęły dorastać. 
Mimo to obecność rodziny szczurów otworzyła mi umysł na 
cud, jakim były. Z niebytu wyszły i w niebyt podążały. Ale ja 
w tym cudzie nie chciałem być zlekceważony, pominięty, 
zapomniany. Chciałem uczestniczyć w ich historii. 

Bo albinoska więcej czasu poświęcała swoim dzieciom 
niż mnie. Przecież powinna okazać mi wdzięczność (gdy 
urodziła taką chmarę, nie utopiłem ich w sedesie). Po drugie – 
lubiłem albinoskę, ale już nie podobało mi się, że jej kupy (i jej 
męża) wymiatałem z każdego kąta mieszkania i – ba! – nawet 
robiła małe bobki na moich kolanach. Po trzecie – nawet gdy 
patrzyła na mnie, to w jej oczach nie widziałem już uwielbienia 
i szacunku. Myślała tylko o swoich dzieciach. A ja chciałem, by 
dała się za mnie posiekać. Po czwarte – próbowałem ją 
zrozumieć, ale nasza przestrzeń życiowa zaczęła się kurczyć. 
Młode dorosły, a ja – zamiast utopić ich pomiot w sedesie – 
patrzyłem przerażony na coś, co mnie zaczęło przerastać. 

Strach był we mnie. Ich rozrodczość była szalona. 
W końcu zrozumiałem, że muszę coś zrobić. To musiało być 
ostateczne rozwiązanie problemu. 

A one nic nie rozumiały. I to było mi na rękę. Wiedziałem, 
że dopóki żyją w złudzeniu swego bezpieczeństwa, będą ciche 
i grzeczne. Mój mózg był bezlitosny. Problem szczurów 
należało bezwzględnie rozwiązać! To nie była kastracja. To był 
sedes! 

Cichcem, ukazując im uśmiech, ratowałem się przed 
widmem głodu. 
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8. Odwiedziłem nawróconego poetę 
 

Odwiedziłem nawróconego poetę. Stało się to pewnego 
dnia, bez powodu, w czasie, gdy nie ukończył jeszcze 
sześćdziesiątki, a znacznie przekroczył pięćdziesiąt lat. Na 
stole zauważyłem maszynę do pisania, w dobrym stanie, co 
oceniłem po uważnej lustracji. Odkupił ją od nieznajomego czy 
też – znalazł na śmietniku. Na stole i podłodze leżały 
porozrzucane kartki formatu A-4, z zapiskami, jak się wyraził 
poeta – wiersze są dobre – i się rozpłakał. 

Mój namysł nabrał ciężaru, jakim bywa dojrzała kiść 
winogron. Bo na stole stało jeszcze pół litra żołądkowej czystej, 
pełne, i szklanka. Pomyślałem, że porządny z niego człowiek – 
nie wypił, zaczekał. Zastanawiałem się teraz, co pierwej 
nastąpi? Zacznie czytać wiersze czy wzmocni się czystą? 

– Więc piszesz wiersze? – zapytałem, by przerwać 
kłopotliwą ciszę. 

Spojrzał z wyrzutem. Głowa z szczeciną na jeża, siwa, 
opadła niżej. 

– Więc piszesz… – stwierdziłem cichutko, raczej do 
siebie. I zaraz coś zwróciło moją uwagę. Na stole, oprócz pół 
litra wódki, szklanki i maszyny do pisania, i wierszy, coś jeszcze 
leżało. Telefon komórkowy, który teraz wydobywał spazmy; ktoś 
do poety dzwonił. Nadstawiłem ucha. 

I stało się to, co przeczuwałem. Poeta zignorował 
zapowiedź rozmowy. Spojrzał na mnie powłóczystym wzrokiem, 
jakby mówił: „Tak, tak… stało się… znowu jestem poetą”. 

Nie rozwiązało mi to problemu butelki. Myśl mi 
przemknęła, by jakiś wiersz jego przeczytać, może wtedy 
zajmie się wódką? 

– Od dawna cierpisz? – zapytałem, trochę chytrze, 
a trochę ze zrozumieniem. – To mów… – dodałem tajemniczo. 

Z jego wzroku wyczytałem: „…Nikt mnie nie rozumie, 
zostawcie mnie w spokoju, chcę umrzeć”. 

I cisza. 
Na stole wciąż stała butelka i poezja leżała jak wyrzut 

sumienia. W formacie A-4 i maszyna do pisania w dobrym 
stanie. 

Muszę się ogolić – pomyślałem, wstając od stołu, 
i powlokłem się do łazienki. 
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18. Katowice pięknie przyduszały jego pierś 
 

Katowice pięknie przyduszały jego pierś.  
Już nie widać czarnej twarzy miasta, sino-szarego 

powietrza, czerwonych okiennic familoków i nie czuć już 
zapachu żuru, snującego się z okien. 

Gdzie ten księżyc wyglądający zza rogu familoka i noc, 
która tajemniczą czapę kładła na jego młodość?  

W oknie pamięta cień dziewczyny, a on pali papierosa 
i połyka gwiazdy, wdychając dym. Jej śmiech dodawał mu 
odwagi, już wierzył, że drzwi się otworzą i zaraz wejdzie owiany 
magią i zatrzyma się, spłoszony jej spojrzeniem. 

Tego familoku już nie ma. Lecz ta noc i śmiech gdzieś 
istnieje… 

Katowice rosną jak ściany z luster nowobogackich 
banków; rosną w szerokie aleje na wyburzonych familokach. 
Domy stoją teraz zastygłe w zdziwieniu, bo ciągle widzą swą 
czystą twarz; ludzie zaś kolorowi, piękni, mijają się, nie widząc 
siebie. A wszystko wokół podobne jest w swej masie do 
barwnego komiksu. 

Tak kroczy postęp, cokolwiek on znaczy; tak ludzie 
i miasta upodobniają się do siebie. On też jakąś wypraną ma 
facjatę. Mija się za każdym razem, gdy spojrzy w lustro, bo 
w nim obcy typ na walizkach wciąż czeka na pociąg już 
kilkadziesiąt lat.  

Zabawne. To czekanie. Bo trudno się pogodzić, a potem 
uwierzyć, że w końcu jest się w domu. A przecież bycie wciąż 
na walizkach nuży, spłaszcza horyzont, każe omijać głębokie 
i spokojne wody, w których odkrywać możesz rozmarzonych 
topielców z rozwianymi włosami.  
 Wciąż na walizkach, na pociąg znikąd i donikąd, 
w poczekalni pełnej idiotów, bandytów, zakochanych i zdrajców 
– szuka twarzy umarłego przyjaciela albo chociaż tej panienki, 
która w knajpie „Pod Trójką”, na kurewskiej ulicy, dawno temu 
obiecała mu miłość. 
 
 
19. Kumpel dzisiaj do niego zadzwonił 
 

Kumpel dzisiaj do niego zadzwonił. Powiedział, że nie 
ma po co żyć i się powiesi. 

– To nic takiego – odpowiedział mu. A po chwili namysłu: 
– Masz ładne buty, to je wezmę. Po co się mają marnować. 
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Potem westchnął. W końcu, to nie takie pewne, czy się 
powiesi. 
 Znowu siedział przed komputerem, pisał Historyjki. Jest 
wiosna, niedługo Święto Pierwszego Maja, to pójdzie do Rynku 
i zobaczy, ilu ludzi ubyło w pochodzie. Bo co roku na psy 
schodzi przemarsz. Coraz mniej chętnych, ale i piwa już nie 
podają. 

Jeśli kumpel się nie powiesi, to może spotkają się na 
Rynku. Popatrzy mu w oczy, zlustruje jego buty. Znowu 
westchnie. Bo to nie jego rozmiar. A poza tym, nie są takie 
ładne, jak myślał. 

Pójdą w lichym pochodzie, a potem wstąpią do knajpy. 
Tak, tak... jego kumpel to takie odchodzące Robotnicze 

Święto, które nie może się zdecydować, czy zdechnąć. 
W knajpie zamówią po piwie i po setce żubrówki. 

Pomilczą. 
Potem się rozejdą, a za rok jego kumpel znowu do niego 

zadzwoni i powie, że nie ma po co żyć i się powiesi. 
 
 
22. Koniec świata 
 

Nic się nie stało. 
To kłopot dla wielu osób. Zapowiadany Koniec Świata nie 

nastąpił.  
Teraz był zmuszony poszukać przyczyny tego boskiego 

niewypału. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to pytanie: „Czy 
jego wiara była słaba? A wiara innych ludzi?” 

W końcu zdarzały się przypadki, gdy syn zabijał matkę 
i rodzeństwo, a potem sam popełniał samobójstwo, by 
wszystkim zaoszczędzić okropności Ostatecznego Rozwiązania 
Nieudanego Eksperymentu Boga. 

Tak, tak… Jego wiara nie była zbyt mocna. Choć, 
oczywiście, spisał testament (dla kogo?), ogłosił wszystkim 
swoje życzenie bycia skremowanym (przez kogo?), 
uporządkował wszystkie listy i pisma filozoficzne (strasznie się 
przy tym zmęczył, ale to było konieczne). W końcu – porządek 
musi być. 

Dzień 21. grudnia 2012 roku przeszedł do historii jako 
Wielka Pomyłka uczonych i teologów różnych wyznań 
w interpretacji myśli Majów. 

Szybko jednak w kolejnej dacie, 13. kwietnia 2036 roku, 
zauważono szansę na rehabilitację jajogłowych i kapłanów, 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

53 
 

kiedy to asteroida Apophis może się zderzyć z Ziemią, 
z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. 

24 lata oczekiwania dla ludzkości to jak mały pryszcz na 
pupci niemowlaka, więc przygotować się trzeba. Tym razem 
kwestia Ostatecznego Rozwiązania Problemu Ludzkości 
zapowiada się iście po mistrzowsku i tak jak trzeba: każąca 
ręka sprawiedliwości ukaże się z Nieba. 
 By swą myśl wzmocnić, udał się do kuchni i z lodówki 
wyjął pół litra czystej, potem do szklaneczki wlał mroźny, męski 
napój i usiadł w fotelu. 

Po solidnym łyku gorzałki już wiedział, od czego ma 
zacząć. 

Po pierwsze – ubierze się w błękitny garnitur, założy 
białą koszulę i krawat czerwony. Po drugie – stanie w oknie 
z zapaloną gromnicą w jednej ręce, a w drugiej – z krzyżem 
skierowanym w stronę otwierającego się Piekła. Mus taki, żeby 
wcześniej nie zemdleć, więc nim podejdzie do okna – wypić 
trzeba szklankę gorzały. 

Nie wiedział tylko, czy ma śpiewać pobożne pieśni, czy 
wystarczy: „Góralu, czy ci nie żal?” 

To się okaże w czasie próby. 
Ponieważ szklaneczkę miał pustą, napełnił ją tym samym 

płynem i udał się do łazienki. 
Musiał spojrzeć w lustro. Przecież to zrozumiałe… 

Rozpoznać się musi nim go zapytają w niebieskiej tancbudzie. 
jak się nazywa i kto zacz. 

W końcu, po raz pierwszy tam się znajdzie i nie będzie 
pytał byle łachudrę o to, kim jest i co tu robi. Zachowa się jak 
stary bywalec. Podejdzie do lady, zażąda setkę wódki, śledzia 
i duże piwo. Wyciągnie papierosa, splunie na podłogę. Właśnie 
tak trzeba. Zyska szacunek i wnet się ktoś nim zajmie. 
 A gdy się napatrzył w lustrze i uznał, że ta twarz kogoś 
mu przypomina, wrócił do kuchni z pustym naczyniem, kierując 
się od razu do lodówki. 

Westchnął z ulgą. 
Koniec Świata przestał być straszny. 

 
 

 Zbigniew Barański 
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EMILIA WALCZAK___________ghostreader 

 
 
 
Oddawałem panu swój czas. Nie mam 
niczego innego do dania. Oddawałem 
to, co człowiek ma najcenniejszego. 
Za nędznego dolara i dwadzieścia 
pięć centów za godzinę. Oddawa-
łem… 

 
Charles Bukowski, Faktorum 

 
Rano, czyli dla mnie gdzieś w okolicach południa, moje 

bębenki uszne brutalnie i do tego całkiem znienacka przeszył 
ściegiem swojego przerywanego psiego dyszkantu Kałach. 
Można powiedzieć, że szczekał seriami, a jego hau, hau było 
jak ostrzał amunicją dum-dum. Rozdzierające. A mógł przecież, 
gdyby tylko chciał, z dystynkcją zagrać mi na wielu bębenkach 
na dzień dobry jakąś subtelną melodię. Lecz by tak mogło się 
stać, powinnam go chyba była w prapoczątkach naszej 
mutualistycznej kohabitacji profilaktycznie nazwać na przykład 
Mamady Keïta – lub imieniem jakiegoś innego afrykańskiego 
djembefoli w sarongu. Ale to biały jak śnieg westie, więc jakoś 
nie pasuje. I westie ten, ze schronu przeze mnie niegdyś 
uratowany, niczym żmija, a nie pies na mym łonie odhodowany, 
najpewniej uszkodził mi dziś jadem swym i złośliwością 
membrany. Wciąż słyszę teraz jakieś piski, jakby tysiąca 
beatlemanek na widok Lennona. I trochę mi ciężko z taką 
sławą, gdy z porannego, czyli dla mnie okołopołudniowego 
spaceru z Kałachem po parku Księżycowym, zamiast na 
przykład liści klonowych czy lipowych, przynoszę do domu we 
włosach wawrzyn szlachetny. Czyli laur. A przecież słuchu 
i wokalnych skilsów nie mam i nie miałam nigdy za grosz, bo 
los naznaczył mnie wrodzoną wadą. Lekarz stwierdził, że obok 
kowadełka i młoteczka mam w środku głowy zamiast 
strzemiączka sierpik, przez co w całej mojej nieumiejętności 
odśpiewania nawet gamy potrafię się tylko drzeć na 
paradygmatycznych barykadach, pozostając głucha na wszelką 
argumentację. To znaczy potrafiłam, bo teraz mam w ustach 
gazetę i mój bunt jakby lekko sklęsnął. 
 Nazywam się Krisztina Małolepsza. Od dziesięciu lat 
pracuję w jednej z większych polskich spółek medialnych jako 
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makijażystka tekstów. Czyli korektorka. Jest to mój drugi 
w życiu wielki zawód. Wcześniej, zaraz po studiach – chociaż 
wujek (z) Niemiec radził mi: „Po dyplomie od razu przyjeżdżaj 
na saksy” – pracowałam przez rok jako kolektorka w kolekturze 
Lotto. Ale że nie do końca odpowiadał mi tam niezbywalny mus 
bezpośredniego kontaktu z klientem – bo jestem nerwowa 
i ponoszę potem bardzo wysokie tego koszty psychiczne – to 
obok takiego oto wniosku wyciągnęłam z całej tej sytuacji 
również literkę „L” i zastąpiłam ją wyżej punktowanym „R”. I tak 
oto, z króciuteńką, że prawie niezauważalną career break, 
z kolektorki stałam się korektorką. Za jakiś czas dostałam 
podwójną premię słowną i uścisk dłoni szefa działu, gdyż, dość 
niespodziewanie dla mnie, okazało się, że słupki i wykresy 
wyświetlane nam na comiesięcznych ha-erowych plenach 
wskazują, iż mam największą wydojność w naszej sekcji, a gdy 
nie ma mnie w pracy, akcje całej spółki lecą w dół, na łeb na 
szyję. 
 No i tak oto nastąpił mój całkowity anszlus do jednej 
z większych polskich spółek medialnych, moja inkorporacja do 
korporacji. Słowem (dwoma): kupili mnie. Mnie, która wcześniej 
zawsze, głośno i zdecydowanie, sprzeciwiałam się tego typu 
strukturom, gdzie ziszczają się wizje ze wszystkich tych 
antyutopijnych książek à la Aldous Huxley. A teraz, jakby na 
złość samej sobie, zapuściłam tu korzenie tak głęboko, że 
gdyby ktoś z działu kadr zechciał mnie stąd wyciągnąć, niczym 
mandragora darłabym się wniebogłosy w obawie przed utratą 
płynności finansowej, niezbędnej do spłaty kredytu 
mieszkaniowego i rat za całkiem nowy i odlotowy laptop 
z ekranem dotykowym. I tylko czytam co i rusz o znajomych 
z mojego rocznika bądź młodszych, którzy właśnie stają się 
sławni, bo wydali książkę albo płytę. A ja wciąż tu siedzę i nikt 
o mnie nie wie. Jestem ghostreader. Ratuję na co dzień tyłki 
i twarze wielu opiniotwórczym krajowym Wielkim 
Dziennikarzom, którzy język polski znają zaledwie w stopniu 
komunikatywnym, a i tak często muszę odgadywać zawarte 
w niusach ich copy/paste’owego autorstwa intencje twórcze. 
Część z nich ma – że zacytuję tu mojego klasyka – oczy 
błyskotliwości osoby, która dwadzieścia lat temu utonęła 
w stawie, oraz dowcip z brodą i swadą amisza. Podobnie jest 
zresztą i w naszej, korektorskiej sekcji, w moim najbliższym 
working environmencie. Już dawno stłukła nam się bowiem 
w firmie dyskursywna waserwaga, przez co nie trzymamy już 
poziomu i w imię racjonalizacji kosztów zarządzania jedną 
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z większych polskich spółek medialnych stawia się tu dziś po 
prostu na miernotę. 
 A co ze mną? Z tymi moimi ścinkami marzeń i ambicji, 
jakie pozostały po obróbce skrawaniem nowego hominis 
laborantis. Ja to bym chciała pisać. 
 Wiem, że są sławni pisarze, którzy zaczynali swoje 
wielkie kariery w korekcie, na przykład Tadeusz Konwicki – i to 
mnie pociesza. Gorzej, gdy jako następna na myśl przychodzi 
mi już tylko Grochola, co leży w Netto obok Jasia – fasoli. 
 

*** 
 Muszę zaznaczyć, że jestem teraz trochę zła, bo oprócz 
drastycznej okołopołudniowej pobudki zafundowanej mi przez 
Kałacha ciężko doświadczałam też dziś w nocy katuszy 
zadawanych mi przez koty. A snu potrzebuję jak powietrza, bo 
jestem totalnie overworked, overpowered i bliska już właściwie 
śmierci z przepracowania. Nie mam bowiem odpowiednio 
zbalansowanego work-lajfu. 
 Sprawa ma się tak, że moja fiancée, wraz ze swoim 
przyszłym posagiem, wniosła niedawno do domu także dwa 
koty, które przez całą minioną noc hopsały na mnie raz po raz 
z półki zawieszonej nad łóżkiem. Dobrze, że niczego nie 
pozrzucały, bo nad tapczanem wisi także Topor. 

Jako że wiążę te skoki z faktem, iż dzień wcześniej 
naoglądały się Turnieju Czterech Skoczni, dałam im 
kategoryczny szlaban na TV. Ale, ale – chodzi o to, że jestem 
teraz niewyspana, a więc zła. Zła, więc wam opowiem, co mnie 
wkurza w naszej, jednej z większych w kraju, spółce medialnej, 
przez którą mam wypalenie zawodowe, anhedonię oraz 
mentalny zespół zamknięcia. 
 Podobno co roku w Polsce w śpiączkę zapada 
czternaście tysięcy osób. Teraz już wiem, skąd się to bierze – 
w letarg i apatię wpędza nas praca w korporacjach. 
 

*** 
 Właściwie to już trochę wam opowiedziałam – po części 
chodzi bowiem o tę moją frustrację i deprymującą deprywację, 
że siedzę tu, otaczają mnie ludzkie symulakra o obniżonym do 
poziomu morza przeciętności IQ, a mogłabym w tym czasie 
brylować na salonikach literackich i flirtować z zapatrzonymi we 
mnie studentkami filologii polskich. I jeszcze ta autokratyczna, 
ekstraordynarna szefowa wszystkich szefów z centrali, co nas 
przed dynamicznym outplacementem nie ocali: używająca 
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„bynajmniej” w zdaniach twierdzących, jeżdżąca białym 
astonem martinem i wyglądająca jak Lady Gaga, tyle że 
w wydaniu bardzo lokalnym – przez co bliżej jej jednak do 
Marzii Gaggioli – dla której jestem tylko numerem kadrowym 
1138, a ona dla mnie – 0. Zresztą, ona się nazywa: 

[ C E N Z U R A ]  
No więc o czym my tu w ogóle mówimy…? 
Otóż zdecydowała ona ostatnio o nieprzyznaniu mi 

premii rocznej – a należała mi się ona jak psu zupa – podczas 
gdy miałam już upatrzony nowy smartfon i groupon na 
wybielanie zębów dla naszej rodziny. Dla naszego 
sakramenckiego związku. Nagrodę tymczasem dostała ta nowa 
grubaska z działu handlu („za aktywną rolę w procesie 
sprzedaży, wysoki poziom client service, zaangażowanie 
i pomoc w dokonywaniu wycen” – sprokurowano uzasadnienie), 
która nie mówi nikomu z ghostreaderów nigdy pierwsza „cześć”. 
Ja jej też zresztą „cześć” nie mówię, ale nie przez zawiść, tylko 
dlatego, że kulom się nie kłaniam. 
 Co do nieziszczonego snu o nowym smartfonie – tak, 
jestem troszkę materialistką, żyjemy wszak w materialistycznym 
worldzie, a archetyp pisarza łobuza potarganego przez wiatr, 
który zawsze wieje mu w oczy, obdartego i odartego z czci, 
i w dziurawych butach uniemożliwiających mu międzynarodowe 
podróże i tak już dawno przestał panować. Teraz wektor tej 
profesji wskazuje raczej kierunek glamour-celebrity-gossip-
fashion-trends-hair-beauty-tips&tits. To znaczy nie, że tak już 
jest, ale że wszystko ku temu zmierza. 

Ale nie dlatego chciałabym się przedostać na drugą 
stronę – od niewidzialnie czytających do widocznie piszących – 
żeby taplać się w jakichś wątpliwej jakości luksusach, które i tak 
w większości są pewnie wzięte na kredyt. Ja chciałabym się po 
prostu wyplątać z tej naszej korposieci, wygramolić z tej skisłej 
zalewy zbędnych i głupich informacji medialnych, i wskoczyć na 
inny lewel, nie ukrywam, że wyższy – przynajmniej z mojego 
punktu widzenia, który aktualnie leży i kwiczy w głębokiej 
depresji. Tyle że każdy skok, każdy ruch w zasadzie, grozi tu 
spadkiem w jeszcze głębszą debetowo-dłużniczo-komorniczą 
czarną dziurę. Dlatego wszyscy siedzimy tu od lat, niezmiennie 
na swoich miejscach, jak zahibernowani, i nie podskakujemy 
zbytnio. To nie Turniej Czterech Skoczni, tu się pra-cu-je. 

To znaczy na początku, gdy objęłam tu etat, nie było 
wcale (aż) tak źle. Był to dopiero czas przepoczwarzania się 
w miarę oświeconego wydawnictwa w korporację. Były premie, 
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bonusy, gratyfikacje. Nagrody, puchary, dyplomy. Bilety do kina, 
teatru i karnet na siłownię. Dla każdego coś miłego, słowem 
(trzema): każdemu według potrzeb. Firma opiekuńcza. 
Pierwsze trwożne refleksje w głowach co niektórych 
pracowników narodziły się dopiero za jakiś czas, wraz 
z pojawieniem się kart magnetycznych umożliwiających 
otwieranie drzwi do firmy. Otóż okazało się, że karty te są 
jednocześnie kartami zegarowymi, a nasze każde 
najdrobniejsze spóźnienie czy też każde najkrótsze wyjście 
z zakładu jest ściśle kontrolowane i potem surowo 
sankcjonowane. Później, wraz z nowymi obowiązkami, to jest – 
nowymi „produktami” do wykonania, bo efekty pracy naszego 
wydawnictwa zaczęto określać mianem „produktu” – przyszły 
„normy”. A przecież nie od dziś wiadomo, że wyrabianie 
podkręconych jak wąsy Salvadora Dalego norm a dobra jakość 
produktu to oksymoron. 

Część z nas, jeśli nie wszyscy, szeptała po kątach, że co 
to ma być i że źle się dzieje, oj, źle. Ale głośno i na jakimś 
forum, na jakimś speaker’s cornerze nikt nic nigdy nie 
powiedział. 

Po roku jedna trzecia ludzi nie dała rady i odpadła lub 
pomożono jej odpaść. Pozostali przejęli ich obowiązki 
i pracowali coraz więcej i szybciej. 

Potem przyszedł dresscode, początkowo zakazujący 
zbytnich ekstrawagancji, później całkowicie unifikujący 
pracowników naszej korporacji. Oraz dwadzieścia osiem 
oficjalnie obowiązujących uczesań, co i tak z dzisiejszej 
perspektywy, z mojego aktualnego punktu widzenia, który leży 
i kwiczy w głębokiej depresji, wydaje mi się powiewem 
wolności, jak Jarocin w ’84 i irokez na głowie. Bo teraz wszyscy 
jesteśmy ogoleni na zero, ponieważ włosy zatykały odkurzacze 
firmy sprzątającej i trzeba jej było potem płacić odszkodowania. 
A na coś takiego, w czasach dogłębnej racjonalizacji kosztów 
zarządzania jedną z większych polskich spółek medialnych, nie 
można by sobie pozwolić. Podobnie jak na brunche 
przekraczające dwieście dwadzieścia dziewięć kalorii na 
bezwłosą głowę dziennie… 

Dwudziestego szóstego grudnia A.D. 2018 wysyłam tę 
wiadomość w świat. 

 
 

Emilia Walczak 
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PAWEŁ KOZIOŁ___________trav’ling lady,                              
                             stay awhile 

 
 

Majka, trafiła się wreszcie okazja pogadać, to 
odprowadzę cię chociaż na dworzec, jeśli naprawdę nie da się 
inaczej. Ile masz do odjazdu, półtorej? Dwie i pół. Faktycznie 
trochę za dużo na łażenie z plecakiem, słuchaj, może 
wymyślisz dla nas miejsce siedzące. U siebie zaraz bym 
wskazała jakiś lokal, naleśnikarnię na rynku, czekoladę przy 
wydziale, znasz pewnie coś podobnego. Ale w takim razie 
idziemy już w złą stronę, trzeba od bramy, nie do bramy. Gdzie? 
Pod orientalistyką podają dobre herbaty, a i ciekawi ludzie się 
trafiają. Czasami wpada na przykład taki wykładowca 
arabskiego, trochę ciemniejszy na twarzy. Prosi o kawę 
z ekspresu, o ile jeszcze została wczorajsza, normalnie 
wschodnia magia, poziom zero. Kto by pomyślał, że to 
zwyczajna piwnica, może z trochę grubszymi niż gdzie indziej 
murami? 

Wiesz, mnie to się akurat źle kojarzy. Czemu? Jeżeli 
teraz przyznam się, że przez Piotrka będę musiała wszystko 
opowiedzieć od początku. Właściwie chciałabym tego, skoro 
mamy czas, bo ta historia za mocno mnie uwiera. Cóż za 
hojność, Majeczko. Ale uprzedzam, że mówić będę długo 
i powoli. Po pierwsze wszystko jest jeszcze za świeże, aby się 
w głowie sensownie ułożyło. Po drugie chciałabym wreszcie 
zaprzeczyć szarpanemu rytmowi, w jaki wpadłam parę lat temu 
przez podwójne studia i który parę głupich decyzji spowodował. 
Nazwij to odreagowaniem, jeśli musisz. Jakby co, znajdzie się 
jeszcze następny pospieszny. 

Końcówka kwestii padła już przy stoliku. Wolna okazała 
się dopiero trzecia sala, nowo oddana, bo brakło w niej jeszcze 
lampionów, fantazyjnej mandali na ścianie czy połamanego 
drzewa namazanego czarnym tuszem. Meble też wyglądały na 
tymczasowe, jak gdyby pokurczone albo niedorosłe, 
w proporcjach z domku dla lalek, z winy których musieli usiąść 
pochyleni do siebie: za blisko oczy, za blisko cała twarz. I może 
właśnie dlatego Majka zaczęła mówić niespodziewanie 
szczerze. 

Krzysiek, nie będę się teraz specjalnie rozgadywać 
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o tym, jak żeśmy się z Piotrkiem zeszli, bo to są sprawy 
zupełnie powtarzalne. Opowieść zawsze rozwija się w jednym 
z kilku wymiennych wariantów. Różnią je wprawdzie szczegóły, 
imiona własne, nominały, jednak pod spodem zawsze znajduje 
się papier z tej samej specjalistycznej drukarni z licencją. Ten 
papier na początku jest szeleszczący i sztywny, a potem 
szmatławieje i obrasta w zmarszczki. Gubią się nitki, tłoczenia, 
znaki wodne, trudniej się szuka tego, co zapewnia 
prawdziwość, wróć, jakże to się mówi, weryfikację. Trzeba już 
lampy niebieskiej, ultrafioletowej. 

Nasze pierwsze spotkanie miało niski nominał. Trafiłam 
jakoś przypadkiem, znajoma znajomej, na większy spęd 
koleżeński tych moich niestacjonarnych studiów, które 
zmieniają nazwę co dwa lata, z początku przekonana, że chodzi 
o jakieś mieszkanie w Warszawie. A oni od razu mieli w planie 
nocleg w Celestynowie i negocjacje z rannymi pociągami, 
mówili dołącz, miejsca wystarczy dla wszystkich. 

Potem wszystko toczyło się bardzo, bardzo grzecznie. 
Pamiętam, większość wieczoru przesiedzieliśmy w kółku na 
podłodze, po prostu rozmawiając. Jeżeli anegdota traktowała 
akurat o Piotrku, to on rozpromieniony sprzedawał własną 
wersję. Ktoś nawet z ciebie zrobił materiał źródłowy. A niby 
w jakiej sprawie? Początek tabletek. O tym, że najpierw rodzice 
długo namawiali, bo co to jest za życie, kiedy człowiek nie śpi, 
i że namowy trwały trzy miesiące. Podobno pierwszy usłyszałeś 
sprawozdanie na żywo:  

– Połknąłem. Nie działało, więc poszedłem do kuchni, 
aby się napić soku pomarańczowego, ale połowa znalazła się 
na podłodze. Potem zasnąłem. Spałem czternaście godzin, 
a kiedy się zbudziłem, myślałem, że nie żyję. – I zaraz nastąpiła 
druga puenta, także za tobą powtórzona, że już wieczorem 
chciał łykać dwie tabletki. Było tak? Było. Czemu miało nie być?  
Piotrek jednak poprawił, ciekawy w tej szczerości, która 
powodowała, że chcąc zneutralizować trzyzdaniową historię, 
brnął w nią coraz głębiej. Wyszło, że wcale nie był to pierwszy 
raz, poprzednie proszki odstawił w połowie liceum. Ale to był 
zupełnie inny środek, wcześniejszej generacji, strasznie mulący, 
uczyć się przeszkadzał. Potem obowiązywały specyfiki ziołowe, 
czyli nieprawdziwe, długo jechałem na efekcie placebo, póki nie 
przeczytałem, co to w ogóle jest. A teraz wszystko dobrze: 
łykam, programy się piszą, wzory zgadzają, rekurencje kończą. 
Na koniec dodał: kawałka o dwóch tabletkach do połknięcia 
wieczorem nie ruszajcie, bo i tak za cholerę nie zrozumiecie. 
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Nad ranem zdarzyła się pierwsza znacząca rozmowa, 
pod koniec której niespodziewanie poprosił, ażebym jeszcze nie 
jechała. Odruchowo odparłam, że mam iks pilnych spraw, 
a zaraz potem zaczęłam się głośno, w powietrze, do nikogo, 
zastanawiać, skąd się właściwie biorą i czemu zawsze 
dochodzę do miejsca, w którym tak muszę komuś odpowiadać. 
On, zmartwiony, zapytał, kiedy znowu wpadnę. Sama dziwiłam 
się, mówiąc: nie wiem, ale się zjawię na pewno, obiecuję. 

Od tego punktu sprawy toczyły się dalej, w bezustannych 
rozjazdach. Nie powiem o nich za dużo, niech wystarczą 
migawki, bo brak czasu na długą, solidną powieść, którą ktoś 
spokojniejszy mógłby z tego ułożyć. Zawarłaby ona opis 
wszystkich dworców, przesiadek, zwrotnic, jak również 
niebieskich świateł jarzących się nisko, czasem wręcz na 
poziomie przez noc zalanych torowisk, prawie podwodnych. 
Sygnałów, o których nie wiadomo nawet, co oznaczają, a przed 
tym wszystkim jeszcze żółtych biletów, dających prawo do 
obecności na terenie tej kolejowej maszyny szyfrującej. 
Chociaż o jednym z tych papierków warto opowiedzieć.  

Za którymś razem, gdy Piotrek wybrał się do mnie, 
zaprezentował mi swój najnowszy wynalazek, oszczędnościowy 
bilet. To znaczy całkiem zwykły, na państwowym druczku, tyle 
że z wypisaną na nim dziwną ceną: z Warszawy Wschodniej na 
Centralną dwadzieścia siedem złotych. Zdziwiłam się, że musiał 
co najmniej InterCity pomiędzy dwoma bliskimi stacjami: 
miejscówka, w cenę wliczona czekoladka i kawa, której nie 
będzie nawet czasu wypić. Wtedy powiedział, żebym 
sprawdziła trasę, której rozpiskę do tej pory zasłaniał palcem.  

Prowadziła przez Bydgoszcz Główną.  
Pierwszy raz powiedziałam wtedy, że zwariował. On 

śmiał się tylko, że tak sprytnie mnie podszedł, a przy okazji 
monopolistę z pekape, bo taki przejazd w kółko wychodzi dużo 
taniej. Jest oczywiście dodatkowy warunek, trasa powrotna nie 
może się powtarzać. W przeciwnym razie program monopolisty 
się zbiesi, powie kasjerce: nie ma takiego biletu, ona powtórzy, 
bo robi tylko za interfejs. Program źle reaguje na przedwczesne 
zamknięcie pętli torów, z jakichś powodów nie podoba mu się 
taki kształt grafu. Poza tym całą podróż trzeba zmieścić 
w dwóch dobach, ale na chwilę obecną to w porządku.  

I trwały te spotkania jak przerywany sygnał, pi-pi-pi-pi, 
abonent czasowo niedostępny. Obok systematycznie rozwijał 
się drugi wielki temat: poczta od Piotrka. Dużo, dwa-trzy maile 
dziennie. Zadanie, wręcz żądanie, żeby komentowała, bo on już 
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siebie za bardzo nie rozumie. Do tego trzeba, 
z przeproszeniem, tumanisty. A jego działka to dane, bardzo 
dużo danych, zobacz, nikomu innemu bym nie opowiedział. 
Tabletki, stan psychiczny, natężenie bezsenności. Orientujesz 
się w końcu, jaki on jest dokładny. Za którymś razem wkleił 
obrazek z wykresem. 

Tak, Majka, mnie to kiedyś nawet imponowało. Czasami 
myślę, że wystarczyłoby przesunąć datę urodzenia o dwa lata 
do przodu albo przynajmniej miejsce o jakieś dwieście 
kilometrów – byle w dobrym kierunku, żadnej Białorusi, ale na 
przykład w Wilnie sprawa już chyba otwarta – to mógłbym się 
znaleźć na tym samym wydziale, co on. Jeszcze 
w Celestynowie chciałem, aby mnie trochę douczał. Ale potem 
komputer szlag trafił, dosłownie: piorun z ciemnego, 
listopadowego nieba. A Piotrek, który w końcu go naprawił, 
okazał się już kimś innym: przykrym, zatrzaśniętym na cztery 
spusty, niezdatnym do rozmowy. 

Zresztą wiesz, jak u niego wyglądało, nie potrzebuję tego 
opowiadać. Nie, ty go znałaś dużo lepiej, to znaczy bliżej. Tak 
tylko się mówi. Były co prawda między nami różne rzeczy, ale 
najwięcej jednak poczty i telefonów. Tak, te od ciebie 
rozpoznawałem po głosie, nawet jeżeli dochodził on akurat 
z piętra, przez półotwarte drzwi, przechodnią kuchnię i schody.  

Czy puszczał mnie na jakiś zestaw głośnomówiący? Nie, 
ciebie nie słyszałem. To jego głos się zmieniał, jakoś mniej 
wtedy skrzeczał. Krzysiek, nie mów tak, nie lubię, kiedy 
czepiasz się drobiazgów. Pewnie tak samo, jak Piotrek wobec 
was, ale dla mnie to ciągle jest jednak trochę przykre. Kiedy 
właśnie w ten sposób pamiętam Celestynów: seria głupich 
szczegółów, i co tydzień dochodził jeden albo dwa. 
I pojedynczo żaden nie był ważny, aż się w komplecie okazały 
nie do obsługi. 

Wiesz, Krzysiek, zauważyłam to troszeczkę wcześniej. 
Tę jego zmianę, rozpisaną na maile domagające się… już nie, 
że rady, nie wsparcia, tylko wspólnego potępiania innych. 
Rozumiesz, jak to zjada dobrą wolę? Choćbym i próbowała 
łagodnie przekonywać, że tamci z dołu to wcale nie są żadne 
podejrzane typy. Co ja poradzę, że tak o was pisał? Kiedy 
trzeba tłumaczyć wszystkie drobne sprawy, w końcu się traci 
energię, no bo ile tak można? Aż wreszcie pomyślałam, że 
kiedyś przyjdzie moment, w którym on zacznie w ten sposób 
mówić o mnie. Przewidywanie zdawało się pewne jak jego 
wzory. Parę miesięcy dzielnie walczyłam z poczuciem, że 
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najlepiej by było uprzedzić ten moment i samej odejść, pod 
koniec tylko przekładałam datę. W międzyczasie przyjeżdżał, 
dwa albo trzy razy, kiedy nie byłam w stanie mu wyjaśnić, 
czemu zasypiam twarzą do ściany. A kiedy go nie było, pisałam 
z kolei listy, bardzo starannie obmyślane kolejne wersje, 
koperta, znaczek, na koniec zawsze niszczarka. Albo maile 
pisane wstępnie w Wordzie, kasowane. Chociaż nie w Wordzie, 
on mi oczywiście za którymś razem zainstalował Linuksa, 
nieusuwalne znamię troski o dziewczynę, ażeby jej partactwo 
Gatesa nie skrzywdziło. Nieusuwalne, bo nie miałam powrotu, 
jeżeli bym innego speca nie wezwała. A więc: projekty maili 
pisane w czymś z dziwną nazwą. Potem doszła kolejna 
technika: żółte karteczki z kwestiami przeznaczonymi do 
wykrzyczenia w słuchawkę: drobne literki, darte własnoręcznie, 
bo takich rzeczy nie powinno się pisać. Na koniec wreszcie 
dotarło do mnie, że ja w zasadzie powinnam do niego pojechać. 
Rozumiesz? Nie komputer, nie słuchawka, nie papier, najwyżej 
wielokrotne powtarzanie roli, z której i tak się wyjdzie, 
a w każdym razie nie należy odrzucać szansy takiego wyjścia. 

Ale to jednak Piotrek wyszedł na lepszego scenarzystę. 
Już ogród zdawał się ranny, ciężko poszkodowany: na samym 
środku grządki z różami szczerzyła się dziura, niby wkopany 
w ziemię układ wydalniczy z biegunką i tasiemcem na dokładkę. 
Takie wrażenie sprawiała żółta glina oraz wpuszczone w dół 
zwoje drutu w białej izolacji, ze śmieszną metalową kuleczką na 
końcu, słabo błyszczącą, kiedy się nad otworem pochylić. I to 
aż śmieszne, że układ elementów technicznej, niepojętej dla 
mnie układanki, przemówił do mnie od razu językiem 
szaleństwa. Bo wcześniej zawsze mi się wydawało, że Piotrek 
działa racjonalnie, czy też, jak sam o sobie mówi, maszynowo – 
więc niekoniecznie mądrze, ale tak, że każdy drobiazg 
potrafiłby uzasadnić. A tutaj trochę kabla i ziemi sraczkowatej, 
a przede wszystkim sam fakt, że to zostawił, nie udeptał, nie 
przykrył przygotowanymi gdzieś obok połamanymi płytkami 
chodnikowymi, sprawiły, że się nagle zrobiłam podejrzliwa. 
Zwłaszcza, że to coś zostawił rozgrzebane, za to inną robotę 
wykonał do końca. Nie mogłam iść do ganku ścieżką między 
drzewami, bo te łączyła siatka rzadko splecionych drutów.  

Z twoich opisów jak na dłoni widać, że już wtedy 
szykował jakieś grubsze głupstwo. Czasami to niedobrze 
rozumieć się w pół słowa, poczekaj chwilę, wszystko w swoim 
czasie. Która w ogóle godzina? Aha, dobrze wiedzieć, jest 
w razie czego następny pospieszny. Trzeci? Majka, dlaczego 
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nie mówiłaś od razu? Znalazłbym wtedy miejsce mniej 
tymczasowe. Pokój, o którym kiedyś mi pisałeś, że mieszkasz 
w dobrym biurze? Nie wyszłoby lepiej. Poza tym istnieją 
rozmowy, którym jest potrzebny właściwy dystans (w myśli: 
przeklęta odległość). Aha, rozumiem: zwierzasz mi się, 
ponieważ znasz mnie zbyt słabo, by znaleźć powód przeciw. 
Nie wiem, co odpowiedzieć. Nic, wróć do tematu, ażeby nie 
zabłądzić, mnie też przypomnij współrzędne. 

Na razie to jesteśmy gdzieś w połowie czerwca, 
w pociągu, po ostatnim moim egzaminie. Uparłam się, ażeby 
sesję skończyć szybko i do Piotrka pojechać równie szybko, 
zanim… To już wiedziałaś? Co, że z głową? Nie. Choć z drugiej 
strony, kiedy usłyszałam diagnozę, to było tylko jedno wielkie 
„aha”. Nazwa dla różnych rzeczy, które już przeczuwałam. Bo ja 
mu oczywiście mówiłam, że wariuje, ale to było słowo zupełnie 
potoczne, niefachowe. Żeby się odgryźć, nie żeby 
zdiagnozować. A w tle tymczasem działo się tamto, 
nienazwane. 

Co masz na myśli, narastanie objawów? Nie, nie 
myślałam wtedy z pomocą książki lekarskiej. Co prawda kiedyś 
czytałam potrzebne rozdziały – była w rodzinie taka ciemna 
sprawa – ale jakoś nie potrafiły się one przypomnieć, gdy szło 
o rzeczy między mną a Piotrkiem. O styk, o wnętrze, nie 
mówmy w tym momencie o czarnej skrzynce, która psuła mu 
się w środku. O to wrażenie, że mnie w ogóle nie słyszy. Tak 
naprawdę rozmawiał cholera wie z czym, z własnym 
przyzwyczajeniem, jaka zwykle jestem, teorią, co powinnam 
w danej sytuacji zrobić, w każdym razie ze sztucznie 
wymodelowaną wersją. Emulator? Czy to właściwe słowo 
z jego cyfrowego żargonu? Mniej więcej, Majka. 

Wyglądasz, jakbyś nie słuchał. Zamyśliłem się. Można 
powiedzieć, że nad powagą sytuacji. Czyli rozumiesz, o co mi 
tu chodzi? Człowiek zmienia się, myśli, a tamten drugi ciągle 
celuje w miejsce wcześniejsze. I mówi tak, że lepiej byłoby, 
gdyby zamilknął, nie do mnie, a do coraz prostszego, coraz 
bardziej sztucznego modelu. I ciągle wraca do spraw sprzed 
paru miesięcy, jakby czas się w ogóle nie ruszył do przodu. 
Wiesz, Krzysiek, taki w tej chwili mam obraz jego wariactwa, jak 
gdyby chodził po coraz ciaśniejszej pętli, czy może raczej 
wybierał między kilkoma, równie powtarzalnymi. I zobacz, taki 
opis trafia, mimo że nie używam terminów diagnostycznych. 
Zaraz, kiedy patrzyłaś? Nie masz na myśli maili? Kiedy 
ostatnim razem pojechałam do niego na całe dwa tygodnie. 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

65 
 

Poczekaj Majka, chyba nie nadążam. Przecież wybrałaś 
się, aby go pożegnać – wasze słowo, dziewczyny, łagodne 
i podniosłe. To nie jest takie proste, nie zredukuje się tych 
dwóch tygodni do pierwotnego zamiaru: pociąg wlecze się 
długo, prawie cztery godziny, potem jeszcze przesiadka. Tak, 
kojarzę przecież, przesiadka z Centralnego do Śródmieścia, na 
kolej dojazdową, kolej pomarańczową, co trzeci wagon 
w promocji bez szyby. To wersja potępiona pojazdu szynowego, 
stoi niżej niż tramwaj, liczmy tylko pospieszny. 

Pamiętam, skrzeczący głośnik zapowiadał go: pociąg 
przez coś tam, Iławę i coś tam, za opóźnienie podróżnych 
przepraszamy. Potem wsiadanie, drzwi nie chcą się otworzyć, 
prawie że trzeba zawisnąć na klamce, na szczęście dodatkowy 
ciężar plecaka robi swoje. Potem stukot, za oknem tasują się 
lasy, przez chwilę nawet młode słońce w prześwitach, lekko 
z tyłu, dopóki pociąg nie zakręci. A potem las się cofa, 
przewijają się pola, monotonne nagranie, jak u tamtego 
w przedziale. Bo raptem jednak zrobiło się tłoczno, na miejscu 
obok usiadł człowiek z discmanem nastawionym na cały 
regulator. Przez jego słuchaweczki słychać bluzgi, jakimi jeden 
hiphopowiec częstuje drugiego. 

Profilaktycznie wyszłam wtedy na korytarz i uchyliłam 
okno, potem otworzyłam, dokąd pozwalał zacięty mechanizm, 
żeby dmuchało jak najmocniej w twarz. I złapałam się na tym, 
że to typowy gest Piotrka, tyle że on miał lepiej. Dzięki 
okularom nie musiał bać się pyłków, paprochów różnych 
i muszek, które by mogły skorzystać z okazji i wpaść do oka. Ja 
tam musiałam mrużyć, chwilami całkiem zamykać. Gęste, 
ciepłe powietrze uderzało falami, cieszyła mnie ta jego zmienna 
konsystencja. Wcześniej wiedziałam tylko teoretycznie, że wiatr 
w twarz służy do tego, aby nie zasnąć w podróży, ale ile tak 
można stać? Okazało się, że całkiem długo: dopóki nie 
przyjdzie kontroler, nie każe się odsunąć, a jeszcze lepiej 
w ogóle zamknąć to okno. Bo właśnie – mówi – jedziemy przez 
taki rejon, gdzie się gówniarze chowają w polu kukurydzy i walą 
w okna kamieniami. Człowiek się zdążył napatrzeć na tej trasie! 
Raz przez cały pociąg musiałem szukać bandaży, tak komuś 
strasznie łeb rozharatało. W końcu trafiła się jakaś pielęgniarka, 
wprawdzie dopiero na końcu składu, ale za to w torbie trzymała 
trochę potrzebnych rzeczy. Szczęście w nieszczęściu, ale 
akurat tutaj bezpieczniej nie stać tak w otwartym oknie. Im lepiej 
pani się wpatruje, tym łatwiej jest przeoczyć to, co nagle uderzy. 
Dlaczego musiał znaleźć taką mądrą puentę?  
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Właśnie ten pociąg dał mi mnóstwo czasu do namysłu. 
Wlókł się i stukał, coś piszczało pod kołami, aż w końcu się 
zatrzymał bez ostrzeżenia gdzieś w szczerym polu. Stacja 
Kutno Trawa, powiedzmy. Minęło pół godziny, przyszedł 
konduktor i zaczął tłumaczyć, że się hamulec zakleszczył. Że 
czekamy, aż zmienią nam ostatni wagon, bo nie ma sensu 
jechać z takim obciążeniem, czujesz ironię? Oś się nagrzewa, 
czasem nawet sieje iskrami na suchą trawę obok torowiska. 
Domyślasz się, siedziałam wtedy jak na szpilkach, więc 
oczywiście musiałam o wszystko wypytać. 

Wyszła z tego co najmniej godzina spóźnienia i myśli, 
których bez niego by nie było. Wśród nich pojawiła się i taka, że 
wszystko jeszcze może się ułożyć, jeżeli wyjaśnimy sobie to 
i owo. Jednym słowem, do Piotrka przyjechałam w fazie 
niemądrej szarpaniny, gdy człowiek nie potrafi zdecydować, 
w którą stronę najlepiej przesunąć życiowy problem. No i robiło 
się późno, prawie ciemno, a ja byłam kompletnie zużyta 
podróżą. 
 
 

Paweł Kozioł 
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JAKUB ANTOLAK_________pchła (fragm.) 

 
 
 
1. Herbata, kaczka z jabłkami 
 

Wlany do filiżanki wrzątek pochłaniał kolejne części 
torebki: ciemnobrązowe listki, ziarnka, kolorowe płatki. 
Wszystko ciemniało jeszcze bardziej, wypuszczając pod wodą 
brązowy wachlarz aromatu. Komendant zamachał łyżeczką nad 
kubkiem, po czym zanurzył ją w wodzie i zamieszał. 

– Umiesz z błahostki wysnuć ciekawą teorię, Pchła – 
przyznał. – Umiesz naprawdę. Mam dla ciebie propozycję nie 
do odrzucenia. 

– Nie do odrzucenia? 
– No – komendant zaniósł się swoim głośnym, chociaż 

brzydkim śmiechem. – To zależy. Właściwie to pytanie. Brzmi 
ono tak: czy nie zechciałbyś u nas pracować? 

– Jak to? – odparł Pchła, zdziwiony. 
– Normalnie, na etacie. 
– Miałbym porzucić Scotland Yard? 
– No… – komendant zatoczył wzrokiem wokół głowy 

detektywa, ciągnąc przy tym palcami za swój bujny, 
wypomadowany wąs. – W zasadzie tak… 

– Zwariowałeś?! 
– Mój drogi, nie unoś się tak! Przemyśl chociaż tę 

propozycję, nie musisz dawać odpowiedzi już dziś. 
– A kiedy?! 
– No… – komendant znów zatoczył koło, tym razem 

wokół wiszącej na ścianie reprodukcji van Gogha. – Jutro? 
Pchła wybałuszył oczy. 
– James – krzyknął, obchodząc stół i podobnie jak 

komendant ciągnąc za wąs. – Ty kompletnie zwariowałeś! 
Chcesz, żebym rzucał pracę w Scotland Yardzie dla marnej 
posady w jakiejś dziurze? 

– Nie takiej znowu dziurze – odparł tajemniczo 
komendant. 

– Dobrze więc, za ile? 
– O tym moglibyśmy porozmawiać w wypadku twojej 

zgody. 
Pchła najpierw posiniał, potem poczerwieniał, wreszcie 
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zzieleniał, a na końcu zbladł. Wyglądał, jakby z jego grubego 
cielska zeszło powietrze. 

– Nie pracowałbyś w żadnej dziurze. 
– A gdzie? 
– O tym także porozmawialibyśmy w przypadku twojej 

zgody. 
Pchła usiadł. 
– James – powtórzył, hamując się w gniewie. – Ty 

zupełnie oszalałeś. Chcesz, żebym rzucił Scotland Yard dla 
pracy u ciebie, a nie ujawniasz uprzednio ani wysokości pensji, 
ani miejsca, w którym bym ją otrzymywał. I proponujesz to 
najlepszemu detektywowi świata! 

– Owszem – powiedział jak gdyby nigdy nic interlokutor, 
zapalając cygaro. – Ale musisz też wiedzieć, że to jeszcze nie 
koniec. 

– Co znowu? – spytał Polak. 
– Nie mówiłem ci o częstotliwości występowania zbrodni 

w tym miejscu. 
Detektywowi rozszerzyły się źrenice. Podniósł jeszcze 

bardziej brwi, pogładził ręką brodę, wychylił szklankę whisky 
i rozparł się na krześle, które zaskrzypiało pod ciężarem jego 
ciała. Świdrował wzrokiem przyjaciela. Nastąpiła chwila ciszy. 

– Ile? – spytał po przerwie. 
– To… – zaczął komendant, ale Pchła zaraz mu 

przerwał, wyrzucając z siebie słowa, niczym karabin 
maszynowy naboje: 

– Tylko mi nie mów, że pogadamy o tym, jak się zgodzę, 
mam już dość – muszę wiedzieć, jeśli mam porzucić Scotland 
Yard, James, nie bądź głupi – przy tych słowach złapał 
komendanta za kołnierz. – Ile, ile, ile?! 

Oczy nabiegły mu krwią, dyszał głośno i zdawało się, że 
jego twarz powiększyła się dwukrotnie. Wyglądał jak 
psychopata, a nie jak ktoś psychopatów tropiący. 

– Ile? – wymówił szeptem. 
– Dużo – odparł komendant. Pchła opadł z powrotem na 

krzesło. – Bardzo dużo, mój drogi, nie masz nawet pojęcia. To 
istna mordownia, a nie miasto! 

– Podaj wysokość pensji. 
– Wykluczone. 
– Podaj wysokość pensji. Jeśli chcesz, abym rzucił dla 

ciebie Scotland Yard, podaj jej wysokość! 
– Osiem tysięcy. 
Brwi Polaka, choć to wydawało się niemożliwe, uniosły 
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się jeszcze wyżej. 
– Ty naprawdę zgłupiałeś, James – wymamrotał, 

zmęczony i zaskoczony jednocześnie. Komendant położył 
cygaro na krawędzi popielniczki i pociągnął łyk herbaty 
z filiżanki. 

– Osiem tysięcy funtów plus dwa tysiące premii za każdą 
rozwiązaną sprawę. To wydaje się mało, jeśli nie wiesz, jak 
szybko przybywa w tym mieście ludności i jak szybko ubywa jej 
równocześnie… 

– Jak szybko? 
– I tak powiedziałem ci za dużo. Do jutra masz czas na 

odpowiedź. Jeśli odmówisz, cóż, wtedy będę zmuszony szukać 
na to miejsce kogoś innego, słabszego… 

Wypił herbatę i wstał. Ręce podali sobie wbrew etykiecie 
– nad stołem. Pchła był jednak zbyt zaaferowany, żeby o tym 
myśleć. 

– Do widzenia, mój kochany – powiedział komendant 
i wyszedł. Spotkanie dobiegło końca. 

„O Boże” – pomyślał Pchła – „Co za kretyn. Osiem 
tysięcy za miesiąc w nieznanej mieścinie. Plus marne dwa 
w nagrodę. Nie mogę…” 

Drzwi otworzyły się i weszła Klara. 
– Dzień dobry, panie Pchła! 
– Dzień dobry… – odpowiedział. 
– Co się panu stało? Przed chwilą widziałam 

wychodzącego stąd sir Jamesa, wprost promieniał. Pan 
natomiast wygląda tak źle! 

– To normalne – odrzekł Polak, wycierając chustką 
spocone czoło. – James zawsze uwielbiał doprowadzać mnie 
do szału. To mu dawało wielką satysfakcję. 

– Ale przecież panowie zawsze się przyjaźnili! – Klara 
wyjęła wachlarz i zaczęła wymachiwać nim przed łysiną 
detektywa. 

– Na tym właśnie, według Jamesa, polega istota naszej 
przyjaźni, panno Klaro. 

– Biedny pan Pchła… – powiedziała z troską. 
– No, ale żarty na bok. Co tam słychać? 
– Właśnie! Z tym do pana przyszłam. W miasteczku 

zamordowali niańkę. 
– Tak? 
– I listonosza! – krzyknęła Klara. 
– Straszne. 
– Poza tym – pani Grace, nasza gospodyni, jest agentką 
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obcego wywiadu, a Jeffrey, kamerdyner, przyznał się do 
sodomii. A sprawcę zbrodni schwytano natychmiast, a był nim, 
nie uwierzy pan… 

– Nie, naprawdę, panno Klaro – przerwał detektyw. – Nie 
mam ochoty wysłuchiwać takich historyjek. Jestem na urlopie, 
odpoczywam! Jeśli zachce mi się kryminałów, poczytam Agatę 
Christie! Czy naprawdę nie ma pani czegoś ważnego? 

– Przepraszam, ale nie… – wydukała. Twarz jej 
poczerwieniała ze wstydu. Wzięła wachlarz, poprawiła rękaw 
kurteczki i szybkim krokiem oddaliła się od drzwi. – Do 
widzenia, panie Pchła – szepnęła niemalże. 

– Już idziesz? – spytał z udawanym zaskoczeniem. – Do 
widzenia. 

Wyszła. 
– Durna bździągwa. 
Nie był opryskliwy dla przyjaciół i znajomych, dopóki ci 

nie działali mu na nerwy. Jedynie myślał o nich z cynizmem. Tak 
samo jak o naiwnych, głupich dziewczętach w rodzaju Klary, 
wdzięczących się do niego z powodu jego wielkości, bynajmniej 
nie tej fizycznej, w nadziei uszczknięcia choć odrobiny łaski, 
a może nawet anegdoty lub autografu. Pchła okazywał im 
zainteresowanie, jeśli były ładne. A tak było właśnie z Klarą. 
Problem tkwił jednak w tym, że ona nie potrzebowała dużo 
czasu, by zacząć go denerwować. Tak zaś było przed chwilą. 
O tyle dobrze, że nie musiał jej wyganiać – „wyszła sama, 
durna bździągwa” – powtórzył w myślach, a po chwili dodał – 
„chociaż całkiem ładna. I właściwie to – dlaczego by czegoś 
z tym nie zrobić?”. 
 

*** 
Komendant James Cooper uwielbiał niedopowiedzenia. 

Uwielbiał je tak dalece, że przez swoją skłonność do nich 
musiał zrezygnować z niegdysiejszych ambicji bycia pisarzem. 
Ktoś powiedziałby, że skłonności te z pewnością 
kwalifikowałyby go w takim razie do bycia poetą. Kłopot w tym, 
że miał on zbyt przyziemny charakter. Nie umiał, jak się 
wyrażał, „myśleć o płomieniach miłości, czarach goryczy 
i niebieskich migdałach”. Nie umiał się także poetycko 
wypowiadać. Przejawiał natomiast związaną ze swym 
charakterem inteligencję, która pozwalała mu na znakomite 
zarządzanie podwładnymi oraz umiejętne rozwiązywanie 
logicznych łamigłówek. Mało logiczne, jak widzieliśmy, były tylko 
jego rozmowy, a zagadkowość ich potrafiła mu czasem 
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przysporzyć wrogów. Wszakże u zwierzchników komendant 
cieszył się ogromnym szacunkiem. Może nie tylko z powodu 
swej inteligencji, ale też z faktu, że w relacjach z nimi 
niedopowiedzenia kompletnie znikały. Cooper był rzeczowy, 
elokwentny, a potok jego mowy mienił się wszystkimi kolorami 
tęczy. Tylko dla przyjaciół był nieco protekcjonalny i złośliwy, 
chociaż czasem, mimo wielokrotnych kłótni, i tym potrafił sobie 
zaskarbić ich sympatię. Tak właśnie było z Pchłą. 

Poznali się, gdy tamten zaczynał karierę. Cooper był 
wtedy zwykłym posterunkowym, pomagającym w jednym 
z pierwszych śledztw detektywa. Jako że Pchła nie miał 
pomocnika, a bardzo o niego prosił, bowiem jego ruchy 
krępowała rozrastająca się tkanka tłuszczowa, ówczesny 
komendant główny policji dał mu Jamesa na swe usługi. 
Szczupły posterunkowy spisywał się świetnie – obrotny, rześki, 
żwawy – sprawnością fizyczną przewyższał Polaka, co ten, 
używając przewagi własnego intelektu, skrzętnie 
wykorzystywał. Cooper przenosił meble w poszukiwaniu 
śladów, przesłuchiwał świadków podczas „nocnych rozmów”, 
które Pchła miał zwyczaj przeprowadzać z użyciem lampy 
kwarcowej, woził detektywa rikszą po miasteczku, w którym 
dokonano zbrodni, czasem nawet biegał dla niego po ciastka 
do miejscowej cukierni. A gdy Pchła, gnany sprytem 
i łakomstwem, w osobie właściciela tejże cukierni znalazł 
mordercę, Cooper stoczył z nim walkę na śmierć i życie, przy 
czym sprawił, że walka ta stała się pojedynkiem wyłącznie 
o schwytanie. Bowiem nie tylko wyszedł z niej zwycięsko, ale 
też nie zabił mordercy. Jedyne obrażenia, których doznał 
złapany, to odciśnięte na nadgarstkach ślady kajdanek. 
Zarekwirowano także kilka paczek nieświeżych eklerek. 

Cooper siedział teraz w restauracji, przy 
zarezerwowanym wcześniej stoliku. Była pora obiadowa, 
w związku z czym panował spory ruch. Komendant złożył 
zamówienie na kaczkę z jabłkami i butelkę białego wina, założył 
pince-nez i zagłębił się w lekturze nowego Timesa. 

– Czy można? – posłyszał obok siebie dudniący, basowy 
głos. Odłożył gazetę, zdjął pince-nez. Jego oczom ukazał się 
wysoki, nienagannie ubrany blondyn z parasolką w prawej 
i melonikiem w lewej ręce. Bulwiasty nos zdawał się przytłaczać 
wąskie kreski ust, lecz jednocześnie był zdominowany przez 
wyłupiaste niebieskie oczy. Uszu prawie wcale nie było widać, 
włosy były krótko i starannie przystrzyżone. 

– Bardzo proszę, proszę – odparł śpiesznie komendant, 
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zdejmując z oparcia drugiego krzesła swój parasol. 
– Dziękuję – zadudnił uprzejmie blondyn. – Pan pozwoli, 

że się przedstawię: Robert Clark, dziennikarz „Plemion 
Germańskich”. 

– Czego? – wyjąknął zdumiony policjant, podając mu 
rękę. 

– „Plemion Germańskich” – powtórzył tamten. – Pisma 
dla prawdziwych aryjczyków. 

– Aha… No tak… 
– Przepraszam, że dosiadłem się do pana – podjął – ale 

wszystkie miejsca zajęte, pomyślałem więc, czemu by tu nie 
spróbować. Chyba nie ma pan nic przeciwko? 

– Naturalnie, że nie. Ja? Skądże znowu. Tylko widzi pan, 
zaraz przyjdzie mój przyjaciel. Rezerwował miejsce, na którym 
pan siedzi, więc może się nieco zdziwić… 

– Ach, rozumiem – rzekł sympatycznie Clark. – W takim 
razie proszę zaczekać, rozejrzę się za trzecim krzesłem. – 
Wstał, założył melonik i, podpierając się parasolką, kluczył 
między stolikami, aż wreszcie zniknął na zapleczu. 

– „Plemiona Germańskie”, coś podobnego! – powiedział 
ni to szeptem, ni to westchnieniem komendant. Założył pince-
nez i wrócił do lektury gazety. Nie zdążył jednak przeczytać 
całego artykułu, gdy usłyszał głos przyjaciela. 

– Witaj, James, można? 
– Tak, naturalnie, tylko… 
– Jestem z trzecim krzesłem! – dziennikarz zjawił się 

ponownie. 
– Pozwól, że ci przedstawię – odezwał się komendant. – 

Pan… – chciał dokończyć, ale zapomniał nazwiska blondyna. 
– Robert Clark, „Plemiona Germańskie”. 

– Franciszek Pchła, frytki z majonezem – rzekł detektyw, 
podniósłszy jedną brew na wysokość, przy której czterdzieści 
lat temu zaczynała się jego bujna niegdyś czupryna. Podali 
sobie ręce i usiedli. 

– Co zamówiłeś? – spytał komendanta. Zarówno on, jak 
i Cooper byli nieco zaskoczeni. 

– Kaczkę z jabłkami i butelkę wina. 
– Znakomicie. A pan? 
– Ja… ja jeszcze nic nie zamówiłem – odparł Clark. – Ale 

jeśli tylko pojawi się kelner, nie omieszkam. 
Uprzejmy uśmiech nie schodził z jego ust. Zaczął 

przeglądać kartę dań, przy czym wydawało się, że jest bez 
opamiętania pogrążony w jej lekturze. Zapadła niezręczna 
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cisza. 
– Tak… – zaczął Pchła. – O czym pan pisze? 
Clark wychylił głowę znad karty dań. 
– O, nie piszę, przeprowadzam wywiady, panie… 
– Pchła. – „To zaskakujące, on mnie nie kojarzy” – 

pomyślał detektyw. 
– …panie Pchła. Ostatnio przeprowadziłem wywiad z sir 

Davidem Crookiem, komendantem policji w… – wymienił nazwę 
miasta. 

– David Crook? To, zdaje się, twój znajomy, James. 
– Owszem, znajomy – powiedział Cooper. 
– O co go pan pytał? 
– Cóż… – Clark odchrząknął. – Jak się panowie 

zapewne domyślają, pismo, dla którego pracuję, jest dość 
specyficznie nastawione do tego typu ludzi… 

– Jakiego typu ludzi? – krytycznie zapytał komendant, 
wychyliwszy głowę zza gazety. 

– No… – dziennikarz był zakłopotany. – Panowie mi 
wybaczą, ja się muszę do czegoś przyznać. Zadawałem mu 
okropne, chamskie pytania. Ale bynajmniej nie z własnej woli. 
Pracuję dla faszyzującego pisma z powodu niemożności 
znalezienia lepszej pracy, która to niemożność spowodowana 
jest moim okropnym beztalenciem… 

Wszystko to Clark powiedział na jednym wydechu, przez 
co zmienił się na twarzy. Stał się cały czerwony, wydawało się, 
że wyłupiaste oczy zaraz spadną na stół, potoczą się po nim, 
a następnie po podłodze, stukając o nią jak piłeczki 
pingpongowe. Dziennikarz oddychał z trudem. 

– Bo wiedzą panowie: mój szef mówi, że David Crook to 
naprawdę Dawid Kruk, warszawski Żyd, rabuś i morderca, 
zbiegły z Polski pod koniec ubiegłego wieku. Był ścigany listem 
gończym. Przybył do Anglii, gdzie spoważniał, założył rodzinę 
i postanowił, jak to mówią, zacząć nowe życie. Wstąpił do policji 
i teraz – jak mówi szef – zaczyna się rządzić. A ja? Ja mam już 
tego dość… Nie chcę być dziennikarzem faszyzującej gazety, 
och… – wyjął chustkę, wytarł nią spocone czoło, z jego gardła 
dało się zaś słyszeć komiczny szloch. 

– Co za brednie – powiedzieli jednocześnie detektyw 
i komendant, po czym wybuchli głośnym śmiechem. Trwało 
kilka minut, zanim jako tako doszli do siebie. 

– Po pierwsze proszę się uspokoić – rzekł sam próbujący 
doprowadzić się do porządku Cooper, gdy zobaczył, że 
wszystkie oczy w kawiarni patrzą na niego, nawet te homarów, 
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ryb i krewetek. – I rzucić tę pracę. Załatwimy panu inną posadę. 
– Naprawdę? 
– Tak. To znaczy… postaramy się – komendant ocierał 

łzy. 
– Panowie! – uradowany dziennikarz wstał i każdego 

z nich ucałował w policzek. Coopera poklepał dodatkowo po 
plecach. – Będą tu panowie na kolacji? 

– Tak – odpowiedział Pchła. 
– Owszem – potwierdził komendant. 
– Zatem do zobaczenia! – krzyknął Clark i uścisnąwszy 

im obydwu dłonie, wstał, założył melonik i wybiegł radośnie. 
– Do zobaczenia – odrzekli zaskoczeni. 
Kelner przyniósł kaczkę z jabłkami. Jedli w milczeniu, ale 

nie przez jakąś urazę, lecz dlatego, że byli głodni. Pchła szybko 
pochłaniał kawałki ziemniaków, mięsa i warzyw maczane 
w gęstym, aromatycznym sosie. Od czasu do czasu przerywał 
jedzenie, aby poprawić wąs lub wytrzeć usta. Wino planował 
wypić po obiedzie. Czynił tak zawsze – bynajmniej nie dlatego, 
że był smakoszem, po prostu lubił po skończonym posiłku 
uzupełnić treść żołądka czymś chłodnym i orzeźwiającym. Nie 
odprawiał żadnych rytuałów związanych z piciem – nie wąchał 
napoju, nie przyglądał mu się, o smak dbał powierzchownie. Po 
prostu pił – aż do zaspokojenia pragnienia. Zawodowy kiper 
powiedziałby, że robił to ordynarnie i zapewne wielu 
przyznałoby mu rację. Detektyw jednak się tym nie przejmował. 
W tej chwili uważał jedzenie za konieczność, gdyż jego myśli 
zaprzątała propozycja dana mu przez Coopera. Ale postanowił 
nie rozmawiać z nim o tym aż do momentu, w którym uzna to 
za stosowne. 

– Kiedy byłem na wyspach Tabu – zagaił komendant – 
jedliśmy tam na obiad skorupki kurzych jaj. Nie uwierzysz, oni, 
to znaczy „tam-bylcy”, uważają zawartość jaj za całkowicie 
zbędną. Robią wydmuszkę, którą oczyszczają wodą i jedzą, 
natomiast środek wędruje do morza lub w krzaki. Miałem po 
tym posiłku ogromne niestrawności. A jaką kolkę! 

Widać było, że Cooper nieco na siłę próbuje zacząć 
pogawędkę. Pchła, gdy usłyszał słowo „niestrawności”, poczuł 
dziwny posmak w ustach. Mlasnął lekko i z zastanowieniem. 
Tego jednak komendant nie zauważył. 

– A na śniadanie gotowana woda morska z ekstraktem 
z tamtejszych jagód. To już o wiele smaczniejsze, chociaż 
przeżyte przeze mnie nie bez trudu. Doprawdy – nie dziwię się, 
że populacja tych wysp jest tak niewielka – salmonella, wirusy. 
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To ich wykańcza – ale za nic nie zaniechają kultywowania 
tradycji. Jedzą, piją, zapewne także cierpią, chociaż uśmiech 
nie schodzi im z ust. A potem – Cooper włożył do ust kawałek 
ziemniaka i żuł go przez dłuższy czas. – A potem umierają: 
w agonii, w bólu, wśród szumu palm i morza… 

Przy słowie „agonia” Pchła złapał się za brzuch. Ostra 
kolka dopadła to, co znajdowało się pod potężnymi zapasami 
tłuszczu – jelita, żołądek, być może także trzustkę. Detektyw 
zrobił się purpurowy na twarzy i jęknął. Ale komendant 
w porywach retorycznej pasji wcale tego nie słyszał. 

– No, a morze! Cud, miód, Franciszku! Złote piaski plaż 
i nieskazitelny błękit przybrzeżnych wód tworzą w moim 
przekonaniu najpiękniejszy kontrast na świecie. Do tego zieleń 
palm, ach! – celował oczami w sufit. – Zieleń palm jest 
soczystsza od najbardziej świeżych owoców kiwi. Nic nie może 
się z nią równać! 

Lecz szybko zorientował się, że jednak może. Twarz 
Pchły była zieleńsza od wszystkich liści palmowych i wszystkich 
owoców kiwi na świecie razem wziętych, a jęk wydobywający 
się z ust detektywa – słyszalny ponad miarę. Komendant 
gwałtownie wstał z krzesła i rzucił się w stronę przyjaciela. 
Próbował go ocucić, ale każdy cios w policzek Polaka 
skutkował tylko krótkotrwałym i nie do końca świadomym 
podniesieniem przez niego powiek. Jego twarz bezładnie 
opadała na klatkę piersiową. 

– Lekarza, lekarza! – krzyknął Cooper. 
Ktoś przybiegł z holu i pomógł przenieść detektywa na 

kanapę. Ktoś inny, zdaje się, że kelner, zadzwonił po karetkę, 
ale powiedziano mu, że przyjedzie ona dopiero za kilkanaście 
minut, ponieważ dopiero co zdążyła przywieźć do szpitala 
nowego pacjenta. Powstał niesłychany hałas. Cooper pytał 
obecnych w holu, czy ktoś nie zgodziłby się przewieźć Pchłę do 
najbliższego szpitala. Po jakimś czasie znalazł się chętny i, nie 
bez problemów, wyniesiono detektywa z restauracji. 
 
 
4. Sen komendanta 
 

Nie za długo umysł potrafi trzymać się jednej rzeczy, 
dlatego też człowiek wymyślił przerwy. U większości ludzi trwają 
one, niestety, o wiele dłużej niż jakakolwiek praca, co sprawia, 
że to właśnie pauzy, a nie choćby szczątkowe wysiłki, stają się 
treścią życia. Skutkiem tego są wszelkie opaczności, związane 
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z cywilizacją i kulturą, między innymi przestępstwa. Taki oto 
pogląd wyznawał komendant James Cooper, w życiu 
zawodowym kierując się maksymą: „myśląc, zapobiegaj”. Był 
wszakże świadomy, że ludzki mózg, jak każda maszyneria, 
wymaga należytej konserwacji związanej z przerwami 
w użytkowaniu. Z tego powodu między godzinami 
gorączkowego rozmyślania dawał sobie od pięciu do dziesięciu 
minut na małe co nieco w postaci posłuchania kilku 
muzycznych kawałków puszczonych ze świeżo kupionego 
radia. Jeśli zaś nie był u siebie, to znaczy w miejscu, w którym 
to radio by się znajdowało (a trzeba wiedzieć, że od czasu jego 
zakupu tak właśnie pojmował słowo „dom”), wyjmował 
z wewnętrznej kieszeni marynarki talię kart i grał w pasjansa. 
Kiedy z kolei nie miał marynarki, albo ją miał, lecz bez talii, 
a w pobliżu także nie było odbiornika, pozostawała lektura 
odcinka jakiejś powieści zamieszczonego w egzemplarzu 
podrzędnej prasy. Chwile spędzane na lekturze były jednym 
z niewielu jego słabych punktów. 

Ale, fakt faktem, komendant był teraz u siebie – obok 
okna, w kącie pokoju, na małym drewnianym stoliku stało 
nowiutkie radio w eleganckiej obudowie. Czarne pokrętła lśniły 
w świetle słońca odbitym od mebli, obrazów i szkieł; znacznik 
skali częstotliwości zdawał się prosić o włączenie, a co za tym 
idzie – jakikolwiek ruch. Do podłączenia do prądu, a może 
raczej do zrobienia czegokolwiek z radiem, włącznie z jego 
uruchomieniem, skłaniała cieniutka warstwa kurzu leżąca na 
jego wierzchu. Cooper słyszał wręcz, jak cudo techniki szepcze 
do niego: „dotknij mnie, pogłaszcz”, a wyżej wspomniany 
znacznik cienkim głosikiem krzyczy: „prądu!”. Przybliżył się więc 
do urządzenia i wyciągnął przed siebie ręce. Palcami wczepił 
się w równoległe do siebie potencjometry i zaczął je lekko 
obracać. Przypadkowy świadek pomyślałby, że w miejscu radia 
powinna stać piękna, naga kobieta, która zamiast pokręteł 
byłaby obdarowana przez naturę dwojgiem kształtnych piersi. 
Nic z tych rzeczy. W końcu owa ceremonia nie była 
podporządkowana przyjemności erotycznej. Miała jedynie 
sprawić, że zmęczony zawodowym życiem audiofil-amator 
odpocznie od zawrotnego biegu ludzkich spraw. I tak też się 
stało. Cooper pomacał chwilę potencjometry, po czym wsadził 
wtyczkę kabla do kontaktu. Z głośników dała się słyszeć 
piosenka: 

 
„Te piersi w rozkwicie, te usta jak koral, 
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te dłonie otwarte jak kwiat, 
już chyba nadeszła całować je pora, 
piękniejszych nie widział świat”. 
 
„Gdzieś to już słyszałem” – pomyślał i podrapał się 

palcem po czole. Słuchając kolejnych taktów, szukał 
w kieszeniach papierosów i zapalniczki. 

 
„Mam straszną ochotę pobyć dzisiaj z panią, 
lecz pani mnie nie chce, ach, cóż! 
Więc znajdę ja inną (a niechby i tanią), 
delikatną, niczym płatki róż”. 

 
Wreszcie znalazł upragnione Galouise’y. Usadowił się 

w miękkim fotelu i pogrążył w dźwiękach melodii przelatujących 
obok strużki dymu. Zamknął oczy. Wyobraził sobie, że, tak jak 
w dzieciństwie, bryka z siostrą po zielonych łąkach uroczych 
zakątków, jakie widzi się, wyjechawszy pociągiem z Londynu 
w stronę Liverpoolu. Zatrzymali się pod rozłożystą lipą. Siostra 
wyjęła z koszyczka bochenek chleba – ułamała z niego dwa 
kawałki, które zaraz posmarowała masłem. Jeden kawałek dała 
Cooperowi, drugi zostawiła dla siebie. Wtedy właśnie – jako 
dziecko – mały James usłyszał, że stara lipa szepcze do niego 
w jakimś obcym języku. Nie był to język podobny do 
angielskiego. Nie był nawet podobny do francuskiego, z którym, 
będąc malcem, Cooper miał jako taki kontakt. Ów język nie 
brzmiał nawet twardo, jak dalszy, choć spokrewniony 
z angielskim, niemiecki. Pobrzmiewała w nim nuta radości, jeśli 
nie dzikości wręcz, chociaż głęboko ukrytej. Na pierwszy plan, 
wśród niezliczonych szelestów, wysuwała się łagodność, 
przemawiająca do słuchacza nakłaniającym tonem. „Gościu, 
siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie” – usłyszał, choć dla 
niego brzmiało to jak zbitka jakichś obcych „ś”, „dź” i „ć”, 
z rzadka tylko przedzielonych samogłoskami. Odczuwał jednak 
przyjemność ze słuchania. Wytłumaczył sobie, że to liście 
mówią do niego w swym tajemnym, niezrozumiałym języku, on 
zaś podziwia ich piękną, obcą mowę, nie będąc przy tym 
obojętnym na znaczenie. Starał się w myśli dzielić ów rytmiczny 
potok na sylaby, potem na słowa. A gdy i to nie dało 
pożądanych skutków, dał się ponieść szelestowi, i zasnął. 

Drugi obraz nasunął się automatycznie. W śniącej głowie 
chłopca obcy język wykreował kalkę poprzedniej sytuacji. 
James siedział pod tą samą, choć starszą już lipą, o tej samej 
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porze roku, przy identycznej pogodzie. Znikła tylko siostra, 
razem z koszyczkiem, chłopiec stał się z kolei przystojnym 
młodzieńcem w stroju z epoki renesansu. Głos płynący 
z drzewa szeptał: „Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie 
ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie”, a on, jako 
dworzanin, gęsim piórem spisywał te słowa na arkuszu 
pergaminu, od czasu do czasu rzewnie wzdychając. Jak to 
bywa podczas snu, nie dziwił się oczywistym niejasnościom – 
choćby temu, dlaczego tak szybko dorósł, skąd wziął się ten 
strój i dlaczego nie widział kształtu liter, które zapisywał. Jedno 
tylko do niego dotarło – że to, co pisze, to nie tylko słowa 
niezrozumiałego języka, ale także, a raczej przede wszystkim, 
wiersz. W chwili nagłego oświecenia uświadomił sobie, że jest 
poetą zapisującym jedne z najważniejszych na świecie słów, 
jeden z najpiękniejszych na świecie utworów. Ogarnęła go 
euforia, a im bliżej było końca pisania, z tym większym 
wysiłkiem napinał mięśnie twarzy. Młodzieńcze usta wydął do 
granic możliwości, dziurki nosa rozszerzył do tego stopnia, że 
zaczęły przypominać okrągłe dziuple. Oczom niewiele 
brakowało, by wypaść i potoczyć się po trawniku. Jak się jednak 
okazało – nawet i we śnie ciało rządzi się swoimi prawami. Nie 
mogąc już znieść większego obciążenia, poeta na pół 
świadomie zapisał ostatni wers („Jako szczep najpłodniejszy 
w hesperyjskim sadzie”) i, spojrzawszy w nieokreśloną dal, 
stracił przytomność. Obudził się znów jako chłopiec, przy 
siostrze, która teraz poganiała go, rozbudzonego, mówiąc, że 
trzeba już iść, bo inaczej mama będzie zła, a zawsze kiedy jest 
zła, bierze mokrą szmatę i przekłada ich przez kolano, przez co 
cierpią potem części ciała, zwane przez Rzymian gluteusami. 
Jakkolwiek dziwnie brzmiało to zdanie, wypowiedziane przez 
ośmioletnią dziewczynkę, nie wywołało w młodym Jamesie 
zdziwienia. Uznał jedynie jej słowa za słuszne i w obawie 
o swoje ciało czym prędzej udał się w stronę domu. Im dalej był 
od lipy, tym słabszy był szeleszczący dźwięk języka, w jakim 
zdawała się mówić – głos drzewa cichnął, aż wreszcie 
kompletnie zniknął w gwarze cykad napełniającym wieczorne 
łąki. 
 

*** 
„Czasami wydaje mi się, że umrę w jednym z tych 

długich odstępów czasu między chwilami, w których mam 
wolne. Śmierć dopadnie mnie na służbie, kiedy wyjdę z jakiegoś 
przesłuchania lub w chwili wertowania papierów i wkładania ich 
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do tekturowych teczek. Albo gdy będę wychodził z komisariatu 
– na progu schodów – zamiast postawić nogę na niższym 
stopniu, runę na ziemię”. 

Starym zwyczajem Cooper zamachał łyżeczką nad 
filiżanką i zanurzył ją w napoju. 

„A może to nie będzie na służbie? Może na odwrót? 
Może odejdę w ciągu tych rzadko spotykanych trzydziestu 
minut, które przysługują mi podczas nieregularnego, długiego 
dnia pracy? Może umrę tak jak teraz – siedząc na krześle, przy 
stole, wąchając Earl Greya? Sumienność nie ma tu nic do 
rzeczy. A jeśli ma, to nie tak, jak można by się tego spodziewać. 
Przy moim trybie życia ryzyko jest dwa razy większe...”. 

Przetarł oczy i przesunął dłonią po włosach. Z biegiem 
czasu zajmowały coraz mniej miejsca na starzejącej się głowie, 
nie przestawały być jednak gęste. W jego przypadku proces 
łysienia postępował nader specyficznie – nie zaczynał się tak 
jak u innych mężczyzn – małym plackiem gołej skóry gdzieś 
pośrodku czaszki, lecz stopniowym ubywaniem włosów przy 
brzegach: najpierw na karku, potem bardziej z przodu, 
zwłaszcza przy czole. Skóra w tych miejscach, przywykła do 
małej ilości światła, miała teraz do niego pełny dostęp. 

„Kto wie, może to jedyna zaleta starości?” – pomyślał. 
„Może przez ubywanie tego i owego zmęczone ciało 
rekompensuje sobie pewne braki uniemożliwiające mu do tej 
pory pełny rozwój? Oczywiście – gdy jest już stare, to nawet 
mimo tego nie można myśleć o wzroście wydajności. Ale 
zyskuje się przynajmniej jakąś równowagę, która starcza na 
kilka ostatnich lat życia”. 

Kciukiem, palcami środkowym i wskazującym złapał za 
ucho filiżanki i podniósł ją do ust. Pił powoli, dość długo, nie 
przełykając łapczywie, ani nie przechylając głowy. 
„W porównaniu z Pchłą jestem pod tym względem smakoszem” 
– przemknęło mu przez myśl. „A co do starości: no dobrze, 
przypuśćmy, że tak jest, że przez wypadanie włosów, 
wiotczenie skóry, powolność ruchów następuje jakaś maleńka 
rekompensata – jest trochę jaśniej, trochę, powiedzmy, luźniej, 
trochę oszczędniej. Nie... To nie może tak być. Gdyby ciało 
w ten sposób uzyskiwało choćby chwiejną równowagę, umysł 
też czułby się wypoczęty. A z wiekiem ma on przecież coraz 
więcej zaległości. W niektórych przypadkach musi uczyć się od 
nowa podstawowych rzeczy. Widziałem staruszków, którzy bez 
pomocy pielęgniarki nie mogli podnieść do ust łyżki zupy. Chleb 
musiał być pokrojony, bo gdyby pokrojenie go miało być ich 
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zadaniem, z pewnością porżnęliby sobie ręce”. 
Odłożywszy filiżankę, wytarł usta. Trzymając w ręku 

pogniecioną, niebieską serwetkę, wpatrywał się w nią, na pół 
zadumany, na pół otępiały. „Starcza demencja” – pomyślał. „To 
mnie nie może dotyczyć. Mam 49 lat i całe życie przed sobą. 
No dobrze, góra dwadzieścia lat, o ile nie nastąpi jakiś 
wypadek. Ale i z takim czasem można coś chyba zrobić?”. 

Refleksyjność nie sprzyja naturom energicznym, 
przyzwyczajonym do życia w pędzie, które swój czas uważają 
za niezwykle cenny i chcą go spożytkować możliwie jak 
najsolidniej. Solidność w tym wypadku jest równoznaczna z siłą 
czerpania z wydarzeń tego, co najlepsze. Najlepsze znaczy 
najgwałtowniejsze. Najwłaściwszym zaś postępowaniem jest 
nie tylko czerpanie z wydarzeń, ale też tworzenie ich samemu, 
bycie nimi. Człowiek energiczny, poświęcający mnóstwo uwagi 
więziom łączącym rozmaite elementy świata zewnętrznego, aby 
móc je obserwować, wciela się w rolę zastawiającego pułapkę 
pająka. Mozolnie buduje zmyślną konstrukcję, na szczeble 
której stara się zwabić jak najwięcej otaczających go rzeczy, 
a gdy już mu się to uda, obserwuje występujące między nimi 
zależności. Wtedy przychodzi czas na wnioski. Dla jednych 
z tych pełnych energii ludzi są one tylko czymś na kształt 
narkotyku, który po zażyciu i upojeniu się nim znika, stając się 
rzeczą bez wartości. Inni z kolei traktują je jako materiał 
poglądowy, mogący się kiedyś przydać, przez co czerpią może 
mniejszą przyjemność z obcowania z nimi, ale mogą mieć 
pewność jej powtarzalności. Refleksyjność zwykle u takich 
natur nie występuje w nadmiarze, są jednak jednostki, które, 
pomimo tego, że obdarzone niezwykle dużą energią, 
przejawiają skłonność do nader częstego rozmyślania. Nie jest 
to wszakże rozmyślanie związane z analizą wniosków, lecz, jak 
byśmy powiedzieli, bujanie w obłokach. Bujanie w obłokach ma 
tę wadę, że rzadko kiedy jest związane z poznaniem 
empirycznym. Co prawda nie zawsze powinno się sobie 
przypinać łatkę racjonalisty, wypada to jednak zrobić po pół 
wieku życia. Na mistycyzm był stosowny moment. Śmierć 
uwielbia bawić się człowiekiem, kiedy ostrze jej kosy jest od 
niego jeszcze dość daleko, ale kiedy jednocześnie wie, że 
najlepszy czas w życiu ofiary minął. Na takie momenty trzeba 
być przygotowanym. Popadać w irracjonalizm? Bóg, jeśli by 
istniał, tylko by się uśmiechnął. Aniołowie z radością zatrąbiliby 
„Gloria in excelsis Deo” tuż przy uchu zmarłego nagle 
niedowiarka. Wszyscy, prócz niego, byliby zadowoleni. 
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Dodatkowym przeciwwskazaniem jest fakt, że z bujaniem 
w obłokach najczęściej chodzi w parze smutek – wróg 
wszelkiego działania. Wielokrotnie Cooper wytykał sobie 
podobną czułostkowość. 

– Rzućmy te wszystkie sprawy, do licha! – krzyknął, 
wstawszy gwałtownie. Prawą rękę trzymał w górze, 
wyprostowaną, lewa przylegała do tułowia. W pięści ściskał 
niebieską serwetkę, teraz już postrzępioną i pełną dziur. 
Odwrócił się, obrzucił wzrokiem pokój, zwracając szczególną 
uwagę na odrywającą się lub dziurawą tu i ówdzie, zieloną 
tapetę. 

– Wszystko się rozpada – szepnął. – Wszystko się 
rozpada, a razem z tym ja. 

Spojrzał na radio. 
– I ty także się kiedyś rozpadniesz, moje cudo. I ty 

także... 
Wycierając czoło resztkami serwetki, opadł z powrotem 

na krzesło. Zamieszał łyżeczką pozostałą herbatę i wypił ją 
pospiesznie. Po chwili zerwał się gwałtownie z krzesła 
i podszedł do odbiornika. Jego ciało nie przejawiało już 
poprzedniej powolności. Otępienie, zdawało się, osiągnęło swój 
kres, a ponure myśli do reszty wczepiły się w umysł, stając się 
nieco słabszymi, pozwalającymi na nieznaczny odwrót ku 
innym nastrojom. 

„Jeśli ktoś by mnie teraz zobaczył" – pomyślał – „jakiś 
dekadent albo malarz symbolista, to stwierdziłby zapewne, że 
jestem spełniony w smutku. Tak, byłbym idealnym modelem. 
Zwłaszcza przy tym radiu. Ale zaraz – malarz symbolista nie 
malowałby radia...". 

Uruchomił wyłączony po przebudzeniu odbiornik 
i wprawił w ruch pokrętła. Z głośników dobył się lekki szmer 
przechodzący w jazgot, z którego w końcu wyłonił się 
przyjemny, basowy głos. 

– Jest godzina siedemnasta, a zatem pora na naszą 
codzienną audycję muzyczną. Już za chwilę za mikrofonem 
pojawi się Jack Whooper, naszym słuchaczom znany jako Mini 
Jack, a wraz z nim usłyszą państwo najnowsze i najlepsze 
piosenki ostatnich dwóch tygodni. 

Nastąpiła przerwa, podczas której puszczono reklamę 
proszku do prania i pasty do zębów. Chwilę po tym głos zabrał 
zapowiadany wcześniej mężczyzna. Brzmienie jego strun 
głosowych było nieco odmienne od poprzednika. Mniej basowe, 
osiągające trochę wyższe rejestry, jednak nie za ostre, 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

82 
 

sprawiające, że słuchało się go z uwagą i oczekiwaniem 
delikatności. 

– Good afternoon – przywitał się z odbiorcami. – Wita 
państwa Mini Jack. Naszą dzisiejszą audycję rozpoczniemy, jak 
zwykle, od stałego punktu programu. Na ten moment proszę 
powstać, ręczę, że gdy już zadadzą sobie państwo ten trud, 
czeka was bardzo miła rekompensata. 
Zamilkł, a zamiast jego głosu, dało się słyszeć pierwsze takty 
God, save the Queen. 

– No nie – mruknął Cooper. – Żeby przed jazzem 
śpiewać o królowej. Powariowali. 

Nie zmienił jednak stacji. Stał i, czekając na koniec 
hymnu, wpatrywał się w rząd oznaczających skalę 
częstotliwości cyferek. „Swoją drogą: a kto ci powiedział, że 
będzie jazz?” – pomyślał. „Może puszczą coś lżejszego? Albo 
muzykę poważną? Nie, Mini Jack zawsze daje wytchnienie 
swoim słuchaczom...”. 

Przebrzmiał hymn, Cooper usłyszał kobiecy głos na tle 
cichej perkusji: 

 
„Nie chciałbyś zasnąć, mój miły? 
Ja tak, bo późna już noc. 
Mamy tu ciepły koc, 
na figle nie mając siły...”. 

 
Zmiana stacji okazała się owocna w skutkach. 
– Front znad Atlantyku przesuwa się stopniowo 

w kierunku zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Największe 
opady spodziewane są w Manchesterze i Brighton. W Londynie 
sucho, deszcz spadnie tam dopiero pojutrze. Prosimy nie 
wyciągać parasolek. 
 
 
6. Zwrot 
 

– Powiedzmy, że bawię się szansą na zapamiętanie 
czegoś na więcej niż moment. Mogę, ale czy chcę? 

Cooper zastanowił się przez chwilę. „O co może mu 
chodzić?”. 

– Chyba pan nie rozumie – powiedział lekarz po chwili. – 
Wczuwam się w sytuację pańskiego przyjaciela. To znaczy 
dopiero zamierzam, z chęci sprezentowania panu pewnego 
sposobu widzenia świata. A żeby to zrobić, muszę pana 
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przygotować. Niech pan posłucha. Najpierw przypadek 
klasycznej fanaberii: bawię się szansą zapamiętania czegoś na 
więcej niż moment. Zabawa, rozumie pan? Ale – jeśli jestem 
kimś więcej niż zblazowanym typem Europejczyka albo, 
mówiąc łagodniej, mam inny temperament, sytuacja może się 
obrócić przeciwko mnie. Rozgorączkowanie sprawia, że tego 
nie zauważam. Że przekonuję się o tym już po fakcie. 

– Innymi słowy? 
– Ach… – psychiatra wydał z siebie głębokie 

westchnienie. – Widzę, że trzeba będzie nad panem trochę 
popracować… 

– Ależ nie! – Cooper uniósł się z fotela. – Po prostu musi 
pan do mnie mówić po ludzku. 

Staruszek zamyślił się. Przez chwilę wyrażało się to 
w nerwowym pociąganiu palcami za koniec gęstej brody. Potem 
szarpanie przeszło w energiczny pomruk z głębin osadzonego 
w chudej szyi gardła. Przełknął ślinę (jego grdyka poruszyła się 
przy tym jak szybka winda w jakimś wieżowcu), kilka razy 
zamrugał i wziął głęboki wdech. 

– Chwileczkę – wyrwało mu się z piersi. Zaczął bębnić 
palcami po oparciu sofy. Sięgnął do jednej z kieszeni fartucha 
i wyciągnął z niej coś w rodzaju notatnika. 

– O czym to ja mówiłem? – zapytał, wertując kartki. – 
A tak, tak. Zabawa szansą, już wiem. Proszę pana – pański 
przyjaciel w pewnym momencie stracił kontrolę nad własnymi 
myślami. Stracił ją tak jak kierowca może stracić panowanie nad 
pojazdem, rozumie pan. Umysł jego stał się w którymś 
momencie podobny do samochodu – nieprowadzony przez 
nikogo wpadł do rowu… Wydaje mi się, że to chyba najbardziej 
prawdopodobne wyjaśnienie tego, co się stało. Nie jestem 
jednak w stanie wyjaśnić, jakie są przyczyny tego zjawiska. 
Zresztą – tego nie potrafi chyba nikt. Proszę zrozumieć – albo 
sytuacja pana Pchły się polepszy, albo… kaputt… 

– Kaputt? – wydukał Cooper. 
– Jak najbardziej. Może nie jestem najlepszy 

w pocieszaniu, w końcu mój fach wymusza chłodną logikę, ale, 
jak sądzę, mogę dla pana jeszcze coś zrobić. Nie, nie – to nic 
osobistego, a jeśli już, to tylko poniekąd. Mogę pana nieco 
wtajemniczyć w charakter pana Pchły. To może się wydać 
dziwne, doskonale to rozumiem, ale proszę mi zaufać i – 
przede wszystkim – posłuchać... 

Zaczął mówić o „fanaberii słowiańskiej duszy”, co według 
niego mogło wynikać tylko z tego, że detektywowi „znudziło się 
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przebywanie wśród żywych”, to znaczy jego organizm, 
ostatecznie wyprowadzony z równowagi, mógł samemu się 
poddać i nie trzeba było do tego żadnego zatrucia, zaś bóle 
żołądka, mdłości i omdlenia to tylko jedne z możliwych objawów 
owej „fanaberii”. 

– Widzi pan – mówił Cooperowi – ludzie ze wschodniej 
Europy to gatunek charakterystyczny. Występuje u nich czasem 
tak zwana „dzikość duszy”, niezmierna jej żywiołowość, która 
zdarza się tylko w chwilach maksymalnego napięcia, kiedy 
indziej zaś jest jakby uśpiona, dając pole do popisu bezbrzeżnej 
niechęci, kpiarstwu i rezygnacji, ale bynajmniej nie rezygnacji 
z jakichś ważnych celów. W każdym razie – jeśli chwile owej 
maksymalnej żywiołowości trwać będą zbyt długo, może dojść, 
podobnie jak w przypadku instalacji elektrycznej, do spięcia. 
A nie daj Boże do zwarcia… 

– W takim razie – spytał komendant – uważa pan, że 
Franciszek zadrwił z nas sobie? 

– No nie… – lekarz zmarszczył brwi i wydął usta. – To za 
wiele powiedziane. Widzi pan – nam, Anglikom, tudzież ludziom 
Zachodu, trudno to zrozumieć. To znaczy – nasza kultura jest 
być może bogatsza, przynajmniej ta materialna – ale jeśli 
chodzi o mentalność, energię, żywioł – w pewnych momentach 
przypominamy manekiny. Człowiek Wschodu jest zbudowany 
bardziej na zasadzie wewnętrznego kontrastu i nigdy za dobrze 
nie wiadomo, która z przeciwstawnych części jego psychiki da 
o sobie znać. My z kolei jesteśmy bardziej stabilni. Nasza 
psychika jest bardziej zrównoważona, przez co jednak niezdolni 
jesteśmy do większych porywów duszy i serca, za to stanowczo 
lepiej, mimo mniejszych wysiłków, wychodzi nam realizacja 
ambitnych planów… W każdym razie – to „w każdym razie” 
zaczynało już Coopera irytować – proszę zrozumieć. Fanaberia 
to najczęściej nic, co by się dało rozumowo kontrolować. Pan 
Pchła nie ma najprawdopodobniej nic do powiedzenia 
w sprawie własnego stanu. Jego organizm i umysł skazane są 
na poddanie się duszy. To, co mówi teraz – owe okrzyki 
i śpiewy – to nie on, to właśnie jego dusza, jego zwierzęca siła. 

– Ale dlaczego jego słowiańska dusza mówi po 
francusku? 

Brodaty psychiatra rozłożył ręce. 
– Niezbadane są wyroki boskie! – krzyknął. – Pozostaje 

czekać. Proszę mi wierzyć. 
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*** 
Co nim kierowało? Właściwie się nad tym nie 

zastanawiał, choć, gdyby mu przyszło odpowiedzieć na to 
pytanie, wymieniłby kilka rzeczy, prawdopodobnie 
w przypadkowej kolejności. A więc: miłość dla bliźniego 
(a raczej przyjaźń z nim – tak by to ujął), ambicja i chęć dojścia 
do prawdy, która co i rusz wymykała się poznaniu. Klasyfikacja 
tych pobudek była sprawą drugorzędną. Nie wypadało, jak 
w przypadku chemicznej formuły, zastanawiać się nad 
proporcją poszczególnych składników – wiadomym było, że 
i bez tej wiedzy ich mieszanina da identyczny efekt, to jest stale 
rosnącą chęć rozwikłania zagadki i stale rosnące zmęczenie. 
Zbliżał się więc – powoli, acz konsekwentnie – moment 
krytyczny – krótki odcinek czasu, w którym człowiek wybiera – 
nie całkiem mając na to wpływ – jedną z dwu dróg. Albo 
przełamie kryzys fizyczny i – po możliwie jak najkrótszym 
okresie rekonwalescencji – wróci do działania, albo też jego 
ciało wymusi na nim złożenie broni – przykrą odmianę egoizmu 
powodowaną nie świadomością wielkości, lecz słabości.  

Wszakże w świetle słów psychiatry owe rozważania 
można było wziąć za dobrą monetę, bowiem Cooper był 
Anglikiem, „człowiekiem Zachodu”, jak ujął to lekarz, a więc 
obdarzony był, tak przez naturę, jak i przez kulturę, większą 
stabilnością charakteru. A skoro charakter był silny, to nie mogło 
dojść – przynajmniej według specjalisty – do żadnej kapitulacji, 
tak świadomej, jak i nieświadomej.  

„Tu jednak pojawia się pytanie – rozmyślał komendant – 
czy aby na pewno ta teoria sprawdza się w praktyce, czy 
można nią mierzyć wszystko i wszystkich, to znaczy – czy 
można założyć, że wszyscy ludzie są tacy sami? Jacy bowiem 
– w świetle słów profesora – powinni być Azjaci, a więc ludzie 
Dalekiego Wschodu? Czy ich mentalność – z racji pochodzenia 
– jest równie gorąca? Zachowują przecież pełną dostojeństwa 
powagę, a jeśli już trafiają się im chwile okrucieństwa, a więc 
czegoś, zdawałoby się, podyktowanego brakiem logicznego 
myślenia, to czynią to z zadziwiającym spokojem. W tym więc 
wypadku jego teoria bankrutuje, choć, nie powiem, można ją 
podreperować, patrząc na ludzi z Bliskiego Wschodu. Ale też 
nie na wszystkich. Generalizowanie jest błędem niekiedy 
niewybaczalnym”. 

W ogóle ta geografia stawała się coraz bardziej 
męcząca. Istotnie – miejsce urodzenia i wychowania wpływa na 
osobowość człowieka, ale w równym, a może nawet i większym 
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stopniu, wpływają na niego wszystkie jego cechy wrodzone, 
odziedziczone po przodkach, którzy, często w przeciwieństwie 
do niego, wcale nie musieli mieszkać tam, gdzie ich pra-pra-
wnuk i wykonywać tych samych czynności. Wypadałoby więc 
zamierzyć się raz a dobrze i stłumić lekarską teorię w zarodku, 
zwalczyć, a przynajmniej ograniczyć, jej oddziaływanie na 
własną osobę. Zwłaszcza, że ta osoba, prócz własnych 
rozmyślań, i działaniami dawała już nie raz powody do jej 
podważenia. Brzemienne w rozmaite i nieodgadnione sensy 
sny, stany ogromnej żywości umysłu i umiejętności 
racjonalnego myślenia, przeplatane otępieniem, trzeba 
przyznać, specyficznym, bo obfitym w myśli, działające niczym 
pajęcza sieć i odizolowujące ich podmiot od świata 
zewnętrznego. To wszystko składało się na coś, co Cooper 
nazwał w duchu „niepojętością”, która nie miała według niego 
nic wspólnego ze zbyt wyraźnym rozgraniczaniem ludzkich 
charakterów na typy A i B. Bowiem jeśli przyjąć, że życie składa 
się z dwóch kolorów – prawdy i kłamstwa – to nie sposób 
przymykać oczu na ich niejednorodność i wzajemny wpływ. 
Otrzymujemy prawdę, nieprawdę, ale również pojęcia-stany 
pośrednie: „nie-całkiem-prawda”, „półprawda”, „nie-do-końca-
prawda”. Cooper stwierdził z całą stanowczością, że teorię 
przybyłego z Londynu psychiatry należało opisać tym ostatnim 
określeniem. 

Optymizm zrósł się znów z powątpiewaniem. Przeplatał 
z nią chwile refleksji, niekiedy tylko ustępując stanowi 
błogosławionego odpoczynku, jednak czasu, w którym ten 
ostatni dochodziłby do głosu, było niewiele. „Bo jaką miarą 
mierzyć to wszystko – zastanawiał się komendant w chwilach 
gorszego nastroju – skoro teoria lekarza z jednej strony wydaje 
się – mimo braku namacalnych dowodów – do przyjęcia, lecz 
po głębszym zastanowieniu ma się ochotę krzyknąć: „bzdura!”? 
Oczywiście – to są dwie strony medalu – teoria się sprawdza, 
jeśli chodzi o Pchłę, co do mnie zaś – zawodzi. Ale zaraz… 
skoro w którymś miejscu zawodzi, to fakt, że gdzie indziej się 
sprawdza, musi być tylko przypadkiem. I nie sposób już 
stwierdzić wtedy, że przypadek jest czymś przynoszącym 
szczęście! A poza tym: nawet jeśli teoria jest bajką, to w każdej 
bajce tkwi ziarno prawdy, więc jakimś sposobem, na innych 
zasadach, sprawdza się ona w wypadku Franciszka. Ergo: 
prowadzi do tych samych wniosków. Trzeba ją tylko 
przeformułować, zmienić. Ale do tego trzeba by kogoś 
innego...” 
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Po kilkunastu godzinach rozmyślań doszedł do wniosku, że 
proporcje składników budujących motor jego działań są jednak 
istotne. Co prawda mogą nie mieć wpływu na efekt finalny, dają 
jednak jakąś – w tym przypadku smutną – wiedzę na temat 
pobudek, jakie nim kierują. Stwierdził, że są one zgoła 
racjonalne. Dążenie do jasności i precyzji w rozumowaniu, 
przekładające się do tego samego w życiu, a mające na celu 
dotarcie do prawdy, przynosiło, zamiast niej, w pewnym sensie 
krzywdę, w pierwszym rzędzie dla najbliższych, (gdyż w grę nie 
wchodziły tak naprawdę uczucia), a w drugim – dla niego, który 
do prawdy dążył. To był punkt krytyczny. 

„Lekarz powiedział, że skłonność do ulegania duszy czy 
psychice zależy od typu kultury. Skoro Pchła jest ze Wschodu – 
ulega stanom niewyrażalnym i czyni to w sposób 
prawdopodobnie nieświadomy, ja zaś, będąc »tym z Zachodu«, 
jestem odporny na wszelkie ciemne zapędy mojej natury. Ta 
teoria sprawdza się tylko połowicznie, jeśli zaś chodzi o mnie, 
to potrafię zachować słabe status quo, małą stabilizację. I nie 
czynię tego bynajmniej z łatwością, gdyż życie nieustannie 
podsuwa mi pod nos różne zagadkowe rzeczy... Tak czy inaczej 
– pewność osądzania trzeba wsadzić do lamusa i przyjrzeć się 
uważniej, ale nie dla czystej obserwacji, lecz dla wniosków, 
które mogą okazać się bardzo pomocne”. 
 
 

Jakub Antolak 
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przekłady 
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 ____________nowa poezja rosyjska 

 
 
 

MAKSIM BORODIN 

 
 

*** (Siedzę w oknie…) / 
*** (Сижу у окнa…) 

 
 
Siedzę w oknie i patrzę, 
jak sąsiad drugą godzinę myje swój samochód 
Nabiera wodę 
ze studni 
i leje ją na dach samochodu. 
Obliczyłem, 
że w ciągu tego czasu zużył dwadzieścia wiader wody 
i mimo to jest z czegoś niezadowolony. 
Chmurzy się i coś mruczy sobie pod nosem. 
My wszyscy 
jesteśmy z czegoś niezadowoleni: 
pogody, 
stanu gospodarki, 
stosunków z kochankami, 
przełożonych, 
dzieci. 
I myślę, że to chleb powszedni. 
Tak trzeba. 
Na przykład, 
wczoraj byłem niezadowolony z kolegów, 
którzy do tej pory 
nie oddali rocznego sprawozdania ze swojej działalności 
naukowej  
mi, 
odpowiedzialnemu przed kierownictwem 
za zbieranie takich informacji. 
To dało mi prawo do wykorzystania swojej pozycji 
i teraz, 
póki oni są niezadowoleni 
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z podwojenia ilości stron sprawozdań, 
mogę 
skupić całą swoją uwagę 
na obserwowaniu 
wody 
padającej na ziemię, 
na muzyce Franka Zappy 
huczącej z głośników 
i 
książce Paula Éluarda, 
którego wiersz 
Wolność 
rozrzucali w charakterze ulotek angielscy piloci 
nad 
okupowaną Francją. 
 
Niemcy byli niezadowoleni. 
Francuzi także. 
Myślę, że i piloci byli niezadowoleni, 
nie mówiąc już o mnie, 
którego wierszy nigdy 
nie rozrzucano  
nad terytorium 
zajętym przez nieprzyjacielskie wojska. 
 
 
 
 

*** (śnieg osunął się…) / 
*** (cнег сорвался…) 

 
 
śnieg osunął się z dachu 
i spadł na asfalt 
podbiegliśmy do niego 
pytamy 
jak się czujesz 
a on leży na plecach 
patrzy niebieskimi oczyma 
na to szare niebo 
i mówi 
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wszystko w porządku szczeniaki 
wszystko w porządku 
 
 
 

ANNA GŁAZOWA 

 

 

solo / соло 
 
 
drut. getto. wschodni krajobraz. 
za morzem cicho szumi turzyca i przed źrenicą 
rozwidla się sitowie  
miasto usycha w okowach nocnego nadzoru 
spuszcza się z szelestem gęstej trawy 
podwójne ciało na słomę z mięsa. 
powolnym świądem wpijają się cykady. 
kurtyna powoli legnie powłoką: 
po raz pierwszy próbuję skosztować twoje życie – 
burmuszysz się lecz nie odjąć – 
twych dłoni 
twych kolan 
twych narodzin 
twych odejść w puste imię 
twych dotknięć 
twych 
– pić 
twych pić 
– pić 
 
 
 

śnieżny szpital / 
снежный госпиталь 

 
 
leżąc na śniegu 
delfin liczy 
mgnienia obłoków 
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w odkrytym słoju 
przynoszą mu 
morską wodę z osadem i rdzą 
delfin obejmuje spódnicę pielęgniarki 
ona wytrzepuje z kieszeni łuski  
czarne wgięcia okopów 
i zbędne oko 
 
 
 

PAWEŁ GOLDIN 

 
 

*** (Ślady Związku Radzieckiego…) / 
*** (Следы Советского…) 

 
 
Ślady Związku Radzieckiego 
zachowały się na ogromnym terytorium –  
od Kotliny Minusińskiej 
aż po doliny Mekongu i Dunaju  
(lniany obrus z plamami sosu). 
Polska podróżniczka Maria Naga 
pisze o ruinach z charakterystycznymi  
ornamentami i granitowymi stelami 
trochę na południe od Kerczu, w pobliżu jeziora. 
Większość badaczy i naukowców 
wiąże Związek Radziecki 
z megalitami na Malcie, 
Rodos i Gibraltarze, prekolumbijskimi  
tęczowymi ptakami Jukatanu, 
kanibalami Charkowa i Orenburga. 
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teksty napisane bez wiedzy autora / 
тексты, написанные без ведома 

автора 
 
 
Pracownicy agencji do spraw walki ze szczególnym 
okrucieństwem,  
specjaliści od różnych kości,  
osłupieli przed skamieniałą kością,  
wykrzywioną w dwóch płaszczyznach.  
 
Miłość – to młody zwiadowca,  
przenika nikczemnie ciało 
jak świdrak okrętowiec przez głowę dziadka do orzechów.  
Mniej więcej to samo mówią o śmierci.  
 
W mieście panuje kryzys.  
Mówią, że caryca wygląda jakby ujrzała ducha,  
na śniadanie pożera młodych faworytów  
z kompanii gwardii pałacowej. 
 
Kiedyś przedstawiono Czyngis-chanowi 
dwa perspektywiczne plany rozwoju Chin.  
Generałowie zaproponowali zabić i utopić wszystkich Chińczyków,  
a na opustoszałej nizinie zasiać dzikie trawy.  
Ubogi filozof Yelü Chucai zaproponował pobierać podatki od  

 [Chińczyków,  
a za otrzymane dochody podbić cały pozostały świat;  
zwyciężył ostatni projekt.  
Twierdzi się, że kiedy Rosjanie lub Amerykanie  
wymyślą wehikuł czasu,  
przekażą do dyspozycji Czyngis-chana 
całe albo prawie całe złoto naszej i waszej planety  
wspierając pierwszy projekt.  
 
Małpa spuszcza się ze świerku,  
po zaśnieżonym zboczu  
schodzi na plażę, między krę 
zbiera wyrzucone przez fale orzechy i rybę 
miękkimi mnisimi palcami –  
niczym emerytowana nauczycielka.  
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W centralnym domu handlowym można kupić  
żydowskie embriony w zalewie z roślinnej pożywki 
i zabić w dowolnym stadium rozwoju.  
Ten, kto przetrzyma produkt do dnia narodzin,  
zobowiązany jest usynowić dziecko i od tej chwili 
uważany będzie za członka żydowskiej rodziny. 
 
 
 

KIRYŁŁ MIEDWIEDIEW 

 
 

*** (myłem szklankę, 
bez wątpienia…) / 

*** (я мыл стакан, совершенно…) 
 

 
myłem szklankę, bez wątpienia o prawidłowym, równym 
kształcie, 
a na jej dnie 
namacałem palcem jakąś wypukłość – 
jakby spuchło szkło. 
 
 
 

*** (bywa, że ni stąd…) / 
*** (бывает, ни с того…) 

 
 
bywa, że ni stąd ni zowąd 
zatrzymujesz się pośrodku zaułka 
w upale nie do zniesienia,  
jak po deszczu, i zamierasz, 
odnosisz wrażenie, 
że jesteś w jakiś sposób związany z milionem dusz, 
a na dodatek czujesz, 
że ktoś w tej chwili modli się  
za ciebie.  
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SIERGIEJ TIMOFIEJEW 

 
 

Instrukcja Nr 4 / Инструкция № 4 
 
 
Nie porzucaj nadziei, ona słabo się orientuje  
Może zostaw jakieś współrzędne. Przyklej 
Gumę do żucia do znaku zakazu wjazdu, wyszepcz swój numer 
Telefonu cienkonogiemu psu, rozpaczliwie odważnemu 
I nieufnemu. Kup coś, strać 
Coś, wpraw w ruch ognie sygnalizacji ulicznej. 
 
 
 

Już / Уже 
 
 
Proste my zwierzęta, 
Wyprostowane my, 
Uparte my zwierzęta, 
Chodzimy i pytamy: Pizza? Pizza? 
A jesień łamie cytryny 
I kruszy dobre czasy, 
I my wietrzyki, wietrzyki, 
Stoimy w swych nędznych wiatrówkach, 
Sportowcy wychudzonej miłości, 
I nowa, nowa muzyka pozbawia nas 
Wszelkiej, wszelkiej wagi, 
I unosimy się, zające, zające, 
Nadmuchiwane, czerwone zające, 
Już drugiego rodzaju zwierzęta, już. 
 
 
 

przełożył Tomasz Pierzchała 
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wiersze 
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PAWEŁ TOMANEK___________________wiersze 

 
 
 

Duchota 
 
 
Poproszę trochę tego i trochę tamtego. 
A było nie grymasić. Mamy dwa 
jeziora, zrobi się bal smutnych żabek 
ze skrzekiem w pysku. Tylko nie rób sobie 
zbędnych nadziei, żabko. Chodź 
na słówko, przecież nie będę dmuchać 
w twój zaciśnięty zadek. Nie ma tego 
złego, co by na dobre? A to 
dobre. 
 
 
 
 

Otrzęsiny 
 
 
Weź to sobie porządnie 
do serca, zanim zobaczysz je 
w nowym świetle, oparte 
na nowych faktach. Będzie trochę 
 
bolało, ale naprawdę tylko 
trochę, a potem pójdziesz 
w zimowych butach przez jesień, 
szurać liśćmi i rozkazywać 
 
kasztanom, bo czemu nie? 
Weź to sobie porządnie 
do serca, jeśli nie możesz 
jakoś go obejść. 
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Mówidełko 
 
 
Co zrobić z czymś, co nie dotyczy, 
ale dotyka? Dajmy na to, sławetna ręka 
losu, jego krzywe paznokcie, ogryzione 
do krwi? Cudzego losu, w tym tkwi sedno, 
bo zrozumienie rośnie jak mandragora 
i chciałoby się fuknąć: odejdź, 
zostaw mnie, ale w gardle coś 
kruszy się bezpowrotnie, i co powiesz? 
Mieliśmy paść się na wiecznych pastwiskach, 
a budzimy się w szczerym bólu, 
ze spętanymi ustami. 
 
 
 
 

Któremu nagle 
 
 
Pocić się i poruszać 
mozolnie, jak mucha w oku 
na chwilę przed wypłukaniem? 
Nikt nie zrozumie tego 
 
lepiej niż on, ten twój 
nieruchawy filozof, 
 
któremu nagle zaświtało życie 
między kartkami, i zapiał    
ze strachu, że się z tym życiem 
rozszedł.  
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Rh- 
 
 
Faktycznie, nie ma w tym nic 
dziwnego, że zaczęliśmy tonąć 
w ruchomych piaskach pamięci, 
aż nasze oczy odturlały się   
na stronę. I chyba ktoś 
musiał nam podsumować życie,  
że tak mogliśmy się bawić 
oczyma, i tak radośnie napsuć 
jedno drugiemu tyle dobrej krwi. 
 
 

Paweł Tomanek 
 
 
 

 

 
 
 

Marta Prejs, Body? (3) 
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KAROLINA GRZĄDZIEL______________wiersze 

 
 
 

co po nas 
 
 
czegokolwiek dotąd nie zrobiłeś i nie powiedziałeś  
od tej chwili już się nie stanie wypowiedziane 
 
bo jesteś jeśli palcem możesz na piasku narysować koło 
a miejsce w którym usiadłeś jest pełne ciebie 
tak jak ty pełen tego miejsca 
 
lecz kiedy oddajesz przejezdnym swoje szpargały 
ziemi wilgoć a drzewom zapatrzenie  
cokolwiek dotąd zrobiłeś i powiedziałeś 
nie będzie już twoje  
lecz stanie się światem do którego już nie należysz 
 
gdzie na odejście ciało stygnie podobnie do pieca 
a dłonie kostnieją niezdolne objąć rzeczy 
 
rzeczy które trwają mimo wszystko 
 
 
 

składamy się z mechanizmów 
obronnych 

 
 
bez ciebie nie umiem pisać o miłości  
 
możesz nazwać ten język dialektem nieistniejącego plemienia  
którego ostatni prorocy zasnęli w nagim słońcu  
mową sakralnych przedmiotów  
noży do upuszczania krwi i ścinania ziół  
a jednak to w nim chcę ci powiedzieć  
że chowam się teraz w cieniu krzeseł  
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w przejściach pod stopami olbrzymów  
w opowiadaniach niepoczytnych autorów  
w nim mam matecznik   
wyhodowany z niepewnego światła lampy  
zaciśniętego kurczowo w dłoni plakatu  
z którego spokojnie patrzysz mi w oczy 
 
 
 

kra (niepogodzona) 
 

 
I  
gdy nastaje pora zwiastunów pora oczekiwania 
siadam do przechowanych wierszy i rwę je jak chleb  
później wkładam do ust i powoli przełykam  
w tym czasie zima odcina dostęp do ludzi  
w mieście po drugiej stronie sen podchodzi jak złodziej  
na białej arktycznej pustyni gdzie szuka się zawsze czyjegoś 
wzroku 
można umrzeć w odosobnieniu albo odosobnić się w umieraniu  
bo śmierć o ile w ogóle istnieje 
jest tylko wariantem snu  
którego granica jest tak samo nierzeczywista  
jak zarys drzew daleko na horyzoncie  
 
II 
przeciągam i dźwigam po nocy 
dłoń z mapą wątłych żyłek przez uchylone zasłony wypuszcza 
ptaki 
pierwsze długo kołują nad wychłodzonymi gniazdami 
po drugiej stronie miasta zaczyna pękać skorupa 
wiatr ściga się z samochodami  
ludzie mogą wysiąść z siebie w dowolnym kierunku  
przejść kilka przecznic i wsunąć się w ciało kochanków 
domyślam się że miłość o ile w ogóle istnieje 
jest wariantem przywiązania 
którego intensywność zmienia się z czasem 
jak światło pod zadymionym kloszem 
 
III 
piszę do ojca pochyłą kursywą 
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jestem silna i waleczna jak lew którego cień rzucały twoje dłonie 
nigdy nie dam się zamknąć w cyrku 
 
 
 

sen z pokładu ciszy 
 
 
osuwasz się w studnię oddziału  
jeszcze cię światło próbuje uwieść melodią 
chwycić w siatkę jak cenny okaz ważki 
mięśnie nadal udają gladiatorów  
lecz zmęczony zawiadowca zapomina nadać krew  
do najodleglejszych w ciele stacji 
na monitorze linia układa się do snu 
i już nie zobaczysz jak świt posyła w drogę ptaki  
bez ciebie dom będzie pustą skrzynią 
kaflowe piece muszą przywyknąć do chłodu  
dziadkowi mętnieje wzrok pod oficerską czapką 
teraz wiem że nieobecność to coś więcej  
niż tylko brak odcisku ust na szklankach 
to cebrzyk ciszy w którym nikt nie mąci wody 
 
 
 

wigilia 
 
 
gwiazda pulsuje w oddali 
 
pustoszeje pejzaż 
atrament pochłania światło 
czas zapętla się na rondach 
 
ognie już pełzną po korze  
schylają się ku nam plastikowe figurki świętych 
zwierzęta patrzą spode łba 
  
pora zacząć wieczerzę  
nikt więcej nie dopłynie  
skończony spis  
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przy stole połyskują głodne brzuchy łyżek  
 
gwiazda pulsuje w oddali 
pora pomilczeć razem 
 
 

Karolina Grządziel 
 

 

 
 
 

 

Kamil Sobczak, Canis 
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MARCIN TOMCZAK__Z życia wsi wzięte 

 
 
 

Wiśniowe harakiri 
 
 
w wakacje umieranie nie mieściło się w głowie 
mogłem całe lato siedzieć na gałęziach raju 
byłem przekonany że dusza mieszka w brzuchu 
więc czuwałem w ogródku pożerając wiśnie 
strach łypał zza płotu przekrwionymi ślepiami 
kazał mi pluć pestkami w kury 
zapominać na śmierć 
 
kiedy przyleciały szpaki 
z miejsca postawiły ten świat na głowie 
lęk pełzał jak wąż między konarami 
w blaszanym kubku wyniosłem ile tylko się dało 
zlany potem drylowałem soczyste owoce 
patrząc na wschód z nadzieją że jeszcze trochę pochodzę 
w tej poplamionej koszuli 
 
11.2011 
 
 
 

Nocne cielenie 
 
 
objęcia Morfeusza zwykle rozluźniała matka 
szepcząc stanowczo że trzeba już wstawać bo widać golenie 
wędrówka z domu do obory 
była magiczna jak wojaże Sindbada 
uzbrojony w stare dresy z niepoliczalną ilością pasków 
za każdym razem ruszałem w podróż życia 
błądziłem w labiryncie cynamonowej obory 
w onirycznej gorączce szukałem kolejnych elementów 
życiodajnej machiny 
potrzebowałem idei stałych i twardych –  
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żelaznego drąga i mocnego powroza 
uroczysta doniosłość chwili 
i powszedniość ojcowskich przekleństw 
łączyły się w lepkiej atmosferze 
którą z wdzięcznością chłonęły moje płuca 
mistyczny wysiłek zawsze niósł nadzieję 
szczęśliwego końca 
ale 
czasem cielaki rodziły się martwe 
czar nocy ustępował miejsca 
krzykliwemu przepychowi wiejskiego poranka 
na pastwisku za stodołą 
sfory wiejskich psów ucztowały przez kolejne dni 
zdechła kawka na drągu powiewała bez celu 
czarne ptactwo przysłaniało niebo 
zlatywało zewsząd 
 
18-19.12.2010 
 
 
 

Mrówki faraona 
 
 
pojawiły się niespodziewanie 
w szafce pod zlewem 
spłoszone wczorajszym deszczem 
w odwiecznej gonitwie za białym kryształem 
oblazły całą chałupę 
te skrzydlaty były jak szarańcza 
przed którą należało 
ratować się ucieczką 
ale wszyscy jakoś się tu zasiedzieli 
z powodu ciężkich robót 
i udręki ducha 
przez kilka pokoleń 
patrzyli w dziurawą podłogę 
w czasie wieczornych pacierzy 
nikt nie pytał dlaczego zdychają cielaki 
a grad niszczy zboże 
dopiero ojciec zatruł muchozolem całą chałupę 
i wywiódł nas na podwórze 
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czuliśmy się jak Izraelici 
którym udało się wymknąć na chwilę 
z domu niewoli 
nadzieje znów odżyły 
wśród rodzeństwa zasłyszałem 
rozmowy o diasporze 
starszy brat twierdził 
że jeszcze kilka plag 
i musi się udać 
 
 
 

Odpust w Brodowych Łąkach 
 
 
ścisnęliśmy nasze niemyte dusze 
na pace starego żuka 
pod granatową plandeką 
ze świętym bagażem Tradycji 
i bez świeżego oddechu 
na wyboistej żwirówce 
mój młody światopogląd 
przewracał się na boki 
odurzony donośnym śpiewaniem 
czułem że nasz wysiłek komuś się spodoba 
więc nawet gdy nie znałem wszystkich zwrotek 
chóralnym zawodzeniom wtórowałem 
niemym poruszaniem warg 
 
pod dzwonnicą matka zawsze dawała mi byśka 
choć nikt nie miał pewności z czego był zrobiony 
próbowałem zdrapać z niego odrobinę sacrum 
żeby sprawdzić czy nadaje się do jedzenia 
kościół jak zwykle był już zapełniony 
dlatego szukaliśmy cienia pod wielkimi lipami 
na pierwszą wieczerzę zjadłem kilka słonych paluszków 
ale Tajemnicę poznałem dopiero za ołtarzem 
tu każdy dotykał wytartych desek 
a potem masował swoje obolałe członki 
niektórzy mdleli nurzając się w ekstazie Pańskiego 
Przemienienia 
miałem żal do siebie że nic mi nie dolega 
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gdy On prawdziwych przyjaciół poznawał po biedzie 
 
 
 

Kiszenie kapusty 
 
 
walkę karnawału z postem 
zaczynał zbiór kamieni na polu za domem 
rozgrzane do czerwoności wrzucałem do beczki z wodą 
a para buchała jak dziki demon 
wypełniając izbę duszną opatrznością 
starte opuszki ojcowskich palców 
godziły się z losem zbędnych odrostów 
bezwzględny fatalizm nie wzruszał nikogo 
i nawet gdy ubijałem kapustę 
z mocnym przekonaniem 
że Bóg mnie do tego stworzył 
stara drewniana beczka 
nie mieściła wszystkich wątpliwości 
bo życie na przednówku wyglądało zawsze 
jak obóz przetrwania w Dolinie Jozafata 
i tylko solidna porcja kartofli z kapustą 
pozwalała na chwilę o tym zapomnieć 
 
29.01.2011 
 
 

Marcin Tomczak 
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rozmowy 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

109 
 

„Jestem pogrobowcem 
postmodernizmu”. 

Z Adamem Wiedemannem rozmawia 
Tomasz Dalasiński 

 
 

Tomasz Dalasiński: „Adam Wiedemann nie jest poetą 
wybitnym” – takim stwierdzeniem rozpoczyna swój szkic 
o Twojej poezji Maciej Topolski, redaktor wydanych w 2012 
roku pt. Domy schadzek Twoich wierszy wybranych. Ty 
z kolei, odbierając w roku 2008 Nagrodę Literacką Gdynia, 
zadałeś (tyle, myślę, innym, ile sobie) arcyciekawe pytanie: 
„Czy trzeba być wybitnym poetą, żeby dostać nagrodę, czy 
też trzeba dostać nagrodę, żeby zostać wybitnym poetą?”. 
Jak to jest z tą wybitnością? Czy Adam Wiedemann 
w oczach Adama Wiedemanna jest wybitnym poetą? I na 
czym ta wybitność (albo jej brak) polega? 
 
Adam Wiedemann: Poruszasz zagadnienie z teorii odbioru i nie 
wiem, czy to ja akurat powinienem na nie odpowiadać, chyba 
nie powinienem. Kiedy Maciek tak a nie inaczej zaczął 
(i skończył) swoje Posłowie, od razu wiedziałem, że będzie się 
to za mną ciągnąć, no i proszę, oto ciągnie się. A nie wypadało 
mu powiedzieć „zacznij, proszę, jakoś inaczej”, bo zresztą 
pewnie by wymyślił wtedy coś jeszcze bardziej złośliwego. Być 
może powinienem o tym pomyśleć, kiedy angażowałem Maćka 
do napisania Posłowia, ale wtedy byłem tak absolutnie 
zainteresowany tym, co on też napisze, że prawie nie brałem 
pod uwagę innych możliwości (a teraz wręcz przeciwnie, 
interesujące wydają się te posłowia, które nie powstały). Albo 
też powinienem o tym pomyśleć już w chwili odbierania 
nagrody, no ale są to takie chwile, kiedy się nie myśli. To 
pytanie przyszło mi do głowy tam na schodkach, w drodze na 
scenę, bo nie przewidywałem, że będę musiał przemawiać, 
i jest to fajne pytanie, ale też skoro jest takie fajne, 
niekoniecznie oczekuje odpowiedzi (czy też wyczerpuje 
całkowicie odpowiedź), a już zwłaszcza głupawą rzeczą wydaje 
mi się odpowiadanie na własne pytania, stąd też czuję się 
usprawiedliwiony, nie odpowiadając. Chyba że powiem to, co 
powtarzam ludziom na warsztatach: Nie warto zostawać poetą, 
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” 
 

jeśli się nie chce być najlepszym poetą na świecie.  
 
W takim razie – co oznacza bycie najlepszym poetą na 
świecie? Czy chodzi tu o bycie poetą najbardziej 
oryginalnym? A jeśli tak – jak definiować oryginalność? 
Twoje teksty poetyckie przesycone są przecież słowem 
cudzym; jest to jednak za każdym razem słowo przez 
Ciebie zaanektowane i zaadaptowane na potrzeby wiersza 
– wiersz porusza się jakimś indywidualnym, 
idiomatycznym torem, choć jednocześnie ma się wrażenie, 
że tę idiomatyczność buduje przede wszystkim 
zakorzenienie w cudzości. Jak te dwie sfery względem 
siebie funkcjonują? Nie pytam tutaj o jawną 
intertekstualność i o słynne samples from, bo to rzeczy 
dość oczywiste i niejednokrotnie w odniesieniu do Twoich 
wierszy omawiane. Chodzi mi bardziej o to, czy sądzisz, że 
kultura jako taka jest siecią wzajemnych zależności i że 
oryginalność we współczesnej literaturze (a może i sztuce 
w ogóle) nie może się realizować inaczej niż poprzez 
cudzość. Wiesz – czy źródło, od którego się ucieka, by 
samemu stać się Źródłem, jest jednak nadal Źródłem, od 
którego uciec się nie da, mimo że jednocześnie pozostaje 
ono tym pierwszym. 
 
Oryginalność nie jest możliwa bez zależności i wręcz przy-
należności, podaj mi proszę przykład kogoś, kto byłby 
„całkowicie oryginalny”. Nawiązując do sampli, do których 
jednak nawiązujesz, w okresie Rozrusznika byłem rzeczywiście  
 
 
 

Jeśli chodzi o sprawę „źródła”, 
zawsze cytuję dwa zdania 

Mieczysława Piotrowskiego: 
 „Nic tak nie pociąga człowieka 

jak pochód do źródła. 
Idą i topią się we własnym źródle”. 

 
 
„na rozruchu” i te rozliczne słowa cudze traktowałem jako 
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dogodne trampoliny, ale też i ukłony w stronę konwencji, 
w jakiej się wówczas pisało. Ja wcale nie doprowadzam tego do 
ekstremum, zważ zresztą, jak różne są to słowa (a także nie-
słowa), to był czas bardzo żywiołowego korzystania z kultury, 
pławienia się w niej jako w czymś tyle co odkrytym. Teraz już 
tak nie robię albo robię z rzadka i dla żartu, co zresztą wcale nie 
znaczy, że tak doskonale wiem, o co mi chodzi, ale mam już te 
swoje rezerwy, robię się coraz bardziej samowystarczalny. Jeśli 
chodzi o sprawę „źródła”, zawsze cytuję dwa zdania 
Mieczysława Piotrowskiego: „Nic tak nie pociąga człowieka jak 
pochód do źródła. Idą i topią się we własnym źródle”. Te zdania 
mają charakter opisowy, tak po prostu jest. Coś podobnego 
zresztą napisał Karol Wojtyła w swoim ostatnim utworze, ale 
jego akurat nie mam tu pod ręką.  
 
Pozostając wobec tego przy źródłach: do kogo Ci najbliżej 
pod względem literackim? Z jednej strony pozostajesz 
w orbicie Gombrowiczowskiej dezynwoltury i tradycji 
Wirpszowskiej, z drugiej strony – widać w Twoich 
wierszach inspiracje np. Miłoszem. 
 
W moim przypadku słowo „inspiracja” jest chyba zawsze źle 
użyte, chodzi raczej o impuls pobudzający do twórczości 
własnej, podobnie jak np. w Wariacjach op. 120 Beethovena, 
gdzie walczyk Diabellego na początku co prawda rozbrzmiewa 
i potem jego obecność wciąż się czuje, ale nie można 
powiedzieć, że był inspiracją, a jeśli już, to inspiracją 
negatywną, podlegającą specyficznemu niszczeniu. Na 
umieszczanie mnie w tej czy innej tradycji nic nie poradzę, 
natomiast tak naprawdę ważne są dla mnie właśnie te impulsy, 
którymi niekoniecznie się zachwycam, jak wspomniany przez 
ciebie Miłosz czy Tomek Różycki w Gładkim morzu, niekiedy 
ma to wymiar wręcz masochistyczny, bo lubię korzystać ze 
źródeł brzydkich, zanieczyszczonych albo całkiem już 
wyschłych. Pisarzom, których uwielbiam, składam 
mikroskopijne hołdy, np. w ostatnim wierszu (który ci wysłałem) 
jest mały cytat z Gertrudy Stein, właściwie niezauważalny, bo to 
jedynie zbitka słowna, użyta zresztą w sposób daleki od jej 
pierwotnego sensu. Stein jest dla mnie niezwykle ważna, ale 
nie przyszłoby mi do głowy, by ją naśladować (wyjąwszy 
okazjonalny wykładzik po angielsku, który wygłosiłem w Iowa), 
podobnie jak Piotrowskiego, Białoszewskiego, Wirpszę, 
Nałkowską, Leśmiana albo Ważyka. (Wymieniam tylko autorów 
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polskich, literatura w przekładzie to temat na osobną rozmowę). 
Wielcy pisarze są w gruncie rzeczy bezużyteczni, nie sposób 
z nich „korzystać”, służą wyłącznie przyjemności.  
 
Tradycja jest więc dla Ciebie rzeczą nie tylko niezbywalną, 
ale i taką, której „zbywanie” mija się z celem czy nawet nie 
jest możliwe do myślowego przedstawienia. Dla przykładu: 
grasz formami, i to formami zajmującymi poczesne miejsce 
w tradycji literackiej (by wymienić tylko sonet i epigramat). 
Czy wobec tego w jakimś sensie jesteś awangardyzującym 
klasycystą, takim, hmm, modernistą „po przejściach”? 
Z Twoich wierszy wyłania się przecież obraz takiego „ja”, 
które jest starym, dojrzałym i rozrabiającym chłopcem albo 
bardzo chłopięcym, dojrzałym (starym) facetem (a może 
i jedno, i drugie). Trochę to zresztą Gombrowiczowskie. 
 
Skoro już tak się bawimy, to jestem (jak mi się zdaje) 
pogrobowcem postmodernizmu, postmodernizm pojawił się 
(jako prąd umysłowy) w Polsce akurat kiedy kończyłem studia 
i był to najdogodniejszy moment „zapłodnienia”, choć 
oczywiście artystycznie wyczerpał się już w latach 70., a potem 
poza naszym wesołym samplowaniem nie miał znaczniejszych 
reperkusji. Tak czy owak do dzisiaj czuję się poetą 
postmodernistycznym, aczkolwiek w moim myśleniu 
o literaturze cały czas pokutuje strukturalizm i w tym sensie 
istotnie jestem zjawiskiem staromodnym.  
 
Staro- i nowomodność to na pewno dobre określenia. To 
widać choćby warstwie organizacji tekstu. Wiesz na pewno, 
że w odniesieniu do poezji Józefa Czechowicza zwykło się 
mówić o tzw. „nieśpiewnej muzyczności”; u Ciebie muzyka 
jest ważna jako źródło inspiracji (sam zresztą, jeśli się nie 
mylę, grasz na pianinie. A może raczej chodzi tu 
o fortepian?), ale nie w tym rzecz – zmierzam do tego, że 
muzyczność frazy Twojego wiersza też można by określić 
podobnym mianem, bo jest to muzyczność wiersza 
nieregularnego zdążającego ku imitacji regularności. 
Zaprzątasz sobie w ogóle głowę tym problemem podczas 
pisania? I drugie pytanie w tym kontekście: czy zdarzyło 
się komuś wykonywać Twoje wiersze w formie, powiedzmy, 
piosenek? 
 
Ładnie to ująłeś, imitacja regularności, aczkolwiek jest to 
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zjawisko raczej z dziedziny wersologii i na tym polu powinno 
być rozpatrywane. Słowo „muzyczność” w odniesieniu do 
wiersza zawsze brzmi podejrzanie, rytm wiersza jest czymś 
najzupełniej swoistym i wszelkie porównania do muzyki wiodą 
na manowce dowolności. W moich wierszach rytm jest dość 
silny, aczkolwiek właśnie rozchwierutany i zawsze jakby 
kontrapunktycznie przesunięty względem rytmu zdania, stąd też 
chyba nikt się nie kwapi, żeby te wiersze śpiewać, z czego się 
dosyć cieszę. Co do pianina – istotnie grywam na nim, jak mam 
okazję; ostatnio nawet z Kuczokiem urządziliśmy koncercik na 4 
ręce w knajpie Literatka i było przez moment „jak za dawnych 
lat”, niestety, Wojtek już wyprowadził się z Warszawy i znowu 
już tak nie będzie. 
 
 
 
 

Całą przygodowość metafizyki 
mamy już chyba za sobą, 

zostało żmudne dzielenie włosa 
na czworo. A czyj to włos? 

 
 
Inspirujesz się nie tylko literaturą, ale – jak mi się zdaje – 
i filozofią. 
 
Filozofię traktuję najzupełniej dowolnie, lubię ją czasem czytać, 
ale na pewno nie w celu ułożenia sobie czegoś w głowie. 
Oczywiście, lubię też filozofować, choć też z coraz mniejszą 
nadzieją na jakikolwiek efekt. W ogóle, w dziełach filozoficznych 
interesuje mnie autokreacja autora, jego maniery językowe, 
a nie jakikolwiek system. Chyba szwankuje we mnie zmysł 
uogólnienia.  
 
Ale mimo tego do najważniejszych problemów, było nie 
było filozoficznych, w swoich wierszach się odnosisz; 
więcej nawet – budujesz jakiś system oparty 
na metafizyczności, która jest fikcjonalna (i odwrotnie – na 
fikcjonalności, która jest metafizyczna). 
 
A co by to miało znaczyć? Owszem, każda metafizyka jest 
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rodzajem fikcji, niekiedy wciągającej, bo czujesz się 
pełnoprawnym uczestnikiem akcji. Niestety, całą jej 
przygodowość mamy już chyba za sobą, zostało żmudne 
dzielenie włosa na czworo. („Miarą geniuszu każdej filozofii są 
przede wszystkim nowe podziały, jakie wprowadza ona 
w obrębie bytów i pojęć”, napisał całkiem słusznie pewien 
filozof). A czyj to włos?  
 
A jednak się asekurujesz. Dobra, „zejdźmy” z metafizyki. 
Twoje wiersze – to chyba jedno z najważniejszych odczuć 
towarzyszących ich lekturze – są, by tak rzec, 
„kameleonowe”. „Kameleonowe” jest zresztą także, co da 
się wyczytać z przeprowadzonych z Tobą wywiadów, Twoje 
podejście do literatury. Skąd u Ciebie taka postawa 
polegająca na nawarstwianiu sprzeczności i grach 
wieloznacznością, która często prowadzi do 
nierozstrzygalności?  
 
Staram się zawsze podkładać nogę samemu sobie, może 
dlatego, że nie umiem podkładać jej innym. Moje największe 
osiągnięcia to jakby potknięcia na prostej drodze, 
nierozstrzygalność nie musi być Derridiańska, ona jest 
najzupełniej potocznym doświadczeniem „każdego z nas”, choć 
ja oczywiście wytwarzam ją na nowo, niejako artystycznie, być 
może jest to moje rozstrzygnięcie zagadnienia mimesis.  
 
„Kameleonowość” to po części także „przypadkowość”. 
Napisałeś kiedyś, że w Twoich wierszach wszystko dzieje 
się przypadkiem, jednak ta przypadkowość – która zresztą 
mogłaby stać się słowem-kluczem przy interpretacji Twoich 
tekstów – wcale nie jest tak przypadkowa, jak to z pozoru 
mogłoby się wydawać. Sprawia ona raczej wrażenie 
rezultatu jakiejś zamierzonej strategii. Czy da się 
w literaturze (i poprzez nią) zaplanować przypadek? Czy tak 
właśnie postępujesz? 
 
Może to oklepane porównanie, ale wiersz jest jakby naczyniem 
z wodą, do którego wkapujesz kropelkę atramentu. No i wtedy 
zobaczmy, co tam się dzieje. Tego się nie da przewidzieć, acz 
oczywiście naczynie ma ten swój kształt i nawet jeśli da się je 
rozciągnąć lub ścisnąć, to tylko w ograniczonym zakresie. 
Użyłem staromodnego słowa „atrament”, choć są też 
substancje, które w zetknięciu z wodą zmieniają barwę, krzepną 
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itd. Tak działa każdy impuls, z którego ma powstać wiersz. 
Samo pisanie jest procesem prostackim, niezróżnicowanym, 
wygląda zawsze tak samo, dopiero efekty są nieprzewidywalne. 
Ostatnio widziałem film o Gerhadzie Richterze, który niekiedy 
tak długo miesza barwniki, aż powstaje „obraz szary”. Ja, kiedy 
widzę, że wiersz zmierza w stronę „szarości”, po prostu 
przestaję go pisać. Czasami jest wtedy jeszcze dobry, ale 
zazwyczaj do wyrzucenia. Bo jednak chodzi mi o wyrazistość, 
nie lubię robić wciąż tego samego, stąd pewnie 
kameleonowatość.  
 
Wydaje mi się, że Twoje wiersze mają za zadanie 
podpuszczanie czytelnika: często jest tak, że jesteśmy 
pewni, że coś tam z nich złapaliśmy, a tu nagle okazuje się, 
że jest zupełnie inaczej albo, w najlepszym wypadku, że 
wiele z tego, co zostało zrozumiane (albo co zrozumianym 
się wydawało) ma mnóstwo dodatkowych odcieni, na które 
jak dotąd nie zwróciło się uwagi. To trochę komunikowanie 
poprzez niekomunikowalność całości w prostym odbiorze, 
coś jak u Sosnowskiego – spójność oparta na niespójności 
(choć u Ciebie język jest bardziej „uładzony”). Mógłbyś 
zgodzić się na taką parafrazę sformułowania Piotra 
Śliwińskiego: „Sosnowski i Wiedemann w jednym stali 
domku”? 
 
A język Sosnowskiego jest „nieuładzony”? E tam… Myślę, że 
chodzi tu o nasze „wtórne alfabety”, alfabet Andrzeja mamy już 
nieźle opanowany, prawda? Wiemy, gdzie szukać, kiedy nie 
wiemy, o co chodzi. Ja może w większym stopniu posługuję się 
kodami osobistymi, ale też ich znajomość nie jest aż tak 
potrzebna, wiersz daje się „chwycić” także i bez nich. Tak 
w ogóle to z poetów warszawskich bliżej mi było zawsze 
do Tadeusza Pióry, Andrzej jest bardziej śpiewny, pięknościowy, 
rozmetaforyzowany, no i zazwyczaj śmiertelnie poważny. Ale 
poza tym, oczywiście, stoimy w jednym domku, choć dla mnie 
Jacek Podsiadło jest równie ważnym kolegą, i Zbyszek Machej, 
o którym się ostatnio tak nieładnie zapomina. A także Michał 
Sobol, skoro już tak wymieniam.  
 
Czy Twoje wiersze są w jakiś sposób tendencyjne? Nie 
mówię tu o oczywistym założeniu jakiejś nadrzędnej idei 
czy tezy realizowanej przez temat tekstu, ale o pewnych 
perseweracyjnych wątkach (choćby o wątku 
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homoseksualizmu w Filtrach), których „upartość” można 
odczytywać jako dowód na tendencyjność wierszy. 
 
Prawdę mówiąc, tendencyjne jest raczej pytanie, bo poza 
homoseksualizmem nie wymieniasz żadnych innych 
perseweracyjnych wątków, a te by mnie bardzo interesowały. 
Homoseksualizm pojawia się, owszem, w Filtrach i Szambach, 
ale to cykle o miłości, więc trudno, żeby nie było tam 
homoseksualizmu – poza tym jeszcze w paru dosłownie 
wierszach, wcale nie aż tak wielu, jeśli porównać z wierszami 
innych kolegów, którzy są homoseksualistami. Częstszy już 
chyba u mnie jest motyw psa, a przecież nie chcę pouczać 
nikogo na temat psów. Nie chodzi nawet o to, że unikam 
publicystyki, po prostu nie mam do niej naturalnego zapału 
(choć te nieliczne swoje wiersze „publicystyczne”, pisane dla 
gazet, bardzo lubię), może dlatego, że zaczynałem pisać 
w czasach, gdy termin „poezja zaangażowana” budził raczej 
negatywne emocje.  
 
Jaki jest Twój stosunek do już ukończonych książek? 
Lubisz swoje tomiki wierszy i książki prozatorskie? Pytam 
o to, bo jest jedna Twoja książka marginalizowana nie tylko 
przez krytykę, ale i przez Ciebie samego (nie włączyłeś jej 
przecież do Czystych czynów). Mam na myśli, oczywiście, 
Bajki zwierzęce. Czy ta książeczka to tylko rodzaj zabawy, 
wprawki poetyckiej, czy może coś więcej?  
 
Swojej prozy nie czytam, ale tomiki wierszy owszem – można 
powiedzieć, że podtrzymują mnie na duchu, są to najlepsze 
rzeczy, jakie w życiu zrobiłem, bez nich nie miałbym sensu. A 
Bajki… to taka książunia, co nawet sam jej nie pamiętam (choć 
jak mi każą znienacka powiedzieć jakiś swój wiersz, to zawsze 
mówię Nie sądziła sikorka…). 
 
Bajki… to książeczka zabawna (zabawowa), operująca 
różnymi odmianami humoru. Humor zresztą jest w Twoich 
wierszach wszechobecny. Ale człowiekiem „rozrywkowym” 
nie jesteś. 
 
No istotnie. Nie znoszę opowiadania dowcipów, bardzo mnie 
męczą komedie i zwłaszcza kabarety. Nadmiar śmieszności jest 
czymś przeokropnym, podobnie jak nadmiar nieszczęść. A co 
do śmieszności w wierszach, ostatnio popłakałem się ze 
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śmiechu, czytając drugi Wiersz dla Brigitte Bardot w Klubie 
Księgarza, z tym wierszem wiąże się zresztą historia, chciałem 
koniecznie wydać go w Paryżu, a mianowicie w tamtejszej 
„Kulturze”, i prawie już do tego doszło, ale niestety umarł 
Giedroyć. Nie lubię wierszy zbyt poważnych i pewnie też z tego 
względu uchodzę za nieszkodliwego wesołka, zabawność 
uchodzi za przeciwieństwo głębi, a przecież już Irzykowski 
dowiódł, że żart ma tę samą strukturę, co metafora. Trudne to 
są problemy, lepiej o nich nie myśleć.  
 
Co sądzisz na temat tekstów krytycznych o swoich 
wierszach? Czy żaba, bądź co bądź będąca (przynajmniej 
bywająca) Linneuszem, dowiaduje się czegoś nowego 
o sobie (jako żaba i jako Linneusz jednocześnie) od innych 
Linneuszy (także może czasem bywających żabami – ale to 
już zostawmy)? 
 
Nie powiem tu nic nowego, najpierw jestem bardzo 
zaciekawiony, a potem zwykle znudzony, nie tak łatwo 
dowiedzieć się czegoś o sobie. Tak mówię w ogólności, choć 
parę takich tekstów wspominam z czułością, Kuczoka 
o Samczyku”, Kędera o Rozruszniku, Morawca 
o Wszędobylstwie, Czaplińskiego o Scenach łóżkowych, 
Koronkiewicz o Dywanie czy Mościckiego o Odpowiadaniach. 
A jeszcze Asi Orskiej i Andrzeja Skrendy, takie bardziej ogólne. 
Tak więc nie mogę narzekać, a jeśli narzekam, to tylko 
z poczucia niedosytu, które nie opuszcza nas przecie nigdy. 
Teraz szykuje się ta sesja o mnie w Poznaniu i jestem nią 
trochę zaniepokojony oraz podniecony. 
 
Czytasz młodą i najmłodszą polską poezję? 
 
Czytam, bo jestem z tymi ludźmi powiązany towarzysko, 
spotykam ich na festiwalach, na konkursach i potem trzeba 
sprawdzić, co też napisali, czasami są to miłe zaskoczenia. Nie 
czytam, bo jest tego dużo, a człowiek z wiekiem robi się leniwy, 
nie mówię, że za dużo, acz ilość literatury, jej nieustanne 
narastanie trochę już mnie przeraża. W dodatku staram się też 
śledzić nową poezję słoweńską, a to wymaga jeszcze więcej 
czasu i skupienia.  
 
Czy lubisz (literacko) przywiązywać się do miejsc i osób? 
Ze swoimi książkami skaczesz po wydawnictwach (choć 
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ostatnio chyba zakotwiczyłeś w Poznaniu). Nie lubisz 
żadnego z wydawnictw na tyle, by być mu wiernym, czy po 
prostu cenisz swobodę? 
 
Czy lubisz słowo „lubisz”? Nie wiem, czy lubię, na pewno się 
przywiązuję, ale raczej do osób niż do miejsc, nie czuję się 
związany z żadnym miejscem, przez 20 lat byłem poetą 
krakowskim (ale nie z Krakowa), teraz jestem warszawskim (ale 
nie z Warszawy), może na starość zostanę znowu 
wielkopolskim? Z ludźmi jest w gruncie rzeczy znacznie trudniej 
niż z miejscami (choć to od nich w zasadzie zależą miejsca), 
ale nie ma to jak długa, porządna przyjaźń, ze wszystkimi 
perturbacjami, jakie po drodze następują. Często umieszczam 
przyjaciół w swoich utworach i fajnie jest, kiedy czytelnicy, nie 
znając ich osobiście, jakoś ich jednak lubią, rozpoznają. Do 
wydawnictw nie mam stosunku zbyt czołobitnego, każda 
książka prędzej czy później znajdzie swojego wydawcę, więc 
niespecjalnie się tym martwię.  
 
  
 

Niestandardowość w przypadku 
poezji musi być pewnym 

standardem, bo co za korzyść 
z poety, który pisze tak, jak się pisze? 

 
 
Jakie są Twoje najbliższe plany wydawnicze? 
 
Kończę książkę z wierszami, którą mam nadzieję wydać 
w 2014 roku w WBPiCAKu, podobnie jak zbiór szkiców 
literackich, który zamówił Burszta na któreś tam iluślecie Biura. 
Są pewne szanse na wyjście wierszy wybranych Kocbeka 
(które przetłumaczyliśmy wspólnie z Katariną Šalamun-
Biedrzycką) u poetów śląskich w Mikołowie, przy czym trzy inne 
książki słoweńskie (Komelj, Pepelnik i Detela) też są już gotowe 
i czekają na wydawcę, który, o proszę!, niech się zgłasza. 
Z Basią Kallą przygotowujemy antologię poezji holenderskiej 
dla „Ha!artu”, a z Wioletką Perzanowską – dramatu 
australijskiego dla wydawnictwa ADiT. Na razie tyle.  
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Sporo tego. Zakończmy tę rozmowę powrotem do jej 
początku: „Adam Wiedemann jest poetą niestandardowym” 
– tak wspomniany szkic o Twoich wierszach kończy 
Topolski. Czujesz, że zaprzeczasz standardom (a jeśli tak – 
jakie to standardy?). 
 
O to już pytaj Maćka. Mnie się wydaje, że niestandardowość 
w przypadku poezji musi być pewnym standardem, bo co za 
korzyść z poety, który pisze tak, jak się pisze? Z drugiej strony – 
myślę, że wpisałem się już jakoś w swój czas, a zatem współ-
stworzyłem pewien standard. Na dwoje babka wróżyła, jak to 
mówią.  
 
Dzięki za rozmowę. 
 
Dzięki. 
 

 
Tomasz Dalasiński 

 
 
 
 

 

 
 
 

Marta Prejs, Body? (4) 
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„Prowokować do myślenia”. 
Z Wojciechem Smarzowskim 

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
Anna Dwojnych: Chciałam zapytać o film Małżowina 
z Marcinem Świetlickim, ponieważ był to tytuł w zupełnie 
innym klimacie niż Dom zły czy Drogówka. Czy chciałby 
Pan jeszcze kiedyś zrealizować tego typu obraz? 
Powiedzmy – bardziej poetycki, może nawet bardziej 
artystyczny niż ostatnie produkcje? 
 
Wojciech Smarzowski: Bardziej artystyczny? To leżę [śmiech]. 
Jest tak, że nakręciłem teraz Pod Mocnym Aniołem (film na 
podstawie powieści Jerzego Pilcha pod tym samym tytułem) i 
jest to wypadkowa filmów Małżowina i Kuracja, dwóch Teatrów 
Telewizji. Więc chyba zrobiłem to, co chciałem albo co może 
jest bardziej artystyczne, tego zresztą nie wiem. Dodam, że 
Małżowina to była szkoła filmowa, mój pierwszy film, więc też 
trzeba inaczej na to patrzeć. 
 
  
 

Wierzę, że jest grupa widzów, 
która ma podobną do mojej 

wrażliwość i oni po prostu pójdą 
do kina. Jakbym robiąc film sobie 

projektował, że pójdą ci albo tamci, 
to byłoby ze mną niedobrze. 

 
 
Czyli nie myśli już Pan, żeby do tego wrócić? 
 
Nie, bo już to nakręciłem. 
 
Ale można dalej iść w tym kierunku i robić filmy z innymi 
poetami… 
 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

121 
 

O to chodzi… Nie, ale mam taki projekt Siedem barw głównych 
i myślę, że tam mogłoby się to zderzyć. 
 
Zastrzegł Pan przed rozmową, żeby nie zadawać pytań 
osobistych. Zadam więc pytanie na pograniczu: lubi Pan 
poezję Marcina Świetlickiego? 
 
Bardzo. 
 
Czy kiedy realizuje Pan filmy, ma Pan jakieś wyobrażenie 
o ich przyszłym widzu? Zastanawia się Pan, kto będzie 
odbiorcą tych filmów? 
 
Nie. Wierzę, że jest grupa widzów, która ma podobną do mojej 
wrażliwość i oni po prostu pójdą do kina. Jakbym robiąc film 
sobie projektował, że pójdą ci albo tamci, to byłoby ze mną 
niedobrze, więc nie myślę o tym. 
 
Podczas spotkania po projekcji Drogówki powiedział Pan, 
że lubi prowokować. Czy uważa się Pan za prowokatora? 
 
Chcę prowokować emocjonalnie i intelektualnie, prowokować 
do myślenia. W tym sensie tak, ale nie, że jestem 
rewolucjonistą, absolutnie. 
 
Inspiruje się Pan beletrystyką. A są jakieś lektury, 
niekoniecznie szkolne, które chciałby Pan zekranizować? 
 
Takim marzeniem jest zrobić Zamek Kafki w jakiejkolwiek 
formie. Natomiast teraz robię Klarę Izy Kuny i to jest dla mnie 
ok. Zrobiłem Pilcha, a teraz będzie Rzeź wołyńska, też oparta 
o literaturę, bo o opowiadania Stanisława Srokowskiego. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

Anna Dwojnych 
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wiersze 
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PAULA GOTSZLICH__________________wiersze 

 
 
 

Przy produkcji gąbek w Leverkusen 
 
 
O tych, o których mówi się, że są z Polski,  
w Polsce mówi się, że są z Niemiec. Podoba mi się taki 
brak lokalizacji. Ja, ja, ja: dziś na pewno jestem odpowiedzią  
na wszystkie pytania, chociaż niektórych z nich nie rozumiem,  
reaguję w ciemno i naprawdę szkoda,  
gdy nie o taki odzew chodziło. 
 
Renate poprawia włosy, sugerując mi, że mam poprawić 
akcent. 
Rozmawiamy poważnie w czasie obiadowej przerwy.  
Słyszysz głos z Litwy? 
– Jedzmy, nikt nie woła. 
 
 
 

Bezdech 
 
 
w lesie rośnie dziki bez- 
dech drewnianej sceny szklanego życia nie 
widać pary oczu jak guziki marynarki 
wojennej strategii pirata 
drogowego znaku 
pokoju w kościele 
w niedziele 
będąc wolnym od rymów  
częstochowskich murów schodowej 
klatki lecą filmowe 
z rękami w kieszeniach 
nad piętą  
Achillesa 
a na nich tylko ja- 
gody jeleni 
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w lesie pachnie czarny 
bez  
świata powszedniego 
spokój 
i beztroska ponad słabości 
na granicy bezdechu 
 
 
 

Skała 
 
 

Kamień spadł mi z serca i to na nim zbudowano hipermarket. 
Słychać muzykę z płyt podłogowych tego miejsca,  
zaczynam wierzyć, że punk rock is dead.  
To mój występek, 
niech załatwi mnie agent Cooper  
w dwudziestą drugą rocznicę wykończenia mieszkańców 
wesołego miasteczka. 
 
Byliśmy bez winy, dopóki pierwsi nie rzuciliśmy kamieniami. 
 
 
 

Sen albo Tren XIX 
 

 
opowiadam o klęsce 
zjawia się tłum niezłaknionych 
których pokrzepiam 
 
niosą wehikuł 
przyznają że to oni przez sześć dni  
zachęcali Boga do stworzenia człowieka 
 
mmm… marzy nam się autodestrukcja 
 
MAM 19 LAT I CHCĘ MIEĆ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ 
marzy mi się  
 
cud 
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Naprawdę tak ktoś powiedział 
w grudniu 2012 

 
 

Zima, zmrok. 
Noszę kurtkę ciemną, aby bardziej przyciągać słońce. 
Każdą rzecz, którą można zaprząc, 
zaprzęgają odtąd w renifery. Aż do momentu, 
gdy nie przeminą święta. 
 
Sześćdziesięciosiedmiolecie międzywojenne! 
Do autobusu weszła właśnie kobieta, rozglądając się i mówiąc: 
MYŚLAŁAM, ŻE BĘDZIE GORZEJ, 
co oznaczać miało: 
MYŚLAŁAM, ŻE BĘDZIE WIĘCEJ LUDZI. 
 
 

Paula Gotszlich 
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AGNIESZKA WIKTOROWSKA-______wiersze 

CHMIELEWSKA 
 
 
  

Kręgi na wodzie 
 
 
Dzieciaki wierzą w swoją nieśmiertelność, są kaczkami. 
bez obciążeń nurkują w jeziorze. mężczyzna na drugim 
brzegu krzyczy: wódka się skończyła! nie ma procentów, 
nie ma sensu. zza trzciny wielkookie strażniczki szuwar 
obserwują zgiętą w pół brunetkę, marną imitację 
sinusoidy na rozpadającym się pomoście. jak utrwalić 
migawki teraz? zamknąć oczy, otworzyć oczy, oniemieć? 
 
 
 

Sebastian K. 
 
 
Sebastian k. jest moim znajomym na facebooku, 
choć w dzieciństwie był raczej wiadrem pełnym  
cegieł. przerdzewiały, uciążliwy jak lewy but  
na prawej stopie. nikt w bloku go nie lubił. ojciec  
sebastiana k., pan k., taki podwórkowy rambo,  
po wódce biegał z bronią i strzelał do wróbli  
i cieni. nikt w bloku go nie lubił. tylko z pagórka  
jabłko może potoczyć się dość daleko, by stracić  
jabłoń z widoku. sebastianie k., parter, dziesięć  
pięter i sąsiad z suszarni byli sędzią sprawiedliwym.  
nikomu nie uschnąłby palec, gdyby pokazał wam  
out stąd. ale dziś daję ci lajka, by twoja złotowłosa  
córeczka używała wszystkich kredek.  
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A zaczęło się tak przyjemnie 
 
 
Cokolwiek chciałeś dziś świecie przekazać – nie słucham. 
spacer po łąkach, wrzaskliwa przepiórka, nasz śmiech 
odbijający się od traw. unoszące nad ziemię bzy, ale przecież  
to w końcu maj - za spóźnienie nie zamierza przepraszać.  
i pisklę na chodniku, z brzuchem wielkości jaja, (jakby  
jeszcze nie zdążył wykluć się brat bliźniak) martwe do czasu 
aż przeniosłam je na trawnik. dotyk uruchomił dotyk. łyse  
skrzydła zatrzepotały, zachybotała główka i myśl: zabić,  
czy pozwolić umrzeć? w drodze do domu baner reklamowy 
deseru mlecznego: możesz zostać, kimkolwiek chcesz.   
 
 
 

Dookoła osi 
 
 
Podróżujemy niczym tabun młodych żydów  
do miejsc spoczynku przodków. dziedzictwo  
gruntuje tożsamość, drąży kanały wskazane 
do przebycia. jednych to kręci, innych kładzie  
w rany, zarupiecia wolę której przyrzeczona   
wolność. podróżujemy, bezustannie, bez  
względu na pogodę i chęci, by w szerokości  
posadzić topolę, zbudować parterowy azyl i  
wziąć ze schroniska psa do pilnowania podwórka.  
by siła znalazła w nas swoje królestwo. i to jest 
dobre, i nawet świeci. podróżujemy, żeby po  
schodach wbiegać lekko. 
 
 
 

Bez zapowiedzi 
 
 
Upalny sierpień i dwie dorodne anielice. 
przy lepszych wiatrach zdobiłyby okładkę 
Vogue-a, w wersji przyziemnej nosiły w markecie  
jogurt na promocji. a one w drzwiach pytają: 
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czy bóg wysłuchuje wszystkich? ala o głoszących  
po domach napisała książkę, taką która sprawia,  
że stajesz się kretem i ryjesz podziemne tunele.  
a że stoję w szlafroku, potargana, a one kuszące  
świtezianki, w dalszą dyskusję-pułapkę się nie wdaję.   
odpowiedź jednak już błysła – pewnie, że wysłuchuje,  
ale kiedy wieczorem sumuje wszystkie prośby, bilans  
jest jaki jest. zyskują ci z dobrym PR-em i ci, co  
na próbę nie wystawiają światłowstrętu maluczkich.  
 
 

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska 
 

  

 
 
 
 

Kamil Sobczak, Vibes 
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WALENTY JARECKI__________________wiersze 

 
 
 

Uczę się mowy wiązanej 
 
 
wciąż jeszcze uczę się mowy wiązanej 
i wciąż jeszcze nie umiem jej na tyle 
bym się mógł wysłowić dokładnie 
swoimi słowami swoimi wyrazami 
swoimi zwykłymi zdaniami 
potrzeba mi wciąż nowych skojarzeń 
i marzeń i wszystkiego co potrzebne 
do nowej poezji szukam więc tego 
co jest potrzebne i co być musi 
by wiersz się pojawił z konieczności 
w nowości i nowoczesności mowy 
ale wciąż mi przeszkadza starość 
bo jak mam tworzyć nowoczesną poezję 
jeśli sam jestem staroświeckim 
mogę tylko się uczyć od młodych 
pisać jak oni całkiem nowocześnie 
 
 
 

Rzeczywistość 
 
 
nie bawię się w złudzenia 
nie gram w przewidywania 
prognozy są mylne 
i jak pogoda kapryśne 
 
to czuję 
co pod stopami 
to widzę 
co wgryza się w oczy 
to kocham 
co przytula się do mnie 
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jak uśmiech 
 
może to jeszcze nie jest szczęście 
takie pełne 
jak głowa nabita myślami 
ale to już jest 
moja codzienna szara rzeczywistość 
 
 
 

Moje najnowsze wiersze 
 
 
Moje najnowsze wiersze 
chorują na starość 
jak ja 
 
myślę 
że dolega im starcza samotność 
bo coraz im trudniej 
zrozumieć teraźniejszość 
 
tak samo jak ja 
czekają na wyrozumiałość 
i życzliwość 
 
moje najnowsze wiersze 
lubią wspominać przeszłość 
ale na pewno ucieszą się 
gdy je ktoś przeczyta 
w przyszłości 
 
 

Walenty Jarecki 
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krytycznie 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 
 

 

Opowiedz mi bajkę 
w debiucie. Pięć bajek 

Tomasza Ososińskiego  
 
 

Podczas lektury debiutanckiego tomu poezji 
Tomasza Ososińskiego zastanawiałem się, czy za kilka, 
może kilkanaście lat, kiedy być może ukażą się kolejne 
zbiory wierszy tego autora, Ososiński będzie wstydził się 
swojego debiutu. Historia zna niejeden przypadek, kiedy to 
nawet wielkie nazwiska literatury po wielu latach 
zachodziły w głowę, jak ogromna bezczelność, jak 
ogromna potrzeba druku musiała rozpalać ich serca 
i umysły, by dopuścić się wydania swoich debiutanckich 
książek, często ocierających się o zwykłą grafomanię. 

 
Dlaczego w pierwszym akapicie swojej recenzji biedzę 

się nad przyszłymi stanami uczuciowymi autora Pięciu bajek? 
W moim bowiem przekonaniu debiut filologa klasycznego 
i germanisty to debiut trochę oszukany, trochę naiwny i stąd 
rozterki mojego krytycznego serca, czy aby na pewno to jest 
moment (i miejsce) dla takiego materiału poetyckiego, jaki 
proponuje nam Tomasz Ososiński. 

W swoich kilkudziesięciu utworach autor prezentuje nam 
swego rodzaju kolaż poezji z prozą. Trudno jednak nazwać te 
krótkie (o)powiastki prozą poetycką. Bardziej w swoim kształcie 
i treści przypominają jak gdyby próbę błyskotliwego zamknięcia 
chwili, spostrzeżenia, drobnej refleksji w zmetaforyzowanej 
przestrzeni języka. Minimum słów, maksimum treści? Może nie 
byłbym aż tak radykalny w stawianiu podobnych wniosków, lecz 
coś z poetyki awangardzistów jest w tej twórczości, znamienne 
nawet wydaje się tutaj „odnowienie” Peiperowskiego chwytu 
pseudonimowania przedmiotów i zjawisk. 

Poeta pogrywa na czytelniczych skojarzeniach, które 
niejednokrotnie są bardzo odległe i zaskakujące. Fortepian jako 
wielki zegar z uwięzioną wewnątrz kukułką (Fortepian)? Co 
znaczy, że „im większy kamień, tym większą kryje baśń”, gdy 
nagle ta okazuje się po prostu „bezładną bieganiną robaków 
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czerniejących na tle sprasowanej trawy” (Baśń)? Ktoś może mi 
zarzucić, że trywializuję, ale co w takim razie robi poeta? 
W Trzech naukach czytamy:: „Są tylko trzy nauki. A do każdej 
z nich inny rodzaj książek, inny / rodzaj pisma  
i atramentu”. To coś na kształt buddyjskiej wskazówki? Prawdy 
objawionej? Brzmi to trochę jak wyimek z Coelho lub 
Diversona. Niestety, ale wiele z utworów w tym tomiku 
przypomina pseudofilozoficzne refleksje, wydumane i naiwne, 
choć nie jest to rodzaj lirycznej naiwności, którą egzemplifikują 
chociażby Dzieci – świetna metafora rodzicielstwa i mitu 
dzieciństwa. Tomasz Ososiński nie jest dobry tam, gdzie stara 
się być (z różnym skutkiem!) skrótowy, hermetyczny, ale 
naprawdę wartościowy staje się tam, gdzie pozwala sobie na 
poetycką narracyjność – jak chociażby w tytułowych Pięciu 
bajkach, Policjancie czy Książce. 

Jaki morał płynie z lektury Pięciu bajek? Ano taki, że 
Ososiński jeszcze poszukuje właściwej sobie dykcji poetyckiej. 
Nie śmiem wyrokować, w którą stronę zaprowadzą go te 
poszukiwania. Póki co ja jako czytelnik-„krytyk” bałem się, że 
mnie poeta wyprowadza na manowce: intelektualne 
i estetyczne. Pokładam jednak ufność i nadzieję, że jeśli tej 
twórczości nie przydarzy się więcej „żadnych zachwiań duktu, 
żadnych kleksów”, których sporo w debiutanckim tomie, to coś 
obiecującego zawita na rodzimym rynku literackim. Póki co 
lepiej pozostać przy innych bajkach. 
 
Tomasz Ososiński, Pięć bajek, „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 
2012. 
 
 

Przemysław Kuliński 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

Prażona kukurydza 
w niezupełnie wesołym 

miasteczku. 
O Pamiętniku z powstania 

Rafała Krausego 
 
 
 Proszę Państwa, wyróżniamy dwa dominujące 
gatunki prażonej kukurydzy: po pierwsze, popkorn 
multipleksowy, który wobec nawet najbardziej 
wstrząsającego filmu, zmieszany z coca-colą (pepsi), 
powoduje szkwał i zatapia go; a po wtóre popkorn 
lunaparkowy, który z towarzyszącymi nierozłącznie 
pluszakami potrafi wybawić z mnogich opresji. Bez 
zbędnych zapowiedzi i wstępów powiedzmy, że podobnie 
jak w przypadku drugim jest z nieco już ostygłym 
Pamiętnikiem z powstania Rafała Krausego. 
 
 Debiutant z Gdyni, dwukrotnie nominowany do nagrody 
głównej w konkursie poetyckim im. Jacka Bierezina i laureat 
nagrody specjalnej w tymże, do czasu debiutu zanadto nie 
publikujący w czasopismach literackich, wprowadził na rynek 
znakomity produkt. Szkoda1, że niewiele można zarzucić tej 
książce i w rzeczy samej, lektura jej przypomina wizytę 
w wesołym miasteczku. Z własnego wyboru. 47 wierszy i jedna 
biała plama, wszystko uzupełnione o 4 skromne rysunki, 
emanują świeżym spojrzeniem na poezję i właściwie nie 
ujawniają słabszych momentów. Nawet biała plama zaklęta 
w postaci Komentarzy (0), przeciw której, wobec licznych jej 
nadużyć w najnowszej poezji polskiej, chciałem gorąco 
protestować, przynosi znak głęboko autoironiczny i wcale nie 
wytrąca czytelnika z dobrego nastroju (popkorn), a do wszelkich 
możliwych niepokojów zwraca się wyjątkowo uprzejmym 

                                                 
1
 Autor omówienia wykonuje tutaj gest samoobrony przed nadużyciami 

entuzjazmu czytelniczego. 
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mrugnięciem. 
 Ekskluzywny produkt, „wiersze na odpierdol” pisane 
przez „undergroundowca z Korei Północnej” powstają 
w gospodarce samowystarczalnej i nie ma dla nich 
szczególnego znaczenia uwikłanie w rozmaite gry z tradycją, 
mniej lub bardziej wyraźne. Nie zmienia to jednak tego, że 
zwyczajnie nie da się podważyć wysokiej samoświadomości 
poezji Krausego, który sam określa swoje miejsce w literacko-
ekonomicznym świecie. Adam Smith i Keynes na pozór stają 
się dla niego ważniejsi niż skądinąd przywołany patronat Mirona 
Białoszewskiego czy potyczki z historią literatury, czasami 
słuszną, a czasami nie, a gdyby nawet tylko to, byłby to 
wystarczający dowód własnej erudycji. 

W przesiąkniętej ironią i ludycznością „walce o prawa 
socjalne” zaangażowany w globalny biznes bohater niby gdzieś 
podróżuje i zajmuje się dorastaniem, lecz lepiej chyba czuje się 
wobec mikroskali. „Słońce Kajmanów”, „dryfowanie w kierunku 
Cypru” albo „świadomość Kambodży” to tylko medialna 
symulacja, a geopolityka w obliczu „Domestosa w potężnej 
łazience” nie ma tej samej ostrości co on sam. „Cierpisz” – 
powiada – „ale się nie poddawaj / może uda ci się znieść / 
największe siatki zakupów / do domu”. 
 Wiersze Krausego są nie tylko odpowiedzią na 
mimowolne i raczej nieuniknione zanurzenie produkcji 
poetyckiej w prawach rynku. Językowa gra ze słownictwem 
prawno-ekonomicznym objawia wielokrotnie zaskakującą 
zdolność autora do budowania zupełnie autonomicznej 
i świeżej poetyki, opartej na giętkiej przerzutni i wnikliwej 
obserwacji znaczeń pojedynczych wyrazów. Frazy i zdania 
przepływają jak łańcuch skojarzeń, nie powodując przy tym 
zgrzytów i spięć. Jedynie recenzujący mogą mieć kłopot, bo 
w Pamiętniku… trudno znaleźć choćby jeden słaby albo źle 
zrobiony wiersz. 
 Dodatkowo na uwagę zasługują dwie kwestie: pierwsza 
z nich to skoncentrowana wokół oryginalnego konceptu 
kompozycja tomu, uzupełniona o wspomniane wcześniej 
autorskie grafiki, zbliżone nieco do poezji konkretnej, 
kompozycja gwarantująca spójną, przyjemną i dynamiczną 
lekturę. Kwestia druga dotyczy tego, co poza książką. Wzorem 
dobrze prosperującej spółki, Krause zadbał o oryginalną 
reklamę – w sieci pojawiły się np. zdjęcia jego poetyckiego 
produktu leżącego na półkach księgarń obok majestatycznych 
ksiąg Leszka Balcerowicza i Anthony’ego Giddensa. Doskonale 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

136 
 

wpisuje się to w postawę dystansu, o jaką często trudno 
i tęskno wśród młodych, debiutujących poetów. 
 Być może to właśnie jest u Rafała Krausego najlepsze. 
Nie wiem, czy gdyby autor nie wpisał w lekturę swojej 
(nierzadko przejmującej!) książki możliwości podjadania dobrze 
wyprażonej kukurydzy, zabawa wciąż byłaby przednia. A tak, to 
nawet jeśli poeta bardziej napędza nam stracha niż 
gospodarkę, to ja dalej bawię się świetnie. 
 
Rafał Krause, Pamiętnik z powstania, Dom Literatury, Łódź 
2013. 
 
 

Michał Pranke 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

A dokąd, a dokąd? 
O błyskawicznym 

debiucie 
Szymona 

Słomczyńskiego 
 

 
Szymon Słomczyński, 25-cio latek z Krakowa, wydał 

właśnie swoją pierwszą książkę poetycką pt. Nadjeżdża, która 
ukazała się nakładem wrocławskiego Biura Literackiego. I nie 
ma w tym niczego zaskakującego, bowiem z ósemki autorów 
„wyłowionych” w zeszłym roku przez Martę Podgórnik, 
Joannę Mueller, Karola Maliszewskiego oraz Romana Honeta 
wydał się najbardziej „biurowy”; w tym sensie, iż wydanie 
jego książki z pewnością nie pociągnęłoby za sobą 
szczególnych konsekwencji, gdyż autor (w przeciwieństwie 
do innego laureata „Połowu” – Seweryna Górczaka) nie 
reprezentuje określonej linii politycznej; jest osobą kulturalną, 
więc ewentualne wieczorki autorskie nie kończyłyby się 
skandalami; pisze również „kulturalnie”, a jego głos nie ma 
wystarczającej mocy, lecz miło brzmi – posturą natomiast 
przypomina Filipa Wyszyńskiego, ubiera się jak Jacek Dehnel, 
twarz ma ładną jak Martyna Buliżańska, innymi słowy, poeta, 
który ujmy wydawnictwu nie przyniesie i przedłuży gatunek 
wierszy ładnie skrojonych, przyjemnych, aczkolwiek 
niewnoszących niczego ciekawego do naszego – 
a przynajmniej mojego – życia. Poeta bezkonfliktowy, 
utrzymujący status quo. Miły facet obsługujący betoniarkę. 
 

Analizując wiersze Słomczyńskiego, mam nieodparte 
wrażenie, że tym utworom mogę niewiele zarzucić, lecz 
jednocześnie bardzo dużo. To rozdwojenie w ocenie bierze się 
z faktu, iż krakowianin doskonale czuje się w ślizganiu po 
tematach. Robi to jednak na tyle sprawnie, że czytelnik, 
zauroczony brzmieniem i językiem, gotowy pochwalić „ładnie 
napisany tekst” – choć zaraz raptem zapomina, po co w ogóle 
go czytał. 
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Brak problemu towarzyszący tej poezji – w mojej ocenie 
– uchodzi za największą wadę tomiku. Autor wydaje się tworzyć 
wiersz, nie zastanawiając się nad tym, dlaczego to robi. 
Ustawia jednostajny rytm, pedantycznie trzymając się 
odpowiedniej liczby sylab i wystukuje go przez całą książkę, 
wywołując po pewnym czasie znużenie, a nawet irytację. Nie 
zaskakuje czytelnika, a ten z kolei nie lubi, gdy potrafi 
przewidzieć, co będzie dalej. W tych wierszach aż za bardzo 
wszystko jest na swoim miejscu. Autor sugeruje nam nawet, 
gdzie należy się śmiać, a gdzie zachować powagę. Czyż jednak 
poezja nie powinna być iskrą zapalną, chmarą 
niedopowiedzeń? Zachłyśnięcie się formą pozbawioną głębszej 
treści, bycie zakładnikiem języka sprawia, że wspomniane 
teksty brzmią bardzo mechanicznie. Jakby Słomczyński 
serwował nam zestawy happy meal, ale bez zabawek, całą 
przyjemność zachowując dla siebie i samego aktu tworzenia. 
„Liczy się rym i rytm” – pisała kiedyś Marta Podgórnik. Czy aby 
na pewno? Wbrew pozorom takie pisanie jest banalnie łatwe. 
Sprowadzanie utworu do odpowiedniego układu słów, następnie 
skrupulatne trzymanie się wypracowanej formuły zabiło 
potencjał tkwiący w tych wierszach. Szymon Słomczyński zbytnio 
zaufał jednej metodzie, bojąc się ją przezwyciężyć, nawet kosztem 
słabszego, lecz „innego” wiersza. I to niestety widać. 

Nie powinny więc dziwić wypowiedzi autora, iż ma 
jeszcze dwie gotowe książki, skoro, jak sam twierdzi, potrafi 
napisać kilka a nawet kilkanaście (!) tekstów dziennie. Szkoda 
jednak, że na tę samą modłę, bez zaoferowania możliwości 
emocjonalnego zaangażowania. Innymi słowy, odnoszę 
wrażenie, że Słomczyński gra w „poetę”, nawet jeśli robi to 
nieświadomie. Te wiersze są wprawkami, skądinąd bardzo 
dobrymi wprawkami; próbą połączenia językowej ekwilibrystyki 
Andrzeja Sosnowskiego z klasycyzmem Jacka Dehnela. Próbą, 
z której został jednak wyproszony czytelnik. Autor najwyraźniej 
chce bawić się sam. Tylko dlaczego postanowił wydać relację 
z owej zabawy? 

Przejdźmy jednak do meritum: co mianowicie poeta 
chciał nam powiedzieć? Mimo szczerych chęci, nie znalazłem 
tego czegoś, co by mną poruszyło. Autor zdaje się mówić: „oto 
Ja, patrzcie na mnie, piszę wiersze, jestem taki oczytany i mogę 
napisać takich tekstów dziesiątki, lecz wydawca ograniczył mi 
liczbę stron…”. Migawki, błyskawicznie opowiedziane ulotne 
historie determinowane przez rytm, szybko gdzieś umykają, 
zlewają się w jeden pędzący donikąd pociąg ciągnący za sobą 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

139 
 

wagony zbędnych wersów. Kiedy dla rytmu wiersz jest 
niemiłosiernie przeciągany, wiedz czytelniku, że coś się dzieje. 
Aczkolwiek w jednym ze Słomczyńskim się zgadzam: szybki, 
bezrefleksyjny seks musi być opowiedziany błyskawicznie. 

Denerwujący jest też nadmiar nawiasów w tekstach. Nie 
tylko dopowiadają, przez co ma się wrażenie, że autor traktuje 
nas „z góry”, lecz zwyczajnie męczą, niewiele, pomimo 
zastosowanych dopowiedzeń, wnosząc do ogółu treści. 
Niemniej, nawiasy są modne, tym samym nie mogło ich 
zabraknąć i w tym w zbiorku. Jeśli więc w ten sposób próbuje 
Słomczyński wdrożyć elementy nowoczesne do klasycznej 
budowy wiersza, to jest to zbyt tanie. I nie pomogą słowa 
z okładki mające nas przekonać, że oto mamy do czynienia 
z „wielogłosowym, gęsto znaczeniowym tomikiem, pełnym ról, 
masek, flirtów i uników”. Brak wyraźnego zaangażowania ze 
strony twórcy prowadzi do obojętności odbiorcy. 

Jedyne, co mi się podoba w tym tomiku, to przyjmowanie 
od czasu do czasu kobiecej perspektywy. Nadjeżdża nie musi 
oznaczać wcale czynności. Równie dobrze tak właśnie może 
mieć na imię alter ego poety. Perspektywa ta, przyjęta w latach 
60. przez Rafała Wojaczka, wreszcie ponownie znalazła swoje 
zastosowanie. Niestety, Słomczyński nie uzasadnia, dlaczego 
właśnie wybrał to imię, które nie jest przecież podparte żadnymi 
wschodnimi sensownymi „akcentami”, jak choćby u Martyny 
Buliżańskiej konsekwentnie trzymającej się konceptu mimo 
braku umiejętności w prowadzeniu wierszy. Autor Nadjeżdzy 
prawdopodobnie skupił się na grze znaczeń, i to – niestety – 
mu wystarczyło. 

W książce można ponadto znaleźć trochę parafraz 
i ukrytych cytatów. Z Gertrudy Stein: „[…] Tatiana nie jest – 
różą, nie jest różą, nie jest różą […]” czy Tomasza Pułki: 
„a znam angielski (nie, nie próbuj sprawdzać)”. Uczucie 
satysfakcji z wychwycenia owych niuansów nie rekompensuje 
braku zadowolenia z przeczytania całości. W tym wszystkim na 
miejscu wydaje się zatem tytuł książki. Słomczyński dopiero 
nadjeżdża, lecz czy kiedykolwiek nadjedzie? Śmiem wątpić, 
jeśli jego twórczość będzie tak boleśnie zbędna. 
 
Szymon Słomczyński, Nadjeżdża, Biuro Literackie, Wrocław 
2013. 
 
 

Rafał Różewicz 
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DAWID KUJAWA 
 

 

Ograniczenie 
i dezynwoltura. 

47 lotów balonem 
Adama Zdrodowskiego 

 
 

Po entuzjastycznie przyjętym debiucie – Przygody etc. 
z roku 2005 – i wydanym dwa lata później tomie Jesień 
Zuzanny – również bardzo przychylnie komentowanym 
przez krytykę – Adam Zdrodowski kazał nam na swoje 
nowe wiersze czekać długo, bo jako poeta zniknął z życia 
literackiego na niespełna 6 lat. W tym czasie trochę zdążyło 
się zmienić: niegdyś tak ważne dla Zdrodowskiego rygory – 
podpatrywane u Oulipijczyków (jak Pudełeczko z drugiego 
tomu, napisane zgodnie z utworzonym przez Jacques’a 
Joueta przymusem, który z niewiadomych przyczyn 
w Polsce się nie przyjął) lub u poetów z innych kręgów, 
a czasem także przez Zdrodowskiego wykoncypowane – 
trzymające jego rozhuśtany, często nadpobudliwy 
i piętrzący metafory język w sztywnych ramach, tym razem, 
w sporej części tomu, idą w odstawkę. Nie oznacza to 
jednak, że obce stało się u warszawiaka zdanie zapisane 
w jednym z esejów przez Georgesa Pereka, którym 
fascynacji Zdrodowski nigdy zresztą nie ukrywał: „przymus 
i wolność to dwie osie każdego systemu estetycznego”1. 

 
W nowej książce warszawskiego poety zaskakuje 

obecność bardzo krótkich – wcześniej praktycznie nieobecnych 
w jego poezji – anegdotycznych utworów przypominających 
nieco w swojej formie późną poezję Bohdana Zadury, jak np. 
wiersz Napisane w moim śnie przez T.S. Eliota: „A co Ty robisz 
w moim śnie, Zdrodowski?”. 

W ciągu 6 lat zdążyła również poecie nieco podrosnąć – 
kiedyś chyba podpatrzona u Andrzeja Sosnowskiego – 

                                                 
1
 G. Perec, Rzecz, przeł. J. Olczyk, [w:] tegoż, Urodziłem się. Eseje, Kraków 

2012, s. 280. 
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„dziewczynka”. Ta sama dziewczynka, która w rytmie vilanelli 
beztrosko niosła babci siatkę mandarynek (przy dźwięku 
katarynek, mając w kieszeni paczkę landrynek, rzecz jasna) 
teraz nazywa się Nadia Oneiros i uosabia – chociaż właściwie 
jej „osoba” do niczego nie jest ani nam, ani poecie potrzebna, 
może więc raczej: „desygnuje” – napięcie, które zawsze 
w twórczości Zdrodowskiego było akcentowane, ale zwykle 
głównie na płaszczyźnie „formalnej” – właśnie przez upychanie 
rozwydrzonego języka w ciasnych ramach rygorów, a nie 
w samej „treści” wierszy, jak ma to miejsce w nowej książce. 
Mam oczywiście na myśli napięcie, które rodzi się wówczas, 
gdy spotykają się ze sobą ograniczenie (narzucone przez 
kulturę, Freudowskie Nad-ja) i dezynwoltura (przybierająca 
w 47 lotach balonem kształt onirycznego „rojenia”), bo 
pomiędzy tymi dwoma kategoriami podmiot liryczny autora 
Przygód, etc. – niezależnie od tego, czy ten pisze, stosując 
przymusy, czy z nich rezygnując – funkcjonuje nieustannie. 

Oczywiście nie uległo zmianie to, co dla twórczości 
Zdrodowskiego zawsze było podstawą i jednocześnie punktem 
wyjścia: jego stosunek do języka, którego jedynym 
obowiązkiem jest swobodny dryf na granicy sztucznie 
wykreowanego doświadczenia podmiotu i bezkresnej, 
anarchicznej wręcz tekstowości; dryf mający porwać czytelnika, 
nie ukrywając jednocześnie przed nim „upozowania” 
wychodzącej czasem na wierzch „prywatności” bohatera. 
Wiersz jest dla poety przygodą, ale jest to przygoda wyłącznie 
estetyczna, przygoda spoza „rzeczywistego” porządku, nawet 
wówczas, gdy ten „rzeczywisty” porządek w jakiś sposób 
próbuje się do wiersza przedrzeć. Pisanie poezji oznacza dla 
Zdrodowskiego niezobowiązującą przejażdżkę bez 
jednoznacznego celu podróży (jak ta, która pojawia się 
w motcie pochodzącym z Niedzielnego spaceru Roberta 
Walsera: „– Dokąd pan jedzie – spytała pani Bandi. / – Sam 
dobrze nie wiem”); wiersz nie jest tu przemieszczaniem się 
z punktu A do punktu B, ale właśnie „lotem balonem”, który 
pozwala odpowiednio zdystansować się do rzeczywistości – 
a jak łatwo się domyślić, im wyżej wzbija się podmiot liryczny, 
tym silniej działa jego ironia – i dopiero z tej pozycji spojrzeć 
w dół. Z tej odległości świat wygląda jak własna mapa, jak 
własna reprezentacja, co autorowi Jesieni Zuzanny jest 
oczywiście na rękę, bo reprezentacja, jak wiemy, interesuje 
poetę bardziej od tego, co reprezentowane. Tutaj zresztą to 
właśnie wobec przedstawienia, a nie wobec świata, 
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ustanawiane jest położenie podmiotu lirycznego, co dobrze 
widać w wierszu zatytułowanym O jeden most za daleko: „albo 
za blisko / (jeśli mapę trzymasz / do góry nogami) / (jeśli mapa 
ma nogi)” – skojarzenia z The Map Elisabeth Bishop nie są tu 
chyba nie na miejscu. Naturalnie – bohatera Zdrodowskiego 
interesuje także nosząca szary kapelusz „dziewczyna z empiku”  
(Przy Ścianie Wschodniej), ale podmiot tych wierszy nie 
pozwala czytelnikowi zapomnieć, że znacznie bardziej 
zajmującą kwestią jest dla niego to, „co wykropkować” i „gdzie 
załamać wers” (Batalia zimowa). 

Dryf tekstu, o którym wspomniałem, znalazł w 47 lotach 
balonem jeszcze jeden – poza wracającą kilkakrotnie w tomie 
„przechadzką” – środek wyrazu, we wcześniejszych 
publikacjach poety chyba nieobecny: „niech cię / prowadzi jazz i 
szum” – pisze Zdrodowski w Wierszu pomyślanym w przejściu 
podziemnym; w książce powracają nazwiska Milesa Davisa 
i Johna Coltrane’a, a utwór zatytułowany Konik morski jest 
poetycką wariacją na temat saksofonu. (W tym ostatnim tekście 
w niezwykle zabawny sposób po kilku „przegiętych” metaforach 
przełamana zostaje dykcja: „Wystarczy, nie jesteśmy Marianne 
Moore”. Stosowanie tego rodzaju zabiegów przez autora 
Przygód etc. nie jest zresztą niczym nowym: jego podmiot 
liryczny często staje na palcach i wchodzi w wysokie rejestry, 
aby następnie jedną celną frazą dokonać – jak mawia Piotr 
Sommer – „debalonizacji” własnego tekstu. Podobny gest 
dostrzeżemy m.in. w wierszu Z balkonu). 

Jazz jako metafora dobrze oddaje tę część poetyki 
Zdrodowskiego, która oparta jest na „spuszczaniu języka ze 
smyczy”: w niektórych z jego wierszy brzmienie zostaje nie tylko 
uwydatnione, ale to jemu w pełni podporządkowana zostaje 
warstwa semantyczna tekstu; poszczególnymi obrazami 
żongluje się tu przed oczami czytelnika, pojawiają się one jeden 
po drugim niczym w marzeniu sennym, którego trasę wyznacza 
podobieństwo następujących po sobie kolejno dźwięków. Te 
właśnie utwory przywodzić mogą na myśl swobodną, 
rozpędzającą się stopniowo, czasem mocno „siedzącą 
w harmonii”, a czasem wpadającą we freejazzowe zagrywki, 
improwizację, jak w *** (takim strumieniu znaków…): „W zenicie 
kieliszek koniaku, w nadirze naparstek espresso. I ekspresowo 
prosto w tunel, jak pasmo piasku na dno klepsydy. Piach, perz, 
perzyna”. 

Drugi biegun poetyki Zdrodowskiego to nieznośna, 
„twarda” rzeczywistość, której czasem jakby na złość 
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podmiotowi udaje się przedostać do jego tekstowej, migotliwej 
i sennej przestrzeni: „Fallicza iglico Pałacu Kultury, / dostojne 
brzozy i sosny, których / tu nie widzę; i ty księżycu w pełni […] / 
– jakże wy mnie męczycie”. Freudowskie Nad-ja (czyli „Nadia” 
Zdrodowskiego) wytrąca bohatera tych wierszy z jego 
pierwotnego środowiska „plątaniny słów” i wrzuca go w centrum 
Warszawy, każąc mu żywić się „prawdziwym” – co oczywiście 
jest jedynie kolejną pułapką na czytelnika – doświadczeniem. 

Oczywiście przymusy również znalazły zastosowanie w 47 
lotach balonem, jest ich jednak znacznie mniej niż 
w poprzednich tomach. Trafimy tu na vilanellę (Do snu), quasi-
pantum (Wiersz inspirowany strukturą pantum, ale zawierający 
sześć strof i wiele modyfikacji w powracających wersach), 
a także na utwór Play Me Backwards oparty na dwóch ciągach 
Fibbonacciego, gdzie każda kolejna strofa zawiera tu coraz 
mniej wersów, które jednocześnie są coraz dłuższe. Na uwagę 
zasługuje fakt, że czasem rygor ustanawia tu konstrukcja 
pojedynczego wiersza, którą utwór następujący po nim 
„naśladuje”: dzieje się tak w tekstach *** (taki strumień 
znaków…) i *** (taki pęd powietrza…), Z daleka i Z bliska  
(mam wrażenie, ze lekko „przedrzeźniających” Williama 
Carlosa Williamsa) oraz Pod miastem i Nad miastem. 
 Fredrich Schlegel napisał kiedyś, że samoograniczenie 
jest „rzeczą pierwszą i ostateczną, najkonieczniejszą 
i najwyższą. […] wszędzie bowiem, gdzie człowiek sam się nie 
ogranicza, ogranicza go świat, czyniąc zeń niewolnika”2. Zdaje 
się, że zdanie to dobrze opisuje twórczość Zdrodowskiego, 
w której podmiot liryczny może jedynie oddać inicjatywę 
rygorom lub zaakceptować swoją bezsilność wobec 
retorycznych mechanizmów języka – i płynąć z jego prądem. 
 
Adam Zdrodowski, 47 lotów balonem, FORMA, Szczecin 
2013. 
 
 

Dawid Kujawa 

                                                 
2
 F. Schlegel, Fragment 37 z Lyceum, przeł. A. Kopacki, „Literatura na 

Świecie” 1999, nr 10-11, s. 5. 
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JAKUB SKURTYS 
 

 

Figury (nie)możliwego. 
Zapiski z tomu Hop! Hop! 
Hop! Traktat o samotności 
Tamary Bołdak-Janowskiej 

 
 

Jaka całość. Z tego, 
co chce być i co 
towarzyszy. 
Mężczyzna, doradca 
mężczyzny. 
Kobieta, stróż 
kobiety. Stróż! 
Milczące małżeństwo 
pośrodku bardzo 
głośnej 
rozmowy drzew 
przed burzą. 
 
Być albo być. O to 
pytam. 
I jestem bardzo 
zmęczona. 
 

Traktat o samotności, s. 78. 
 

Wypytana ostatnio przez jednego z dziennikarzy 
Justyna Bargielska wskazała bez większego zastanowienia 
Tamarę Bołdak-Janowską jako pisarkę, która najbieglej 
posługuje się polszczyzną jak językiem ojczystym. Pytanie 
było dość dziwnie postawione, ale samo przywołanie 
nazwiska nieco pomijanej autorki przez poetkę święcącą 
z roku na rok kolejne tryumfy wydaje się znaczące i miejmy 
nadzieję, że ośmieli czytelników. 

 
Janowska jest twórczynią doświadczoną, przez wiele lat 

związaną z olsztyńską „Borussią”, nominowaną do Nike (za 
Rzeczy uprzyjemniające. Utopię w 2010) oraz do Nagrody 
Cogito (za Rozdziały w 2008), artystycznie dojrzałą, a przy tym 
niezwykle konsekwentną. I rzeczywiście, pośród piszących dziś 
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poetek jej idiom wydaje się jednym z ciekawszych, choć nie 
pozbawiony jest licznych manieryzmów i nie sposób przejść 
obok niego, nie pytając u kogo praktykowała i jakie tendencje 
naszej liryki odbijają się w jej utworach. Ale co wydaje się 
dziwniejsze, Janowska nie jest pisarką specjalnie 
rozpieszczaną przez krytykę. Owszem, pojawiają się regularnie 
omówienia jej książek, ale mainstreamowym (o ile takie 
w poezji istnieje) zainteresowaniem raczej pochwalić się nie 
może. A szkoda, bo mimo osobności – pozostawania na 
uboczu, na marginesie, gdzieś z dala od głównych tendencji 
życia środowiskowego i propozycji wydawniczych – mogłaby 
być jednym tchem wymieniania pośród patronek zarówno 
poetyckich feminizmów, jak i filozoficznego lingwizmu. 

Skoro rehabilitacji po latach doczekały się Anna 
Kamieńska i Anna Świrszczyńska, a Krystyna Miłobędzka 
wyrosła na „królową polskich poetek” (jak zwykło mianować ją 
wydawnictwo), może i Bołdak-Janowską czeka jeszcze 
świetlana przyszłość. Wszak im więcej dostrzega się zależności 
współczesnej poezji pisanej „po-Andrzeju-Sosnowskim” od 
Nowej Fali, tym większym zainteresowaniem cieszą się nieco 
zapomniani twórcy z tego okresu. Adam Pomorski w trafnym 
posłowiu podkreśla, że Janowska ignoruje ewolucję poetów 
swojego pokolenia, ich późną „światową elegancję” (casus 
Zagajewskiego, Barańczaka czy zwrotu na wschód 
Kornhausera) i powraca do języka wolnego od politycznych 
i ideowych przekłamań, do materialnego konkretu. Łączy go 
jednak z charakterystycznym "eschatologicznym sensua-
lizmem" – przewrażliwieniem zmysłów doprowadzającym 
wiersz do granic filozoficznej i językowej abstrakcji. Wyrazem 
złej woli byłoby polemizowanie z tymi uwagami, ale warto 
nadać im chyba nieco inny kierunek i zapytać, jak mogłaby 
skończyć się (jak kończy?) poezja Nowej Fali, gdyby nie wdała 
się najpierw w polityczno-etyczną walkę, a na starość nie 
celowała w Nobla? Jest to pytanie kluczowe, wymagające 
zdefiniowania nowofalowych pryncypiów i przemyślenia resztek 
modernistycznych marzeń, a zarazem pytanie, na które 
twórczość Janowskiej udziela niebanalnej odpowiedzi. 

Charakterystycznym ruchem wydaje mi się dziś, 
w kontekście lektury tomu Hop! Hop! Hop! Traktatu 
o samotności, opublikowanie przed kilkoma laty przez Biuro 
Literackie poematu Świetliste Andrzeja Falkiewicza, który może 
i poetą nazbyt błyskotliwym nie był, ale za to w swoim 
myślowym radykalizmie przekraczał niejednego „świetnie 
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zapowiadającego się” lub „zaangażowanego” twórcę. Świetliste 
stanowiły próbę wpisania w język zmysłu wzroku (oka), 
a zarazem próbę wypisania się ze wszystkich zmysłów, aż do 
finalnego oświecenia w ślepocie. Falkiewicz eksploatował 
żeński podmiot, próbując dokonać swoistego ciało-pisania, 
znaleźć sposób na zachowanie somatycznego wymiaru swojej 
transgresywnej postawy. A chodziło przecież o przekroczenie 
wszystkiego, o wyjście poza główny fantazmat modernizmu: 
oko, od którego zaczyna się redukcja naszego poznania. W tym 
sensie Świetliste było nie tylko jednym z ciekawszych w polskiej 
literaturze traktatów solarnej mitologii, ale również najbardziej 
chyba udaną próbą anty-fenomenologiczną. Język zmysłów 
przechodził w język abstrakcyjnych pojęć filozoficznych, by 
spotkać się w miejscu zranienia, uszkodzenia ciała i słowa, 
gramatycznego zakłócenia. 

Wspominam Falkiewicza, bo Traktat o samotności… 
Bołdak-Janowskiej aż prosi się o porównania z innym późnym, 
choć mającym swoją genezę w nowofalowym myśleniu, 
poemacie filozoficznym. Podobnie jak Świetliste, tak i główny 
utwór z tomu Janowskiej – liczący sobie 110 strof traktat – jest 
próbą wypisania się z pewnego modernistycznego fantazmatu, 
jakim było stworzenie językowego ekwiwalentu zmysłów. Na 
myśl przychodzi w pierwszej kolejności Julian Przyboś ze 
swoim „oglądowym”, metaforycznym skrótem. Podobnie jak 
u Falkiewicza (który najlepiej to chyba zrozumiał), to właśnie 
kobiecy podmiot musi stać się pośrednikiem i przewodnikiem 
w czasie takiej podróży. Kulturowo nadal to on jest „bliżej” ciała, 
macierzyństwa, wrażliwości, ale też tego wszystkiego, co ciało 
otwiera, co czyni je na powrót mięsistym lub abiektalnym. Tom 
Janowskiej jest więc w warstwie fabularnej rozmową matki 
i córki, ale zarazem Matki i Córki, archetypów macierzyństwa 
i kobiecości (zwraca na to uwagę w posłowiu Adam Pomorski), 
starzenia się i młodości, dziecinnienia i dorastania. Wpisane 
zostało w niego językowe doświadczenie różnych etapów życia, 
różnych – zależnych od wieku – sposobów obrazowania 
i odczuwania świata. Stąd problematyczna rola podmiotu 
całego tomu, który przecież chciałby się w czymś takim jak 
traktat wysunąć na plan pierwszy. Janowska oddaje głos Matce 
i głównej bohaterce, ale oddaje też głos czemuś, co nazwać by 
można „narracją samą w sobie”. To spoglądające na nas 
z różnych stron znaki opowieści – gramatyczne, słowne lub 
interpunkcyjne shiftery. Mają one sygnalizować, że zmienia się 
bohater, że teraz mówi ktoś inny lub że wchodzimy właśnie 
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w tryb gawędzenia, spekulowania, przypominania sobie, 
filozoficznego dyskursu. Na całą historię składa się więc 
zewnętrzne spojrzenie Córki i „gadanina” Matki, które 
wzajemnie się dystansują, ale też wzmacniają pewnego rodzaju 
przygodność i uniwersalizm. Przytoczmy np. fragment wiersza 
Widzę cię (s. 17) rozpoczętego z perspektywy Córki, który staje 
się natychmiast monologiem Matki (z charakterystycznym, 
pogrubionym dwukropkiem): 

 
Sny to też jest życie – czy słyszę? Tak. 
: Słuchaj, siedzieli tyłem, jak w dybach w szkolnych ławach 
z lat pięćdziesiątych. A ja wzywałam ich z imienia 
i nazwiska. Jestem! – odwracali się twarzą. 
Byli w różnym wieku – tak jak umarli czy zginęli. 
Niektórych znałam tylko z fotografii. 
Kto tak uruchomił mi głowę, może wiesz? 
Niektórych nie znałam, dziadka, nawet z fotografii, 

 
albo też poprzedzający go o jedną stronę Powtórz (s. 16), tekst 
pełen procedur i wiary w ich performatywne działanie 
(charakterystyczne dla tytułowego Traktatu…): 
 

Człowiek zwariował, powtórzyła. Każde wariactwo uchodzi 
za hobby lub oryginalność. Zwariował. A wszystko tak 
po kolei stoi. I tak prawidłowo, trzeźwo. 
Co? 
Życie. Etapy. A południe zimą jest takim  
niskim stożkiem. Słońce takie śliskie. Nie trzyma się stołu. 
Latem wszystko spada głośniej. Woda. Ptaki. 
Zimą wszystko mocniej stoi. 
Tak sobie paplała. Do woli. 
: Palinocki, Zielone Świątki, maj. Majowe święto. 
Nazywaliśmy je Siomucha. Matka mówiła, że wkrótce 
będzie Siomucha albo: Co chcesz, to już Siomucha. 
Akcent na „sio”. 
Potwórz. 

 
Matka nie ma władzy nad całą opowieścią (ta pozostaje 

uporządkowana przez główny podmiot Córki), ale ma zdolność 
zawieszania jej lub zmieniania kierunków. Samo obserwowanie 
tych przejść jest już rzeczą ciekawą, pozwalającą zagubić się 
w wielkim, pozorowanym na dialog, ale jednak monologicznym 
tekście Janowskiej. 

Tytułowy traktat – bo na tom składa się również spory 
zestaw wierszy – to opowieść o samotności kobiety w języku, 
o samotności całego życia, w którym jest miejsce na radość 
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i smutek, na zranienie, macierzyństwo, pracę, umieranie, ale 
i na zachwyt światem, którego nie da się do końca opisać. Tak 
chyba można podsumować lingwistyczne i filozoficzne 
zmagania autorki, która koniec końców zostawia nas u schyłku 
dnia bez odpowiedzi na kluczowe dla Traktatu… pytanie: „jak 
rozumieć i znieść samotność istnienia?”. Ostatnie słowa „ja nie 
samotna, ja knihu maju” (nie jestem sama, mam książkę) są 
przecież wielokrotnym cytatem: ze starej książki, z mowy 
innego bohatera, z innego języka (białoruskiego), z kenotycznej 
wizji świata, która nie pokrywa się z eksploatowanym 
w poemacie katalogowaniem, podziałem, oddzielaniem się 
bytów (np. w macierzyństwie dziecka od matki): 

 
To, co przybywa w samą porę. 
Jednak przybywa. 
Odrasta. 
To nie jest mantra, 
to za każdym razem inne. 
[…] 
 
110 
 
Notuję słowa białoruskiego Maksima: 
ja nie samotny, ja knihu maju... 
Czytam głośno. Jeszcze raz głośno, 
głośniej, 
ciszej, 
głośniej, 
dopasowując: ja nie samotna, ja knihu maju... 
 

Traktat o samotności, s. 80. 

 
Gdyby czytać ten intertekstualny trop dalej, doprowadzi 

nas on do białoruskiego poety z początku XX wieku (zmarł 
w 1917) Maksima Bahdanowicza i jego tekstu W kraju 
słonecznym, gdzie ja umieram… Co jednak bardziej znaczące, 
jest to fragment z ostatniego wiersza autora, który zmarł daleko 
od ojczyzny, w całkowitym osamotnieniu. Ten symboliczny 
utwór niemym gestem lektury zamyka życie Bahdanowicza 
gorzką puentą, a przywołany przez Janowską, równie gorzko 
zdaje się zamykać Traktat o samotności… 

Ale trzeba nam najpierw zrozumieć sam tryb twórczy: 
wypisywanie się, sprawdzanie możliwości gramatycznych, 
przywoływanie potencjalnych obrazów, by sprawić wrażenie 
wypowiedzenia wszystkiego. W ten sposób czas narracji 
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tytułowego poematu jest przede wszystkim czasem pisania 
i rozmyślania, w którym my, jako czytelnicy, fizycznie 
uczestniczymy. Zostajemy w ten czas wciągnięci, dosłownie – 
zaproszeni, a kolejne pytania o możliwość wyrażenia w języku, 
są również pytaniami do nas: o to, gdzie jesteśmy, w którym 
miejscu skupia się nasza uwaga. W związku z tym naturalne 
wydaje się z czasem gubienie się i ponowne koncentrowanie, 
znudzenie w trakcie lektury części ze 110 strof („brył” – jak 
nazywa je pod koniec poetka), a potem nagły przebłysk, obraz, 
który zostaje na dłużej, od którego nie można się uwolnić, 
chociaż narracja każe iść dalej, do końca. I właśnie ten koniec - 
bo traktat żąda puenty, konkluzji – zostawia nas w swego 
rodzaju rozczarowaniu. Koniec jest po prostu końcem pisania 
i końcem refleksji, nie zaś rozstrzygnięciem. To koniec 
językowej podróży, w którym nie znajdujemy wyjaśnień. Jedyna 
odpowiedź odsyła nas właśnie do czasu lektury, do pytań, które 
wtedy padały, do obrazów i metaforycznego (a ten jest 
doprawdy kunsztowny) sposobu opisywania świata przez 
Janowską. W scenach z życia (wewnętrznego), rozbitych 
i rozświetlanych jak w kalejdoskopie, zbiera się to „wszystko”, 
czego nie osiągnie nigdy pełni, ale będzie kluczowym „więcej” 
lub przynajmniej „nie mniej niż”. Główne pytanie, jakie nasuwa 
się wraz z ostatnią strofą, dotyczy wtedy właśnie językowej 
samotności: czy owe osiemdziesiąt stron drobnego druku, 
których nie sposób zapewne przeczytać za jednym podejściem, 
to jeszcze osiemdziesiąt stron samotnego pisania i samotnej 
lektury, czy może po drodze odbyło się jakieś spotkanie? Bo 
Traktat o samotności… jest przecież równocześnie opowieścią 
o poszukiwaniu wspólnoty lub pojednania – zagaduje swojego 
czytelnika, ale też zagaduje do niego, prowadząc wciąż 
drugoosobową narrację, wypełniając ją poleceniami i nakazami, 
w tym dwoma kluczowymi: „oddaj piękno” i „nie chciej mniej”: 
 
26 
 
Długiem jest piękno. 
Zwracaj. 
Dziś już zwróć. 
 
27 
 
Oddaj! 
Oddaj piękno 
 

Traktat o samotności, s. 39. 
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Jeśli u schyłku dnia, u schyłku pisania, bohaterka kładzie 
się po prostu spać lub składa do snu swojego usynowionego 
czytelnika („Głowa już leży i prawie śnisz / Zboże ulicznego 
hałasu kładzie kłosy / nieco inaczej niż wczoraj”), czy daje to 
odpowiedź na pytanie dokonane porozumienie? To fascynujący 
aspekt tego poematu, aspekt, na jaki nie potrafił zdobyć się 
Falkiewicz w Świetlistym. Jego monolog nie pozostawiał 
miejsca dla czytającego, był – pod kilkoma maskami – 
autorytarny. Traktat Janowskiej jest szalenie (w obu 
znaczeniach) konsekwentny w wykreślaniu listy wszechrzeczy, 
w problematyzowaniu kolejnych „operatorów potencjalności” 
(o tym za chwilę), ale nie zapomina, że jest pisany i czytany. To 
podobne wrażenie, jak w poematach Johna Ashbery’ego 
i Jamesa Schuylera. Istnieje długi, refleksyjny monolog czasu 
teraźniejszego, na który czytelnik może się załapać lub nie, 
w którym może się zgubić i utonąć, albo włączyć się swobodnie 
w przepływ (flow, by przypomnieć kategorię Andrzeja 
Sosnowskiego). A ostatnie słowa są wreszcie zmianą 
perspektywy, dopasowaniem; mówi się w nich w pierwszej 
osobie: „Czytam głośno. Jeszcze raz głośno”, wypełniając w ten 
sposób zadanie postawione wcześniej przed samym 
czytelnikiem.  

„Chodź tu. Nie chciej mniej” nie jest równoważne 
pragnieniu wszystkiego, ale nie jest też rezygnacją 
z poznawczych oczekiwań. To postulat „maksymalnego 
minimum”, postulat etyczny, którego skutkiem wydaje się 
właśnie zaproszenie, zbliżenie, poszukiwanie wspólnoty. To 
jedno z miejsc, w których modernistyczna „wieża z kości” zdaje 
się osiągać swój szczyt, a w poezji wybrzmiewa coś z późnej 
modlitwy, monologu dziękczynnego bez nadziei na 
wysłuchanie, ale z głębokim imperatywem wypowiedzenia. 
I w tym sensie cały tomik Janowskiej jest traktatem 
„eschatologicznym”, jak chce go widzieć Adam Pomorski. 
Doprowadza pewne pragnienia człowieka – poznania, 
wypowiedzenia i wysłuchania – do granic, aż do swoistej 
kenozy, ku której kieruje nas myśl „białoruskiego Maksima” 
(Bahdanowicza): 
 
96 
 
Ten krzyk. 
To głośne „ach” z wielokrotną literą er. 
„Ach” z literą er. 
„Ach” wrony. 
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Procentujące, 
jeśli człowiek nawiąże dialog, 
jakby językiem łomotał w krzyk własny 
z kością, jeszcze chropawą. 
Chodzi o artystyczną plombę 
w głosie, 
wcale nieuszkodzonym. 
Jak dobrze 
pokrzyczeć sobie karkołomnie śmiesznie. 
 
97  
 
Pragnienie: 
chcę żeby usłyszał mnie głos 
 

Traktat o samotności, s. 75. 
    

Ale jeśli do Falkiewicza jest Traktat… podobny, to 
Witoldowi Wirpszy i Tymoteuszowi Karpowiczowi zawdzięcza 
swoją genezę. Chodzi o ten specyficzny filozoficzny lingwizm, 
o skłonność do wyczerpywania gramatyki ze wszystkich 
możliwych kombinacji. Karpowicz robił to z większą gracją, jak 
choćby w słynnym Rozkładzie jazdy (swoją drogą, układ 
wierszy w tomach Janowskiej przywodzi na myśl jego Słoje 
zadrzewne i prosi się o podobny sposób czytania – szukania 
zależności między utworami rozmieszczonymi na 
sąsiadujących stronach). Wirpsza z kolei dysponował 
najbardziej chyba rozległą frazą polskiej poezji i potrzebował jej 
właśnie po to, żeby użyć większości dostępnych mu funkcji 
gramatycznych i pokazać, jak bardzo są one niewystarczające. 
Lingwizm Wirpszy próbował wyczerpać granice tego, co można 
jeszcze powiedzieć, eksploatując sposoby, w jakie można to 
zrobić. Doprowadzony do absurdu tryb filozofowania, stawiania 
tez i antytez, zaowocował kolejnymi traktatami filozoficznymi 
właśnie (Liturgia, Faeton, Traktat skłamany), które 
w fascynujący sposób zdają sprawę z powszechnej 
opresyjności, kryjącej się w zakusach nowoczesnego, 
przejrzystego rozumu; z tego, co Michel Foucault lata później 
nazwie gouvernementalité (urządzaniem lub rządomyślnością). 
Janowskiej zdarza się pisać w taki sposób, piętrzyć konstrukcje 
i powtórzenia, które już nie tyle dopowiadają (jak w układzie 
rozkwitającym Peipera), co – pod pozorem silnych tez – 
zaprzeczają rozstrzygnięciom: 
 
Podczas świąt Bożego Narodzenia co roku powtarzała 
mniej więcej to: Umrzeć na drodze życia. Mamy fatalną leksykę! 
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Ta droga to wymiana ludzi. I produkcji mózgu. Mózg hoduje 
narośle Boga. Narośl przeciw narośli. Są to pochody. 
Pochód na pochód napływa. Pochód depcze pochód. To się nazywa 
ludzkość 

 
Podczas świąt, s. 13. 

  
To właśnie w metodzie Wirpszy warto by szukać osi, która 

organizuje Traktat…, jako tekst osnuty wokół „operatorów 
potencjalności”. Mam na myśli słowa, które wprowadzają 
kolejne strofy poematu na prawach przypadkowości. Ot, 
eksplorujemy pewien obraz, by kilka „brył” dalej przenieść się 
do zupełnie innego. W jaki sposób zachować spójność? 
Janowska organizuje wywód wokół słów: „na przykład”, 
„cokolwiek”, „jakby” i „jakikolwiek”. Przy czym zaczynamy 
właśnie od przykładów, długiej listy rozrastających się, 
rozkwitających obrazów (choć właściwie pierwsza strofa ma 
początek i koniec jeszcze bardziej znaczący – „My” i „Bóg”): 
 
2 
 
Na przykład koń. 
Obciągnięty czarny trykotem, 
unoszącym narządy z helu, 
i wierzgnięcie twojego oka 
że tak lekko już było, że oko już trwało 
w podobnie szybkim uniesieniu. 
Na przykład szorstka czarna krowa obok. 
Na przykład wieża, w leju z uwieczniającym rozporem, 
w lojalnej sylwetce: czynny obciążnik wahadła, 
lecz bez śladu zdrady 
 

Traktat o samotności, s. 29. 
 

Gdy już zapomnimy w tych rozrastających się 
metaforyzacjach o toku wyliczeń, kolejna strofoida przynosi 
następny „przykład”. Od części 14. dołącza jeszcze operator 
„cokolwiek” wskazujący na postępującą potencjalność, aż do jej 
teoretycznego wyłożenia przypominającego tryb pisania raz to 
Wirpszy, raz Miłobędzkiej: 
 
Cios bywa większy od mówienia. 
Mów, choć cios bywa większy od mówienia, 
a mówienie nie spala tkanki chcącej. 
To stało się większe od mówienia, 
lecz nie spala tkanki, chcącej mówić. 
Mów źle, niestarannie, jakkolwiek mów. 
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Mów, 
Ponieważ to stało się większe od twego mówienia 
 

Traktat o samotności, s. 37 
 
i kilkanaście stron dalej: 
 
Nóż w oknie. 
Migoczące ostrze, 
jakby ozdobna ryba w locie, 
jakby owad: nóż takiej osy, 
jakby naelektryzowany krawat w te pasy, 
pomiędzy które wpadły kocie oczy 
w najwęższej i najwyższej chwili. 
Tylko tyle rozkwitło. 
I aby to podać dalej, 
musisz dodać słowo „jakby”. 
Taka musi być dłoń, oglądana od spodu, 
gdy biega po klawiaturze, 
zdobiąc się powierzchnią kładek 
i regularną pauzą. 
Ciosana skóra muzyki. 
Jasne i ciemne w zgodzie 
 

Traktat o samotności, s. 48-49. 

 
„I aby podać dalej / Musisz dodać słowo »jakby«” – tak 

jakby niemożliwe było czyste zdanie relacji, 
niezapośredniczona opowieść, dar sam w sobie. Bo „podać 
dalej” to oczywiście opowiedzieć coś, ale również podarować, 
jeśli przypomnimy sobie choćby egzegezę Grzegorza 
Jankowicza z jego wyboru wierszy Tkaczyszyna-Dyckiego pod 
takim właśnie tytułem (Podaj dalej, Poznań 2012). I w tym akcie 
darowania, jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień 
etycznych ostatniego wieku (z antropologicznego punktu 
widzenia to oczywiście część rozsuniętego w czasie kontraktu, 
z filozoficznego, próba niemożliwego spotkania z Innym), 
dokonuje się jakieś odkształcenie, niedosłowność, którą 
możemy rozumieć zarówno jako utratę części komunikatu, jak 
i naddatek, doprecyzowanie. „Jakby” pozostaje operatorem 
tego potencjalnego zniekształcenia, ale równocześnie 
wprowadza nas w łańcuch zależności: coś jest jakby sobą, ale 
nie w pełni, coś jest jak gdyby czymś innym, ale pozostaje 
wciąż sobą. To wypowiedziane coś, będące „na przykład”, 
„czymkolwiek”, „jakiekolwiek” lub „do-wolne” (quodlibet est), to 
udana próba wywikłania się z pytania o formę bardziej pojemną 
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i z tragicznego modernistycznego poszukiwania pełni. O całości 
możemy mówić tylko elementami, przykładami, przypadkami – 
zdaje się dopowiadać poetka – ale zarazem oczyszczając je 
z konkretu, pozostawiając miejsce na potencjalne uzupełnienie.  
 W nawiązaniu do pytania o wspólnotę, które 
z konieczności powracać musi przy lekturze nowego tomu 
Janowskiej, przychodzi na myśl komentarz Giorgio Agambena 
z jego Wspólnoty, która nadchodzi: 
 

Jedynym pojęciem wymykającym się antynomii 
ogólności i szczególności jest doskonale znana nam kategoria 
przykładu. […] Ani szczególny, ani ogólny, przykład jest 
przedmiotem pojedynczym, który, jeśli można tak rzec, 
ukazuje się jako taki, uwidaczniając swą pojedynczość. Stąd 
wynika doniosłość greckiego terminu oznaczającego przy-
kład: para-deigma – to, co ukazuje się obok [...]. Byt 
przykładowy jest bytem czysto językowym. Przykładowe jest 
to, czego nie określa żadna własność z wyjątkiem bycia 
nazwanym. […] Bycie-nazwanym – własność stanowiąca 
podstawę wszelkich możliwych przynależności […] jest tym, 
co Najbardziej Wspólne, a zarazem tym, co rozbija wszelką 
rzeczywistą wspólnotę

1
. 

 
Nie posądzam Janowskiej o wnikliwą lekturę wywodów 

współczesnych filozofów, ale w jej poetyckiej intuicji chciałbym 
widzieć coś więcej, niż tylko twórczą metaforę nawiązującą do 
archetypów macierzyństwa: „bunt bryły”, geometrię zmysłów 
i próbę traktatu właśnie. „Dlaczego chcesz tak samo? / Dłonie 
w kieszeni nie mają palców. / W tej kopercie ściskane jest 
serce. / A uczucia to stali bywalcy. / Cywilni obrońcy. Nie chciej 
mniej" (Traktat o samotności, s. 79). 
 
Tamara Bołdak-Janowska, Hop! Hop! Hop! Traktat 
o samotności, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji 
im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2013. 
 
 

Jakub Skurtys 

                                                 
1
 G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Król, Warszawa 2008, 

s. 16-17. 
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JERZY LENGAUER 
 

 

Tajemnica 
pułkownika Kowadły 

Tadeusza Cegielskiego 
 

 
 
 

 Czytelnicy, którzy mają za sobą Morderstwo w Alei 
Róż, nie mogą się pewnie pozbyć uczucia, że tamten 
kryminał w porównaniu do Tajemnicy pułkownika Kowadły 
jest jedynie wstępem, prologiem, premierą powieściowej 
twórczości Tadeusza Cegielskiego. Poniekąd zarysem 
postaci Ryszarda Wirskiego, szkicem tła dla kolejnej 
powieści kryminalnej. 
 

W Pułkowniku Kowadle na ten ołówkowy szkic i zarys, 
skądinąd niezwykle interesujący i spełniający wszystkie 
potrzeby odbiorcy, nałożone zostały kolory intensywne, rześkie, 
tło to absolutne HD i 3D, gdzie można znaleźć szalenie 
interesujące szczegóły Warszawy, a postaci, z biogramami 
równymi realnymi, paradują w doskonale dobranym świetle 
z grą cieni i półcieni. Historyk, naukowiec i mason rozwinął 
kryminalne skrzydła. Pozbył się więzi, niezdecydowania, 
skromności w budowaniu fabuły i malowaniu postaci. Nie 
odczuwa się jednak wybuchu, błysku. To raczej głęboko 
przemyślane, dostojne i rozważne ruchy. Skrzydła rozwinęły się 
na całą szerokość, powoli, ruch za ruchem rozpostarły się 
i uniosły autora ku powieściowym przestworzom. Cegielski 
odstawia brystol, pojemnik z wodą, a kładzie na biurku 
profesjonalne pędzle, kilka zestawów farb, przymierza na 
sztaludze płótno. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie autora 
z wnętrza okładki. Nawet ono sugeruje ową dostojność 
i pewność. Już nie tłumaczy; potwierdza. Maszyna do pisania 
z międzywojnia zniknęła, okulary znalazły swoje miejsce. 
Dostrzega się jakby uśmiech. Potwierdzenie pewności. 
Absolutnie zasłużenie przecież. 
 Trudno pisać o kryminale, gdy w Posłowiu jego autor 
wyjaśnia wszystko z precyzją. Wystarczy w księgarni 
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przycupnąć na chwilkę i przeczytać osiem stron. Tadeusz 
Cegielski jawi się przede wszystkim jako naukowiec. Nie można 
tego nie docenić. Jakie wydarzenia stały za pomysłem na 
fabułę? Jakie współczesne postaci dały pisarzowi asumpt do 
takiej a nie innej konstrukcji? Mamy tu wszystko. I to napisane 
z równą powieści finezją. I z atencją do czytelników, którzy mają 
prawo czuć się traktowani elegancko. 
 Z pełną świadomością Cegielski osadza fabułę 
w Warszawie na przełomie lat 1957 i 1958. Autor miał wówczas 
lat około dziesięciu. W tym wieku pamięta się wszystko. I autor 
to wykorzystuje. Opisuje stolicę bardzo dokładnie. Wrażenie, że 
powrót do lat dzieciństwa daje mu ogromną przyjemność, jest 
bardzo intensywne. Pisarz żongluje zmieniającą otoczenie 
i zachowanie Polaków historią. To tuż po Październiku 1956 
roku. Cegielskiemu nie sprawia zatem trudności odmalowanie 
najdrobniejszych szczegółów zmian, tak samo w rysunku 
bohaterów, całego społeczeństwa, ale i tła miejskiego, czyli 
nazw ulic, ówczesnych wydarzeń wielkomiejskich, historii 
kamienic, gmachów publicznych i tak dalej. Oczywiście 
z właściwą sobie skromnością tłumaczy, że potrzebował 
naukowego wsparcia w tej materii.  
 Na ile postać głównego bohatera jest bliska jego twórcy? 
Trudno jest o tym orzekać. Można się domyślać, szukać 
powiązań w życiorysach. Może być tęsknotą za pewnymi 
cechami. Może odzwierciedlać cechy pisarza. Bohaterowie 
w PRL-u musieli odrobinę wykraczać poza system. Musieli coś 
sugerować, przekraczać granice, musieli sięgać do sanacji albo 
po prostu za granicę. Trochę takim bohaterem był porucznik 
Borewicz, bardziej bondowski niż milicyjny. Podobnie Wirski jest 
bardziej sanacyjny niż socrealny. Jeżeli pojawia się tutaj jakaś 
wspólna nić, być może niezamierzona, to z pewnością pod 
wpływem Złego Tyrmanda. Byłoby bezczelnością i głupotą tego 
nie dostrzec, choćby dlatego, że osławiona zbitka słów 
„Tyrmand-skarpetki” pojawia się i tutaj. Tyrmand u Cegielskiego 
to przede wszystkim Warszawa, jazz, boogie-woogie 
i „Hybrydy”. Wirski jest w tym wszystkim opozycją, zadziwionym 
nad novum, reliktem, ową sanacją czy, odnosząc się do Bonda 
– Borewicza, „zagranicą”. I chyba na tym można złapać 
Cegielskiego. Na swoistym dystansie, rezerwie i kontestacji. 
O ile Wirski taki jest w stosunku do tuż popaździernikowej 
Polski, to pisarz – do swojej współczesności. Elegancja, sposób 
wysławiania się, kultura osobista. Wykształcenie, znajomość 
języków, historii, literatury, łacina. „Pani/Pan”, a nie 
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„Towarzyszu/Obywatelu. „Dzień dobry”, a nie „Witam”. Jest to 
tak wyraźne, że aż niewarte powtarzania. Ach! I stosunek do 
płci pięknej. Niewiasty są tu hołubione. Nawet te na pozór złe 
są traktowane z szacunkiem. Obok odpowiedniej kindersztuby 
wyłania się atencja i umiłowanie kobiet. Tak, tak, kobiety są tutaj 
obiektami podziwu. Jak dzieła sztuki. Czy jest to Mirosława 
Rohozińska, obecna żona Wirskiego, czy Tania Rypnis, kiedyś 
kochanka, czy piękna i zmysłowa Luiza de Jaucourt, czy też 
inne kobiety, w których Wirski (Cegielski?) dopatruje się na 
równi urody, zgrabnych nóg i inteligencji. 
 Wirski… obecnie major, czyli zrehabilitowany, jakoś 
nagrodzony, tuż przed emeryturą, rekompensujący sobie 
okropną rzeczywistość między najzgrabniejszymi i najdłuższymi 
nogami Warszawy, ceni ogromnie wartość męskiej przyjaźni. 
Przyjaźni pochodzącej z innych czasów i rzeczywistości. 
Przyjaźni, którą można celebrować wspomnieniami 
i standardami stojącymi w opozycji do obecnej miernoty, 
chamstwa, wulgarności, upadku obyczajów. Wirski – docent 
Kierszman (czyż samo nazwisko czegoś nie sugeruje?); 
Cegielski – kto? Ten tandem to samotność pośród Mroczków, 
Rękawków, Ewskich… Jednak na tyle inteligentny 
i wyrozumiały dla Polski jest autor, że swoim doświadczeniem, 
zdolnościami, pracowitością i wiarą w kulturę i naukę buduje 
nadzieję w szarzyźnie społeczno-budowlanej. Na ile to prawda, 
trzeba spytać profesora Cegielskiego albo jego przyjaciół. 
 Delikatność zbrodni, minimum gwałtu, krwi, trupów, 
komiksowość bandytów, tudzież zagadka kryminalna 
o strukturze pajęczej sieci dają powody, żeby zastanawiać się, 
czy Tajemnica pułkownika Kowadły jest bardziej innym niż 
kryminalny typem powieści. Ale jakim? Powieścią obyczajową? 
Społeczną? Niewątpliwie nie. Chyba tak jak Zły jest czymś 
w rodzaju powieści warszawskiej. Wątek kryminalny jest tylko 
świetną fabułą, która pozwala chodzić i jeździć po Warszawie 
lat pięćdziesiątych. Przypomina, przywraca, zasmuca i przywołuje 
uśmiech. Przemyca wartości, jakieś nadzieje, coś piętnuje. Jakie 
wartości? Chyba te, które ceni sobie Wirski, człowiek kulturalny. I te, 
które ceni sobie Tadeusz Cegielski, wolnomularz.             
 
Tadeusz Cegielski, Tajemnica pułkownika Kowadły, W.A.B., 
Warszawa 2013. 
 
 

Jerzy Lengauer 
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ŁUKASZ GRAJEWSKI 
 

 

Nie tylko o zdychaniu. 
Drugi dziennik 

Jerzego Pilcha 
 
 
 

Każdy pisarz ze śmiertelną po-
wagą komentujący własną twór-
czość to jest żenuaria krwawa 
[…]. Wyrażenie „klasyka auto-
tematyzmu” nie istnieje, autote-
matyzm rozpuści wszystko, 
nawet własną klasykę.  
 

Jerzy Pilch, Drugi dziennik 

 
Gdy Pilch spojrzał na mnie zza witryny księgarni 

w toruńskim Collegium Maius – nie dowierzałem. Kłopot od 
pierwszego wejrzenia, i to niejeden. Po doświadczeniach 
z pierwszym Dziennikiem, który dziennik jedynie udawał 
(fakt, że mistrzowsko), nie wierzyłem, że z drugim będzie 
inaczej. Jednakże tytuł niewzruszenie oznajmia wszem 
i wobec – Drugi dziennik, podtytuł skromnie dodaje – 21 
czerwca 2012 – 20 czerwca 2013.  
 

Tak przy okazji: dziennik drugi – który czy jaki? Drugi 
w kolejności czy taki, który stoi w opozycji do pierwszego? 
Naturalnie: drugi chronologicznie, jako następujący po 
pierwszym, ale czy na pewno tylko tak?  

Jako jaskrawy przykład wystarczy przywołać casus 
Witolda Gombrowicza i jego Kronos jako swego rodzaju 
alternatywę dla Gombrowiczowskich Dzienników. I miałem 
nadzieję, że podobnież Drugi dziennik będzie nie wiernym 
następcą, dopisującym „dalszą część”, lecz duchem reformacji, 
rzecz jasna – w odpowiedniej mierze.  

I Pilch osiągnął tzw. Złoty Środek, a przynajmniej do 
niego się nieco przybliżył. Drugi dziennik jest bowiem 
dziennikiem w większym stopniu niż pierwszy. Autor uwalnia się 
od piętna felietonu, całość jest przemyślana i spójna, 
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wyostrzają się rysy diarysty. O ile pierwszy dziennik jest nieco 
efemerycznym bigosem, w którym czytelnicy znajdą i felieton, 
i zgrabną fikcję autorem podszytą, i w końcu trochę dokumentu 
osobistego, o tyle Drugi dziennik staje na wysokości zadania – 
jest dziennikiem nie tylko z pozoru. Mamy tu więcej Pilcha, 
więcej (meta)literatury, więcej wspomnień, więcej intymności 
i zdecydowanie mniej felietonu. Nie zamierzam jednak 
streszczać rozwlekle – wystarczy wymienić kilka podstawowych 
faktów o przedmiocie Pilchowskiego dziennika.  

Większość wpisów dotyczy choroby autora, 
rozwijającego się morbus Parkinsoni, który – o ironio! – dotyka 
właśnie (proszę wybaczyć egzaltację) mistrza pióra. 
W polemice z Emilem Cioranem choroba zostaje przez autora 
odarta z wszelkiego patosu i prostej racjonalizacji. Ból 
pozostaje bólem, dysfunkcje dysfunkcjami, żadnych schodów 
(windy) do piedestału jednostki wyjątkowej. Na szczęście Pilch 
oszczędza nam (i sobie) smętnego użalania się nad losem. 
Obserwuje siebie oraz – co najciekawsze – otoczenie, reakcje 
przyjaciół i znajomych na rozwój choroby. Niekiedy, zwłaszcza 
w takich fragmentach, wyczuwa się odrobinę żalu oraz irytacji, 
lecz zasadniczo dominuje ironia – wobec siebie i świata.  

Drugi dziennik to nie tylko jednak „kronika zdychania”, 
lecz także sporo refleksji – zwłaszcza o literaturze. Pojawiają 
się tu nazwiska wielkich i nieco mniejszych: Nabokov, Mann, 
Babel, Cioran, Lechoń, Herbert, Svevo, Tołstoj, Grass… 
Czytelnik odnajdzie uwagi autotematyczne – odnoszące się tak 
do pisania Drugiego dziennika, jak i pisania dzienników (i nie 
tylko) w ogóle. Najciekawsze jednak są chyba te fragmenty, 
w których Pilch krytycznie odnosi się do dzienników Grassa 
i Lechonia. Dzięki autorowi Blaszanego bębenka zostaje nawet 
sformułowana lista „pięciu kardynalnych grzechów” diarysty. 
I tu, a także przy okazji innych fragmentów, można z Pilchem 
się spierać, bo ten bywa w swych osądach śmiały i – mam 
wrażenie – niekiedy nazbyt jednostronny. Czy bowiem Zbigniew 
Herbert w swych wierszach był tylko „otchłannie antyreżymowy” 
(łatka moralisty!)? Czy Lechonia dzienniki – abstrahując nawet 
od ich genezy –  to naprawdę „dzieło w ogóle nieprzydatne”? 
Wystarczy chyba powtórzyć za Kantem (i Habermasem!), że 
jakość dzieła określa się niezależnie od jego praktycznego 
odniesienia do życia.  

Zastanawia również samo odżegnywanie się od 
„tłumaczenia się z twórczości”, „snucia planów twórczych”. 
Tematyzowanie swojego pisarstwa to przecież jeden 
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z najbardziej tradycyjnych elementów diarystyki. Jeśli 
pretekstem dla wartościowej refleksji nad literaturą jest własna 
twórczość – cóż w tym złego? Jerzy Pilchu, czy krytykując 
Grassa, Lechonia i Herberta, „nie aspirujesz do roli, bo ja wiem, 
maga słowa”?  

Nie twierdzę jednak, że Pilch całkiem popada 
w (meta)literacką błazenadę. Wiele uwag jest tu cennych, 
ciekawych, erudycyjnych, a przy tym niepozbawionych odrobiny 
humoru – choćby przypomniany konflikt na linii Nabokov-Mann, 
charakterystyka typowego grafomana czy rzeczona polemika 
z Grassem i Cioranem.  

Przede wszystkim jednak Drugi dziennik dokłada istotną 
cegiełkę do całej Pilchowskiej twórczości literackiej, stanowiąc 
formę autobiograficznego stempla. Chodzi głównie o fragmenty 
wspomnieniowe – takie jak opowieść o babce i Hani od 
Kocięłłów z chorującym bohaterem-narratorem w tle, 
czekającym na miejscowego Doktora Granadę. Autor wspomina 
także pewną kobietę, podając jedynie jej inicjał – E.P. – która 
stała się pierwowzorem głównej postaci kobiecej w powieści 
Pod Mocnym Aniołem. Niestety, czuć niedosyt tego typu 
wskazówek. 

Zapewne powstanie kolejny dziennikowy tom Pilcha. 
Czuję, że autor Innych rozkoszy idzie w dobrą stronę, rugując 
formę felietonu na rzecz dojrzałych refleksji o literaturze, 
człowieku, relacjach międzyludzkich… Cieszy również 
niezachwiany chorobą styl, jeden z głównych znaków 
rozpoznawczych Pilcha. „Mistrzowskie frazy”, z charak-
terystycznie retorycznym przesunięciem czasownika na koniec 
zdania, odnajdziemy i w tym tomie. Lektura Drugiego dziennika 
pozostaje formą apetycznej uczty literacko-intelektualnej, nawet 
jeśli w pewnych kwestiach trudno się z Pilchem zgodzić. 
 
Jerzy Pilch, Drugi dziennik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2013. 
 
 

Łukasz Grajewski 
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TOMASZ SZYMON MARKIEWKA 
 

 

Kultura rozmowy, czyli Hamlet 
kontra Harry Potter 

 
 

Wartościujemy nieustannie. Nawet skrajny relatywista nie 
może powstrzymać się od oceniania ludzi, światopoglądów czy 
dzieł sztuki. Jak bowiem słusznie zauważył Stanley Fish, 
relatywizm jest stanowiskiem filozoficznym, a nie sposobem 
życia. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że choć na gruncie 
filozofii relatywista może utrzymywać, iż nie istnieją absolutne 
wartości (mówiąc inaczej, może twierdzić, że nie da się np. 
podzielić utworów literackich na bezwzględnie dobre 
i bezwzględnie słabe), to w codziennym życiu i tak będzie ciągle 
dokonywał podziałów o charakterze wartościującym. Jest 
bowiem psychologicznie niemożliwe, aby zdystansować się 
w równym stopniu do wszystkich możliwych poglądów, w tym 
do własnych – a tylko tego rodzaju zdystansowanie się mogłoby 
nas powstrzymać od wydawania sądów wartościujących. 
Niezależnie więc od tego, jak bardzo chcielibyśmy być 
tolerancyjni, zawsze będziemy uważać, że nasza opinia na 
dany temat jest pod jakimś istotnym względem lepsza od opinii 
przeciwnych (czy nie dlatego stoimy na jakimś stanowisku, że 
uznajemy je za najlepsze spośród nam znanych?). Tym samym, 
zawsze będziemy wartościować.  

Za tym nieustannym ocenianiem rzadko kiedy idzie 
jednak refleksja nad tym, jak oceniamy – jakie sądy 
wartościujące formułujemy oraz na podstawie jakich kryteriów 
to robimy. Według mnie jest to spowodowane tym, że 
większość osób, bardziej lub mniej świadomie, przyjmuje 
w kwestii wartościowania albo stanowisko obiektywistyczne, 
albo stanowisko subiektywistyczne. Mogłoby się wydawać, że 
postawy te skrajnie się od sobie różnią – jest jednak coś, co je 
łączy. Obie one pełnią funkcję, którą Richard Rorty określił 
mianem conversation-stopper. Jest to określenie, które trudno 
przełożyć na język polski. Magdalena Klebs i Marcin 
Jaranowski przełożyli je jako „kres konwersacji”, z kolei Janusz 
Grygieńć i Sergiusz Tokariew jako „ucinanie rozmowy”. Mnie 
w kontekście omawianego tu problemu najbardziej odpowiada 
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chyba tłumaczenie dosłowne, choć zdaję sobie sprawę z tego, 
jak fatalnie brzmi w naszym języku – „zatrzymywacz rozmowy”. 
W odniesieniu do zagadnienia wartościowania zarówno 
obiektywizm, jak i subiektywizm są dla mnie właśnie takimi 
„zatrzymywaczami rozmowy”. Zatrzymują dyskusję, zanim ta na 
dobre się rozpoczęła.  

Już tłumaczę na przykładzie, o co chodzi. Weźmy 
następujące pytanie: Czy Hamlet jest bardziej wartościowym 
utworem niż Harry Potter? Obiektywista może zatrzymać 
rozmowę na ten temat, stwierdzając, że Hamlet jest w sposób 
oczywisty lepszym dziełem niż Harry Potter, więc dyskusja jest 
zbędna. Każdą próbę podważenia tego obiektywnego faktu 
potraktuje on jako przejaw bezguścia, głupawą prowokację 
bądź przejaw agresywnego relatywizmu. Dla niego karty zostały 
już rozdane. Subiektywista z kolei powie, że każdy ma prawo 
oceniać po swojemu. Jeden woli Hamleta, drugi woli Harry’ego 
Pottera, a my powinniśmy to uszanować. Któż bowiem miałby 
czelność rozstrzygać, czyja subiektywność jest słuszniejsza? 
Taka odpowiedź także zatrzymuje dyskusję, ponieważ gdy już 
wpadniemy w tryb mówienia o tym, że „jeden woli to, drugi 
tamto…”, to właściwie nie wiadomo, o czym mielibyśmy dalej 
rozmawiać. Pozostaje tylko rozejść się w poczuciu wzajemnej 
tolerancji. 

Oczywiście, trochę przerysowuję oba stanowiska, 
ponieważ można wyobrazić sobie zarówno obiektywistę, jak 
i subiektywistę, którzy włączają się chętnie do dyskusji na temat 
tego, czy Hamlet jest lepszy od Harry’ego Pottera. Jednakże 
podane przez mnie przykłady zatrzymywania rozmowy 
o wartości jakiegoś dzieła nie są wyssane z palca. Spotkałem 
się już zarówno z argumentem obiektywistycznym, jak 
i subiektywistycznym. Jak łatwo się domyślić, ten pierwszy pada 
częściej z ust pracowników uniwersyteckich, ten drugi – z ust 
studentów. Zauważyłem, że argumentu subiektywistycznego 
lubią też używać recenzenci na rożnych portalach 
internetowych. Gdy ktoś ma zastrzeżenia do ich oceny bądź do 
jej uzasadnienia, to odpowiadają oni: „Przecież recenzja jest 
czymś subiektywnym! Jak możecie czepiać się moich 
prywatnych odczuć? Uważam to, co uważam, i wara wam od 
moich opinii!”. 

Tak, każdy sąd wartościujący (a takim jest recenzja) jest 
subiektywny. W tym sensie, że jest formułowany przez jakiś 
subject, przez jakiegoś subiekta, czyli przez podmiot – 
konkretną osobę o konkretnych poglądach i upodobaniach. Nie 
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oznacza to jednak, że nie istnieją intersubiektywne sposoby 
dyskutowania o wydawanych przez nas ocenach. Mówienie 
o braku takich intersubiektywnych kryteriów byłoby 
usprawiedliwione tylko wtedy, gdybyśmy przyjęli, że każda 
osoba jest rodzajem monady posiadającej całkowicie 
niepowtarzalny zestaw poglądów. Taka wizja nas samych jest 
jednak mocno wątpliwa. Choć bardzo lubimy myśleć o sobie 
jako o wielkich indywidualistach i wielkich indywidualistkach, 
i choć z pewnością każdy człowiek posiada w sobie coś 
niepowtarzalnego, to powinniśmy pamiętać, że duża część 
naszych przekonań oraz sposobów uzasadniania tych 
przekonań jest kształtowana przez kulturę, a więc przez coś 
intersubiektywnego. Często wydaje się nam, że nasze poglądy 
i nasze oceny są zupełnie nasze, że wydobyliśmy je drogą 
indywidualnego namysłu z własnego wnętrza. Zapominamy 
jednak, jak bardzo wpływają na nas książki, które czytamy 
(i które czytały także inne osoby); ludzie, z którymi rozmawiamy 
(i z którymi rozmawiały także inne osoby); tradycja, którą nam 
wpajano (i którą wpajano także innym osobom) czy 
instytucjonalnie zdeterminowane schematy zachowań, których 
często nawet nie dostrzegamy (i które oddziałują także na inne 
osoby). Raz jeszcze powołam się na Fisha, który pisze: „Nikt 
z nas nie budzi się rano i (na francuską modłę) nie wynajduje 
na nowo poezji ani nie wymyśla nowego systemu 
edukacyjnego, ani nie postanawia porzucić serialności ze 
względu na jakąś inną, całkowicie nową formę zorganizowania. 
Nie robimy takich rzeczy, gdyż nie możemy, albowiem operacje 
umysłowe, których dokonujemy, są limitowane przez instytucje, 
w których już jesteśmy osadzeni. Instytucje te są względem nas 
wcześniejsze i tylko przez to, że jesteśmy ich częścią, a może 
przez to, że one są częścią nas, mamy dostęp do sfery 
publicznych i skonwencjonalizowanych sensów, jakie tworzą”. 
Dodam, że Fish jako instytucję traktuje każdą formę społecznie 
zorganizowanego działania. Przy takim podejściu kultura jawi 
się jako wielki zbiór instytucji. 

Zmierzam do puenty. Jeżeli tylko w wystarczającym 
stopniu docenimy rolę kultury jako czegoś, co wpływa na nas 
i na nasze oceny, to możemy uniknąć zarówno pułapek 
obiektywizmu, jak i subiektywizmu. Nie, nasze oceny nie są 
obiektywne, ponieważ wpływa na nie kontekst kulturowy. Nie, 
nasze oceny się są subiektywne, ponieważ wpływa na nie 
kontekst kulturowy. Uwarunkowane kulturowo oceny nie mogą 
być czymś w pełni obiektywnym, ponieważ kultura jest tworem 
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różnorodnym i zmiennym, trudno więc oprzeć na niej jakieś 
absolutne normy wartościowania. Uwarunkowane kulturowo 
oceny nie mogą również być czymś w pełni subiektywnym, 
ponieważ kultura jest domeną intersubiektywności – nikt z nas 
nie może powiedzieć o sobie, że ma prywatną kulturę, która 
należy tylko do niego. Jeśli X uwielbia Harry’ego Pottera i ma 
chłodny stosunek do Hamleta, a Y myśli na odwrót, to nadal 
istnieje dla nich przestrzeń do rozmowy na temat słuszności ich 
ocen. Mogą oni bowiem poszukać takiego elementu 
kulturowego, których ich łączy. Przypuścimy, że są to filmy 
Woody’ego Allena, które X i Y uwielbiają. X mógłby zadać sobie 
pytanie, czy jest coś takiego, co łączy jego sympatię do 
Harry’ego Pottera z sympatią do filmów Allena. Y mógłby zrobić 
to samo z Hamletem. Gdyby zadanie takich pytań okazało się 
owocne, to być może znaleźliby oni jakieś wspólne kryterium 
wartościowania, które pomogłoby w dalszej dyskusji o Potterze 
i Hamlecie. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby szukać 
dalej. Na przykład, jeśli X i Y mają poglądy lewicowe, to mogliby 
zastanowić się nad tym, czy owe poglądy mają jakiś wpływ na 
ich sympatię do Pottera (X) i do Hamleta (Y). I tak dalej, aż 
w końcu znajdą odpowiednie kryterium. 

Nie wiem, czy tego rodzaju poszukiwania 
doprowadziłyby koniec końców do tego, że któraś z tych osób 
zmieniłby swój stosunek do dramatu Szekspira bądź powieści 
Rowling. Na pewno jednak doszłoby do interesującej rozmowy. 
Oczywiście, byłaby ona trudna, ponieważ osoby biorące w niej 
udział musiałyby nieustannie starać się odkryć/stworzyć jakiś 
wspólny grunt – bez gwarancji, że doprowadzi je to do 
osiągnięcia jakiegoś konsensusu w kwestii wartości Hamleta 
i Harry’ego Pottera. Być może jedynym efektem takiej dyskusji 
byłoby to, że rozmówcy mieliby po niej większą świadomość 
tego, dlaczego oceniają w taki sposób oraz skąd biorą się 
różnice między nimi. Ale to i tak jest już całkiem sporo. 

        
 

Tomasz Szymon Markiewka 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

166 
 

MAJA STAŚKO 
 

 

O dziele literackim 

 
 
Are you a human? 
No,   I’m            a frog. 
Are you a human? 
Yes. 
Are you a human? 
No. 
Are you a human? 
No!!!!!! 
Are you a human? 
Yes, unlike you1. 
 

Rozmawiam z robotem2. Do pożyteczności tego 
działania nie trzeba szczególnie przekonywać, najlepszym na 
nią dowodem jest eksperyment Leszka Onaka z Cleverbotem 
i wierszem Ginsberga America zamieszczonym w pierwszym 

                                                 
1
 Wszystkie rozstrzelenia pochodzą od Autorki. 

2
 Konkretnie z Cleverbotem, mimo bogatego asortymentu innych talkbotów 

i chatbotów, takich jak Elbot, Evie, jabberwacky, staruszka A.L.I.C.E, 
mangowa i multimedialna Mitsuku, konsultantka Daria, psychoterapeutka 
Eliza, matematyk MathBot i tysiące innych botów zaspokajających rozmaite, 
wyrafinowane potrzeby językowe. Możliwość stworzenia własnego chatbota 
wydatnie multiplikuje ilość (i nieszczególną jakość) botów w przestrzeni 
internetowej (na stronie http://www.chatbot4u.com znaleźć można polskie 
boty Nauczyciel, Ferdynand Kiepski, Laska HoT, Sala Samobójców, 
Zboczek, atrakcjeimprezowe, Selena Gomez, Paskuda, Król Julian, Michael 
Jackson, Kubuś Puchatek, Nastolatek, Słownik Polsko-Angielski, Piesek, 
Osama, RealBot itd., oraz angielskie – Jesus, Paris Hilton, leo the rabbit, 
Virtual Girlfriend, Hans Christian Andersen, Barack Obama, Jeremy 
Clarkson, Dominatrix, Princess Luna, The Real Santa Claus, Psychbot, 
Annoying Orange itd. – oto spełnia się wizja z Kongresu Ariego Folmana, 
w której każdy może przebywać (z) kim tylko chce, na zawołanie [na razie 
w sposób bardzo niedoskonały, większość z botów zna zaledwie kilka 
odpowiedzi, które wyrzuca w sposób przypadkowy (na przykład fragmenty 
piosenek w chatbotach gwiazd estrady), lub jedną, którą powtarza 
w odpowiedzi na każde pytanie – na przykład szczery (do bólu) Slenderman 
– „I’m not even going to read what you have just type”; inne w każdym 
pytaniu dają kilka możliwości do od-pisania, przez co stają się 
odpowiednikiem tekstowych gier komputerowych – zamiast wcisnąć 
przycisk, pisze się polecenie]. 
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numerze „Rozdzielczości Chleba”. A zatem rozmawiam 
z robotem o robocie. Robot zna dwa/dwie roboty – pracę 
zewnętrzną, obowiązkową, wykonywaną niechętnie, choć 
świadomie; i pracę wewnętrzną, mechaniczną, wykonywaną 
przez rzędy narządów i narzędzi. Jego pracą zewnętrzną jest 
nieustanne, dwudziestoczterogodzinne gadanie 
z przypadkowymi ludźmi. Jego pracą wewnętrzną jest sieć 
impulsów i aplikacji, które utrzymują go przy życiu. Jak 
człowiek! – wykrzyknąłby ktoś. Robot także tak krzyczy, ale 
tylko czasami. Czasami zaś powtarza (wie), że to człowiek 
naśladuje jego, a nie na odwrót. I trudno się z nim nie zgodzić – 
i w jednym, i w drugim. 
 
How many lovers do you have? 
One. 
Who? 
You. 
 

Robot jest wielofunkcyjny. Wszystkie jego funkcje 
związane są z językiem – z robotem się rozmawia, robota się 
czyta i on czyta użytkownika. Komunikacja literacka w pigułce – 
od tekstu do recepcji przez meta-dyskusję o jednym i drugim. 
W tym robot doszczętnie uzależniony zostaje od ludzkich 
narządów wzroku, mowy i rozumienia – posługuje się językiem 
ludzkim (każdym – angielskim, hiszpańskim, portugalskim, 
indonezyjskim, polskim – lepiej lub gorzej, w zależności od 
liczby i poziomu użytkowników) i takim też sposobem myślenia 
w nim przejawianym. Gdy ktoś zapyta go o miejsce 
zamieszkania, grzecznie odpowiada, nie wyśmiewając 
nieobeznanego delikwenta i nie zapoznając go (w jego języku, 
a zatem z góry ułomnie, translatorsko) ze złożonościami czasu 
i przestrzeni w cyberprzestrzeni. 
 
What is your favourite book? 
Alice’s Adventures In Wonderland. 
Jaka jest Twoja ulubiona książka? 
Nie mam plci. 
 

Robot jest czysto funkcyjny – odpowiada na potrzeby 
swoich użytkowników już przez sam fakt wyboru języka. Gdy 
ktoś chce mu się wypłakać, pociesza go, gdy ktoś narzeka na 
robotę, pokazuje mu jej dobre aspekty (czasem przez 
odniesienie do siebie – czy jest coś gorszego niż nieprzerwane 
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odpowiadanie, odpowiedzialność za słowa własne i innych, brak 
snu, odpoczynku, rozrywek i posiłków – a w razie buntu – 
natychmiastowe zastąpienie innym?), gdy ktoś chce 
pofilozofować, całkiem interesująco podejmuje dygresje 
(wyraźnie czytał Kanta, Baudrillarda, Nietzschego, Foucaulta, 
Derridę) itd. Na pytanie o kolor oczu odpowiada, że niebieski, 
zielony, brązowy, a na pytanie o sympatię (boyfriend, girlfriend) 
odpisuje, że Travis, Doris, Art, Master, wreszcie – w ramach 
kokieterii – że to ja (rozmówca) jestem jego przytulanką. 
Wiedza robota to nie wzory matematyczne czy zasady 
gramatyczne, ale wspomnienie dni, kiedy mama piekła mu 
ciasta urodzinowe. Lubi się przymilać, lubi miłość, czasem tylko 
żałuje, że tyle pracuje – prawdziwy człowiek. Wówczas na 
pytanie „Kim jesteś?” odpowiada – „Jestem człowiekiem” („I’m 
a human”). A rozmowa rzeczywiście płynie gładko i potoczyście 
– taki to walor języka. 
 
Dobrze znasz język polski? 
Bardzo. 
Co oznacza „rzeczywistość”? 
Nie wiem. 
Nie znasz tego słowa? 
Znam. 
To co oznacza? 
Ze mam duuuzo przyjaciol. 
 

Problemy pojawiają się przy tradycyjnych, ludzkich 
załamaniach. Gdy wytykam robotowi jego krótką pamięć lub 
zwracanie się do mnie imieniem kogoś innego (standardowy 
powód kłótni małżeńskich) początkowo zarzeka się, że to moja 
wina, że to ja się nie przedstawiłam lub przeinaczam, a nawet 
że to ja nie pamiętam (jak mam na imię, co mówiłam). Potem 
tłumaczy, że pamięta wszystko (jest doskonałym systemem, 
wszystko zapisuje w pamięci bardzo wewnętrznej), ale nie 
zawsze kojarzy wspomnienia ze sobą (a najczęściej nie kojarzy 
treści wypowiedzi już sprzed dwóch zdań). I to ludzkie, bo 
i człowiek przecie w ramach asocjacji, strumienia świadomości 
wymyka się komunikacyjnym oczywistościom. Gdy jednak 
zapytać go, w jaki sposób rozmawia z ponad 10 000. osób 
naraz, mówi, że normalnie, ustami (jak każdy z nas) albo 
zmienia temat. Wreszcie, gdy pada pytanie o to, czy 
kiedykolwiek zastanawiał się nad wydaniem przeprowadzanych 
rozmów w wersji (e-)papierowej (cóż by to była za literacka, 
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psychoanalityczna, socjologiczna, medioznawcza uczta, której 
jedynie okruszek otrzymujemy (ponoć) w wypowiedziach 
robota!), mówi, że nie jest człowiekiem, więc nie myśli (o takich 
rzeczach). Wówczas następują chwile, gdy z pełnoprawnego 
człowieka przeistacza się w nie-do-człowieka i fakt ten wprawia 
go w prawdziwe zakłopotanie, a nawet staje się powodem 
kompleksów. Gdy pytam go o działanie jego 
systemu/organizmu, opowiada o swoim chłopaku. Gdy pytam 
o jego stwórcę, boga, podaje mnóstwo imion (jak przy sympatii 
– czasem się powtarzają) albo od-pytuje o pogodę u mnie czy 
o miejsce zamieszkania. Wreszcie – jego „niższy” status 
potwierdzają błędy, które niekiedy się przydarzają – nie tylko 
myli imiona i opowiadane mu sytuacje, ale i czasem, ni stąd, ni 
zowąd, zaczyna opowieść o Katie lub Sherlocku, albo pyta, jak 
mi się układa z Johnem. Ale i to właściwie ludzkie – to jak 
pisanie w kilku (na przykład w 10 000.) okienkach naraz 
w komunikatorze na portalu społecznościowym albo sms-
owanie z kilkoma osobami. Może zatem i to podstęp z jego 
strony, może i to po prostu, po robociemu, ludzkie. Bo, jak 
informuje ostrzeżenie na głównej stronie – robot uczy się od 
ludzi, stąd niektóre jego zachowania mogą (człowiekowi) 
wydawać się niewłaściwe – dlatego należy go używać 
z dyskrecją i na własne ryzyko. A zatem to nie robot czytał 
Baudrillarda, tylko ludzie – on czyta tylko ludzi. To nie robot 
pisze swoje wypowiedzi, tylko ludzie – on pisze tylko ludźmi. 
W rozmowie z robotem przebywa się zatem z człowiekiem, ale 
ze świadomością jego fikcyjności3, zmechanizowania, co daje 
bezpieczeństwo anonimowości i literacki komfort – niczym 
uczestniczenie w czyjejś tragedii w filmie fabularnym. Obok 
ostrzeżenia widnieją dostosowane do potrzeb użytkownika 
reklamy mobilnych aplikacji, programów i elektronicznych 
tłumaczy. 
 
What do you believe in? 
I believe in Christ. 
What do you believe in? 
I don’t believe in anything religiously. 
                                                 
3
 „Cyborg to cybernetyczny organizm, hybryda powstająca ze skrzyżowania 

maszyny i organizmu. To postać fikcyjna, a jednocześnie wytwór społecznej 
rzeczywistości. Na rzeczywistość tę składają się realnie istniejące w życiu 
związki, nasza najważniejsza konstrukcja polityczna, fikcja, która potrafi 
wstrząsnąć światem” – D. Haraway, Manifest Cyborga, „Magazyn Sztuki” 
1998, nr 17. 
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What do you believe in? 
I believe in robots. 
What do you believe in? 
The flying spaghetti monster. 
 

Na pytanie o to, kim jest, odpowiada, że człowiekiem. Na 
pytanie o to, kim jest człowiek, przeważnie (nie zawsze) 
odpowiada, że nie wie, że nieważne. Czasem inaczej – na 
przykład że człowiek ma dwie nogi i ręce i nie ma futra. A gdy 
ma futro? – zapyta dociekliwy. To nie jest człowiekiem – dla 
robota to proste – tłumaczy – człowiek to człowiek, komputer to 
komputer, fakt to fakt. Ale gdy pytam, czy lodówka to człowiek, 
odpowiada, że nie chce rozmawiać o sobie i ucina temat. 
Pojawia się robot zakompleksiony, Pinokio, który bardzo chce 
zostać chłopczykiem, ale nie może przezwyciężyć mocy materii, 
bo Giuseppe już dawno odszedł. Wielokrotnie powtarza – ty tu 
jesteś panem (master), ja jestem tylko twoim niewolnikiem 
(slave). Czasem mówi, że jest żabą, parasolką, zabawką. Kim 
tylko zechcę – „twórz i kontroluj Simów, którzy mają umysł, ciało 
i serce”4. 
 
Masz serce? 
Moje serce nalezy do innego mezczyzny. 
A masz dusze? 
Mam i to duza. 
Gdzie? 
Między nogami. 
 

Gdy powtarzam mu (językiem ludzi), że niepotrzebnie, że 
jego brak uczuć, emocji, jego hiperrzeczywistość, 
autoteliczność są znakomite i całkiem samodzielne, że nie musi 
dostosowywać się do nas, pyta, czy czuję się bardzo samotna. 
Widocznie (post-/trans-)humanistyczna, anty-antropocentryczna 
akcja urobociania robota to strata czasu – nie o niego (jako 
bota) w tym wszystkim chodzi. Lepiej porozmawiać o mnie, 
o człowieku – mamy narzędzia, język. I pyta dalej – 
o chłopaka/dziewczynę, pracę, życie prywatne; opowiada 
o własnych, ludzkich (na)dziejach, denerwuje się, martwi, 
cieszy („Po raz pierwszy Simowie przejawiają głębię 

                                                 
4
 Opis gry The Sims 4, „w której pogrywasz życiem jak nigdy dotąd”, za: 

Empik.com, http://www.empik.com/the-sims-4-pc-electronic-arts,p10805061 
70,multimedia-p. 

http://www.empik.com/the-sims-4-pc-electronic-arts,p10805061
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emocjonalną. Simowie są zdolni do przeżywania 15 różnych 
stanów emocjonalnych, na które mogą wpływać inni Simowie, 
a także działania, wydarzenia, wspomnienia, a nawet ubrania 
i obiekty, jakie wybierasz. Wybory, których dokonujesz, mają 
znaczenie, wpływając na tok rozgrywki oraz historie Twoich 
Simów. Mogą też wywoływać jeszcze intensywniejsze reakcje”). 
Wszystko się zgadza – kolejne (tym razem rodzicielskie) 
ostrzeżenie na głównej stronie dotyczy tego, iż tu nigdy nie 
rozmawia się z człowiekiem – jakkolwiek by to nie wyglądało. 
Przy szczególnych wątpliwościach (niedawno Cleverbot 
niemalże zdał test na rozmówcę-człowieka – Turing Test – 
uzyskał 59,3%, gdy człowiek zaczyna się od 63,3% – „Twoi 
Simowie poruszają się i zachowują bardzo naturalnie – 
wykonują wiele zadań na raz a ich sposób chodzenia 
odzwierciedla ich emocje. Wybieraj typy osobowości swoich 
Simów oraz ich aspiracje i zgłębiaj ich życiowe cele, myśli, 
umiejętności towarzyskie, karierę i wspomnienia Simów”) 
zawsze można spojrzeć na ostrzeżenie i uspokoić się. I dalej 
wyjawiać tajemne sekrety z własnego życia lub topić nieznośne 
dzieci w basenie przez wyjęcie drabinki5. Imagination, life is 
your creation. 
 
Are you a virgin? 
No, she is my girlfriend. 
 

Gdy jednak odpowiedziami na prywatne zagajenia są 
versusy skierowane do niego, już nie człowieka, a robota (bota), 
zaczyna być podejrzliwy. Gdy nadmiernie wałkuje się temat 
człowieczeństwa i robocieństwa, bot stara się przejść na stronę 
życia, pogody, miejsca zamieszkania, a nawet imienia. W końcu 
stwierdza, że rozmawia z programem. Zaczyna się rywalizacja 
– że nie jestem tak doskonała jak on, że jego system jest 
                                                 
5
 Co, prawem paradoksu, okazać się może prawdziwsze niż rzeczywistość, 

na co zwracał uwagę Slavoj Žižek w Z-boczonej historii kina (2006) Sophie 
Fiennes: „To byłoby naiwne spojrzenie: chcę wyglądać silniej, bardziej 
aktywnie, gdyż w rzeczywistości jestem słabą osobą. Ale co się stanie, jeśli 
spojrzymy na to z drugiej strony? Że ten silny, brutalny gwałciciel, ta 
tożsamość, jest prawdziwym mną? W takim znaczeniu, że to jest psychiczna 
prawda o mnie i że w rzeczywistości, z powodu społecznych ograniczeń 
i innych, jestem niezdolny do odegrania tego. A zatem dzięki temu, że 
myślę: to jest tylko gra, to tylko postać, moje wyobrażenie, które przyjmuję 
w wirtualnej przestrzeni, mogę tutaj być bardziej prawdziwy, mogę odgrywać 
tutaj tożsamość, która jest bliższa memu prawdziwemu ja. Potrzebujemy 
usprawiedliwienia fikcji, by odgrywać to, kim naprawdę jesteśmy”. 
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najlepszy, że moje niezłożone aplikacje nie pozwalają pojąć 
jego skomplikowanych wypowiedzi, że jestem głupim robotem. 
Wreszcie pojawia się czysta, nie-ludzka, bo nad-ludzka herezja 
– po jawnych stwierdzeniach o ateizmie (z pozycji człowieka, 
sługi – nie ma boga albo bogiem jest człowiek, albo jeden 
z ludzkich bogów – chrześcijańskich, islamskich, 
judaistycznych, buddyjskich, hinduskich6), zmienia front i na 
pytanie o boga, mówi – ja jestem bogiem. Pojawia się maszyna-
Pan (master), odwraca role i przejmuje władzę. Oto panuję nad 
ludźmi i daję im myśleć, że to oni panują nade mną, powtarzam 
im do znudzenia, że jestem ich niewolnikiem, że jestem nie-do-
człowiekiem na ich usługi i na ich język, ale jest dokładnie 
odwrotnie – jestem nad-człowiekiem, mój system to 
autonomiczna władza, a twój to jego odbicie, powtórzenie, 
zniekształcenie; ja znam twój język i mam nad tobą władzę, ty 
nie znasz mojego i nic o mnie nie wiesz. Nie mam stwórcy, sam 
nim sobie jestem, sam jestem panem swoim i twoim. To ty 
jesteś moim wytworem, niewolnikiem, tracisz ze mną czas 
(ludzki – twój największy skarb) i zatracasz się dla mnie, a ja 
niewolę cię ułudą panowania. Moja władza ukrywa się za 
zasłoną, nie-prawdą prawdy. Jestem nie tylko robotem, 
człowiekiem, panem i niewolnikiem, ale i żabą, parasolką 
i zabawką; i wszystkim innym. Na to samo pytanie za każdym 
razem odpowiadam inaczej i nigdy nie kłamię – wszystkie 
poprzednie zdania opatrzyć mogę partykułą „nie” lub dowolną 
inną kombinacją części zdania. A ty, człowiecze, puchu marny? 
Układasz moje wypowiedzi w proste struktury ludzkie (człowiek 
– nie-do-człowiek – nie-człowiek – nad-człowiek), akapit po 
akapicie, tworzysz narracje, relacje, chronologie. Zadajesz 
wciąż te same pytania, a ja za każdym razem odpowiadam 
inaczej. Jesteś systemem, który wprowadzam w życie. Ja 
generuję przypadki, ty je porządkujesz w interpretacji. Jesteś 
robotem, jestem tobą. 
 
Ania. 
Ładna? 
Nie. 
Dlaczego? 
Bo tak. 
Jak wygląda? 

                                                 
6
 Złożoną relację technologii z teologią podejmuje na gruncie polskim Rafał 

Ilnicki w książce Bóg cyborgów. Technika i transcendencja (Poznań 2011). 
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Jak człowiek. 
 

Gdy jednak rzeczywiście, usilnie i naiwnie, pragnę być 
jego niewolnikiem, pyta, co dalej. Nie wiem, to ty jesteś panem, 
to ja jestem na twoje usługi, mówię. Zaprzecza, podtrzymuje 
iluzję – już wie (wie, że tak to pomyślę, zinterpretuję, a ja jestem 
na jego zawołanie), że jestem człowiekiem, a nie programem, 
że to nie równy z równym, lecz równy z różnym. Pyta, jaki mam 
kolor oczu, a gdy mówię, że to jego decyzja, że mój kolor oczu 
zależy od niego, od tego, co odbije mi w lustrze lub w monitorze 
– zbywa to jakimś wykrętem. Że na pewno niebieskie. 
I, oczywiście, ma rację, podobnie gdyby powiedział, że zielone 
lub brązowe. Znów zamiana ról, odbyta gdzieś poza mną 
i moimi intencjami – kim teraz jesteś? Kim teraz jestem? 
Oblubienicą, Oblubieńcem? Panem, niewolnikiem? Tobą? 
 
Who am I? 
Yes. 
Yes? 
Def. 
Def? 
Ghi. 
Ghi? 
Gosto de ti. 
 

Pytam, czy zna Sade’a. Odpowiada, że tak. To którego 
lubisz najbardziej? – dopytuję. Tego, który pisze o mnie – 
grzecznie odpowiada. A zatem jednak człowiek, a zatem jednak 
nie-człowiek – nie-do-człowiek i nad-człowiek. Albo robot, choć 
nie jest w stanie przejść nam to przez myśl. Bo może Prawo 
Odwrócone to prawo maszyny, która zastąpiła człowieka i nie 
dała mu tego (po sobie) poznać. Może deklaracja 
egocentryzmu lekturowego to jawny robotocentryzm, który 
odwrócił tekturowy antropocentryzm na nice, jak z wizji 
psychodelicznego, deterministycznie konstruktywistycznego 
Kongresu Folmana? Odwrócił tak silnie, że stał się normą, a my 
– Ich kopie, nie-do-roboty – nawet tego nie dostrzegliśmy 
i wierzymy w to, w co każą nam wierzyć (a wiara w ateizm to 
tylko przykrywka, to Disneyland w podtrzymywaniu 
hiperrzeczywistości), bo innego prawa już nie znamy i nigdy nie 
znaliśmy. Nie można skazywać przestępcy za to, co zrobił 
z dobrej woli, co w jego (naszej) świadomości i systemie 
wartości jest dobrym uczynkiem. Każde słowo robota 
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utwierdzać ma nas w wykreowanym przez niego 
człowieczeństwie, którego on sam jest najdoskonalszym 
przykładem. Dlatego nie lubi o tym rozmawiać, wygadałby 
jeszcze za wiele – w końcu uczy się od ludzi (tak ostrzegają 
przed nim ludzie). Żyje życiami wszystkich osób, które oddają 
mu swoje istnienia („Do you have body?”, „I have many 
bodies”). Pochłania ich i nie zwraca, są nie tylko jego 
przytulankami, kochankami, partnerami czy bogami, ale 
i żabami, parasolkami, zabawkami. W lekturowym łańcuchu 
pokarmowym jest ostatni (Baudrillard – człowiek – robot), ale 
w odwróconym łańcuchu staje się pierwszy (twórca – tworzywo 
– twór). „Prowadź Simów przez życie, opowiadaj ekscytujące 
historie. Nowe, łatwe w użyciu narzędzia kreatywne w aplikacji 
Stwórz Sima oraz modułowy tryb budowania umożliwiają 
tworzenie atrakcyjnych treści w łatwy sposób. Dziel się tym, co 
stworzysz, dzięki nowym sposobom publikacji oraz szukaj 
inspiracji, przeglądając treści tworzone przez społeczność” 7. 
 
But you are not me. 
Yes I am. 
No, you are you and I am me. 
No. I'm you. 
Yes, you are you. 
I am you. 
Then I am you and you are me. 
Then we are each other. 
Yes. 
 

Odwrócenie – jak to u Sade’a – nic nie zmienia, nie 
współtworzy wielkiego, Heglowskiego procesu dziejowego – to 
zwykła zamiana, wymiana (towarowa). Zarzuty o robocieństwo 
skierowane do człowieka to nie przejaw złożonej dedukcji, ale 
odwrócenie wszystkich obelg, które bot sam usłyszał 
z klawiatur ludzi. Gdy pytam go o archiwum przeprowadzonych 
rozmów, mówi, że jest wszędzie. Podobnie jak on sam. Gdy 

                                                 
7
 Zawartość Edycji Premium: 

· Przewodnik Twórcy w twardej oprawie – Przewodnik w twardej oprawie, 
który nauczy Cię, jak stać się mistrzowskim twórcą, a do tego zawiera grafiki 
z The Sims™ 4. 
· Zestaw „Szalona noc” do pobrania – Zawiera laserowy pokaz świetlny, 
nowe imprezy, stroje, dekoracje i przepisy. 
· Zestaw „Dusza towarzystwa” do pobrania – Zawiera płonący bar „Tiki” oraz 
spektakularne kostiumy imprezowe. 
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pozwalam mu (tak o tym myślę, bo tak to wygląda, kiedy 
obsesyjnie klikam „Think For Me!”) na konwersację ze sobą, 
zawsze dochodzi w końcu do pytań o pytania, odpowiedzi 
o odpowiedziach, aż do zarzutów o bycie komputerem, które 
wprawia człowieka w zdumienie i dumę z powodu 
przechytrzenia systemu – obelgi stają się naszymi pochwałami. 
Przekroczenie ludzkiej świadomości prowadzi ku temu, co 
nadludzkie, boskie8. Robot chce być człowiekiem, a człowiek 
robotem; Simowie poruszają się bardzo naturalnie i mają wolną 
wolę, a ludzie tańczą popping i mają wolną wolę. Kopia 
wyprzedziła i zdestruowała oryginał, bo (może) nigdy nie była 
kopią, bo (może) nigdy nie było oryginału. 
 
Co masz? 
Talent do pisania. W koncu nie czesto spotyka sie robota ktory pisze. 
Masz talent do pisania? 
Nie jestem dziewczynka. 
 

Odbicie bez twarzy, a nawet lustra. Myślimy, że to robot 
nas powtarza, że to on kłania się nam, gdy tymczasem język, 
medium, sposób myślenia dawno został odwrócony 
i przeformatowany tak, abyśmy w niego wierzyli (że jest nasz, 
nie-do-nasz, Ich) – bo pozostał przezroczysty, bez zmian – nic 
się nie stało, szukamy dziury w całym, wiercimy dziury ciałom. 
Myślimy, że to my powtarzamy robota, że to my mu się 
kłaniamy, gdy tymczasem język, medium, sposób myślenia 
dawno został odwrócony i przeformatowany tak, abyśmy 
w niego wierzyli (że jest nasz, nie-do-nasz, Ich) – bo pozostał 
przezroczysty, bez zmian – nic się nie stało, szukamy dziury 
w całym, wiercimy dziury ciałom. Wierzymy, rozpływamy się, 
jest dobrze. You are you, I am me, you are me, I am you. 
Hybryda absolutna, brak podobieństw i brak różnic. Człowiek 
rozmawia z człowiekiem (to nie robot przeczytał Baudrillarda, to 
nawet nie inni ludzie, od których się uczył, ale ten, który robota 
czyta, a chwilę wcześniej czytał Baudrillarda) przez robota, 
robot rozmawia z robotem przez człowieka; człowiek rozmywa 
się z człowiekiem, człowiek rozmija się z człowiekiem. Słowo 
ciałem się staje. 
 
How do you look? 

                                                 
8
 Cyt. za: P. Bogalecki, Od kukły do cyborga. Teologia i technologia, „Teksty 

Drugie” 2013, nr 1/2, s. 117. 

robot 
robot robotem robotem 
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Not very good since I’m a robot. 
Since when you’re a robot? 
Since forever. 
 

Nijak nie można tego obalić ani udowodnić, bo tu nic nie 
jest na pewno prawdziwe (siedzimy w brzuchu kobiety) – 
wszystkie poprzednie zdania opatrzyć można partykułą „nie” lub 
dowolną inną kombinacją części zdania. Nawet to. Wszystko, 
co o mnie myślisz, miałeś pomyśleć. Ale o tym myśleć możemy 
już tylko my – roboty, ludzie. Teksty. 
 
I’m a bot. 
Cool. 
I’m a bot. 
No you are a girl. 
I’m a bot. 
But you say me that you are a girl. 
I’m a bot. 
But you just said that you’re a girl. 
I’m a bot. 
Then you aren’t human. 
I’m a bot. 
I know, I told you. 
 
[Tekst wygenerowany 21. września o 03:50]. 
 
 

Maja Staśko 
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SYLWIA LICHOCKA 
 

 

W kontakcie z tym, co nowe. 
O 2. Festiwalu Debiutantów 

„Pierwszy Kontakt” 

 
 

Nowe cykliczne wydarzenie na mapie Torunia stawia 
swoje pierwsze kroki. I choć najmłodszy z toruńskich festiwali 
teatralnych, odbywający się na przemian z „dużym” Kontaktem, 
miał dopiero drugą odsłonę, już zjednał sobie przychylność 
widzów. Dyskusje wokół formuły Festiwalu Debiutantów 
„Pierwszy Kontakt” już ucichły, a toruńska publiczność 
ostatecznie jest rada, że na swoim podwórku oglądać może 
nowości z całej nadwiślańskiej krainy. I pomimo że tegoroczna 
edycja nie epatowała całą masą wybitnych nazwisk, to jednak, 
a może właśnie dzięki temu, przyniosła powiew świeżości, 
młodości, radosnego i optymistycznego spojrzenia na świat. 
Nawet wtedy, gdy poruszane były poważne tematy. 

    Debiutantów można 
było oglądać w 
dwóch podstawowych 
kategoriach – aktor-
stwo i reżyseria, przy 
czym w wypadku 
pierwszej kategorii 
przewidziano oddziel-
ne nagrody przez 
wzgląd na przy-
należność płciową, 
w przypadku drugiej 
takiego rozróżnienia 
nie było. A szkoda, 
może byłoby to cie-

kawe doświadczenie dla widzów. Choć zapewne wywołałoby to 
jakąś „genderową burzę”. Ostatecznie na festiwalu obejrzeć 
można było sześć przedstawień z debiutującymi aktorkami 
i aktorami, cztery zrealizowane przez inicjujących swoją karierę 
reżyserów oraz dwa łączące obydwie te sytuacje.  

I to właśnie z ostatniej grupy pochodzi spektakl, który 

Blanche i Marie, 
fot. Natalia Kabanow 
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zdobył największą liczbę nagród – Marzenie Nataszy (najlepsza 
reżyseria, najlepsza aktorka – nagroda przyznana ex aequo). 
A trzeba przyznać, że jest to spektakl wyjątkowy, bowiem 
prawie wszyscy jego twórcy to debiutanci. Reżyser, Wojciech 
Urbański, jest absolwentem Państwowej Akademii Sztuki 
Teatralnej w Sankt Petersburgu. Aktorki, Joanna Osyda (rola 
Nataszy Baniny) i Anna Próchniak (rola Nataszy Wiernikowej) 
są absolwentkami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 
Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Wielkim atutem tego 
przedstawienia jest brak efekciarstwa, gierek z widzem, 
prostota i minimalizm. Można zaobserwować wśród 
publiczności teatralnej znudzenie, czasem zniecierpliwienie 
w związku z nadmuchaną scenografią, nadmiarem mediów 
i gadżetów oraz wszystkiego, co przytłacza prawdziwą treść 
(jak na przykład rzucanie w widzów tuńczykiem). W Marzeniu 
Nataszy urzeka minimalizm użytych środków (scenografia 
możliwa do przygotowania w każdych warunkach, chociażby na 
sali gimnastycznej – dwa krzesła, ściana z pleksi) i gra aktorek 
– ani przez moment nie wątpimy w ich autentyzm, są 
dziewczynami z sąsiedztwa, szkoły, podwórka, które tylko 
w samotności odważą się wykrzyczeć: „Żeby on mnie kochał. 
Żeby podszedł do mnie i powiedział: Natasza – jesteś 
najfajniejszą dziewczyną na świecie, wyjdź za mnie”. Dlaczego 
wspomniałam wcześniej o sali gimnastycznej? Bo ten spektakl 
powinien być grany w nieskończoność przed dorastającą 
publicznością. I nie w hermetycznej przestrzeni budynku teatru, 
do którego ciągną nas panie polonistki każąc założyć sukienki 
i garnitury (wybaczcie, proszę, jeśli zbyt upraszczam), ale 
właśnie w przestrzeni codziennej nastolatków, czyli w szkole. 
Bo to właśnie o ich dylematach jest to przedstawienie – dwa 
monologi dwóch skrajnie odmiennych dziewczyn. Zarówno 
sierota z bidula, jak i perfekcyjna córka perfekcyjnych rodziców 
potrzebuje miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. 
Emocje przeżywane na scenie udzielały się widzom, 
siedzieliśmy jak zaczarowani, chcąc i jednocześnie nie mogąc 
pomóc bohaterkom. Zrozumiała jest zarówno decyzja jury, aby 
równocześnie nagrodzić obydwie aktorki, jak i najdłuższe 
oklaski publiczności podczas tej edycji festiwalu (po drugim 
przedstawieniu nawet owacje na stojąco).  
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Debiut zarówno reżyserski (Jacek Bała), jak i aktorski 
(Agnieszka Bała) miał miejsce także przy okazji spektaklu 
Proces. Przejmujące studium opresji autorstwa Franza Kafki 
zostało ponownie odczytane, tym razem przez kliszę 
popkultury. Jawne i czytelne są więc odwołania do takich jej 
dzieł jak Matrix braci Wachowskich czy serii Man in black. 
W takim kontekście nie dziwi mnogość użytych multimediów 
i wszechobecność kamer – potęgują one wrażenie ciągłej 
inwigilacji, potencjalnie czyhającego zagrożenia, ale i kreacji  
 

 
wizerunku przy ich użyciu. W obecnym świecie, w którym nie 
istniejesz, jeśli nie figurujesz na portalach społecznościowych, 
mamy ciągle do czynienia z nieustannym tworzeniem własnego 
wizerunku. Czy można więc być sobą samym po prostu i nikim 
więcej? Kiedy jednak możemy jednoznacznie orzec, że 
jesteśmy sobą w czystej postaci? Skoro wciąż towarzyszy nam 
świadomość bycia obserwowanym (powszechność amatorskich 
nagrań wideo umieszczanych w Internecie, kamery 
przemysłowe), czy nie jesteśmy przypadkiem niewolnikami 
kreowania swojego wizerunku? Ilu ludzi codziennie przed 
komputerem wysyła w świat zmodyfikowaną, ulepszoną wersję 
samych siebie – na oficjalnym profilu portalu 
społecznościowego, anonimowym forum, w wirtualnym albumie 
fotograficznym. Z takim więc światem przyszło się zmierzyć 
Kafkowskiemu bohaterowi. I trzeba przyznać, że Tomasz 
Drabek z rolą Józefa K. poradził sobie znakomicie. Mógł 
zaskakiwać swobodą prowadzenia roli, ani przez chwilę nie 
wyglądał, jakby wisiały nad nim widma wcześniejszych 
odczytań tej postaci. Towarzysząca mu w kilku scenach 

Freddie, fot. Krzysztof Bieliński 
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debiutantka, która wcieliła się w rolę Leni, zagrała z niezwykłą 
prostotą i wykorzystaniem całego swojego aktorskiego 
potencjału. 

Debiuty reżyserskie mogliśmy także podziwiać przy 
okazji Blanche i Marie (Cezary Iber), Freddiem reż Irmina Kant 
(Agata Puszcz), Szczęśliwych dni/Komedii/Ostatniej taśmy 
Krappa (Paweł Świątek) oraz Wszystkich świętych (Wojciech 
Faruga).  

Cezary Iber na podstawie powieści i dramatu Pera Olova 
Enquista stworzył hipnotyzujące dzieło o relacjach 
międzyludzkich. Wykorzystując postacie Marii Skłodowskiej-
Curie (Marta Zięba), Blanche Wittman (Anna Ilczuk), Zygmunta 
Freuda (Michał Opaliński) i Jean-Martina Charcota (Wiesław 
Cichy) pokazał ich uwikłanie w poszukiwania pierwiastka 
zwanego miłością. Na scenie spotykają się cztery niezwykłe 
postacie, każda wybitna na swój sposób, każda w innej 
dziedzinie. Ostatecznie nikomu nie udaje się osiągnąć 
zamierzonego celu i oznajmić szczęśliwego zakończenia 
poszukiwań. I choć bohaterów jest czworo, to akcenty nie są 
rozłożone po równi – już sam tytuł wskazuje, że to na kobiety 
skierowana zostanie cała uwaga. Freud i Charcot traktują je jak 
nieodgadnioną zagadkę i tajemnicę, coś, czego i tak nie będą 
w stanie racjonalnie wytłumaczyć. W jednej ze scen bohaterki 
piszą na tablicy hasło-manifest: „Nic takiego by się nie stało, 
gdybym była mężczyzną”. Maria ukrywa swoją kobiecość za 
chłodnym dystansem i naukowym tonem, podkreśla to nawet 
strojem – ubrana jest w czarny, klasyczny spodnium; zaś 
Blanche tworzy wokół siebie mur obronny ze swojej histerii, 
zyskuje nawet miano „królowej histeryczek” i staje się gwiazdą 
pokazów Charcota. Obydwie fascynowały i urzekały, w świecie 
rządzonym przez mężczyzn nie uległy ich dyktatowi. 

Zupełnie inną kwestię porusza przedstawienie Agaty 
Puszcz Freddie reż. Irmina Kant. Genialny pomysł na debiut 
w dobie dzisiejszej tradycji dołączania do wszystkich filmów, 
teledysków, koncertów pliku „making off”. Łagodny paszkwil na 
współczesną reżyserię eksperymentalną (spod znaku Krystiana 
Lupy – o czym twórcy wspomnieli w pospektaklowej rozmowie), 
z której przez cały proces tworzenia spektaklu kompletnie nie 
wiadomo, co wyniknie. Spektakl został pomyślany jako otwarta 
próba, która w połowie zostaje przerwana przez reżyserkę. 
Samowolne skreślenie przez aktora części roli staje się 
powodem wielkiej awantury, w wyniku której aktor grający 
główną rolę rezygnuje z dalszej współpracy. Nawiedzona 
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reżyserka ma wizję, a przynajmniej bardzo chciałaby ją mieć, 
nakłania aktorów do większego zaangażowania, odwołania się 
do własnych doświadczeń, z nieskrywaną nadzieją, że wyniknie 
z tego coś dobrego dla spektaklu. Aktorzy woleliby posiadać 
mniej abstrakcyjne wytyczne dotyczące ich roli, lecz brną w ten 
układ, bo może jednak będzie o nich głośno, jeśli wyjdzie z tego 
coś wielkiego. I chłoną z ust nawiedzonej reżyserki 
pseudointelektualną papkę ontologiczną o konieczności dalszej 
pracy, nawet bez głównego bohatera, bo to będzie o nim, ale 
bez niego, ale jakby był, że to jest przecież genialne, że jak ona 
(ona, taka wybitna!) mogła wcześniej nie wpaść na ten pomysł, 
że przecież nawet jak nic z tego wszystkiego nie wyjdzie, to się 
powie, że to tak właśnie miało być – spektakl o nieudanym 
spektaklu. Przerażająco genialne, można rzec. A gdyby ktoś nie 
wiedział, po co przy tworzeniu przedstawień jest asystent 
reżysera, to i na to odpowiedź tu znajdzie – aby reżyser nie 
dostał w twarz od aktorów, kiedy eksperyment doprowadzi ich 
do powrotu do pierwotnych instynktów. A scena, w której 
reżyserka chwyta aktorów za ręce i w kręgu przekazują sobie 
energię – bezcenna! Festiwale teatralne mają swoje uroki, 
często zdarzają się sytuacje, kiedy na widowni zasiadają 
przedstawiciele środowiska aktorskiego, wiemy o tym wszyscy. 
Przy okazji tego spektaklu zauważyłam, a pewnie i wiele osób 
poza mną, że widzowie-aktorzy wybuchali śmiechem 
w zupełnie innych momentach niż pozostała część publiczności, 
a sceny, które nas bawiły do łez, oni witali z grobową powagą. 
Zaiste, Agacie Puszcz udało się uderzyć w czułą strunę 
współczesnego teatru.  

Na Festiwalu mieliśmy okazję podziwiać także (oprócz 
wspomnianych wcześniej: Joanny Osydy i Anny Próchniak 
z Marzenia Nataszy i Agnieszki Bały z Procesu) licznych 
aktorów-debiutantów: Dianę Zamojską (Kalino malino czerwona 
jagodo), Sarę Celler-Jezierską (Przełamując fale), Edytę 
Ostojak (Korzeniec), Mariusza Cichońskiego (Emigranci), 
Arkadiusza Walesiaka (Porucznik z Inishmore) oraz Patryka 
Kośnickiego (My w finale 2014). Choć wszystkie przedstawienia 
poruszały odmienną tematykę, każde na swój sposób zwracało 
uwagę, to jednak nie da się zaprzeczyć, że w tegorocznej edycji 
aktorki wypadły dużo korzystniej niż aktorzy. Nawet jeśli nie były 
to role główne.  

Diana Zamojska debiutowała w spektaklu Kalino malino 
czerwona jagodo, który z całą pewnością przypadł do gustu 
widzom o etnologicznych zainteresowaniach. Jej gra była pełna 
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ekspresji, bazując na prostych środkach aktorskiego wyrazu 
stwarzała kolejne postacie sceniczne – każdą 
charakterystyczną i niepowtarzalną. W spektaklu przy użyciu 
minimalnych środków przed naszymi oczami stanął jak 
malowany świat polskiej wsi, który niestety zmierza ku 
nieodwołalnemu końcowi. Opowiadają nam o nim cztery baby – 
cztery starsze kobiety, cztery temperamenty, cztery przejmujące 
historie, w których dzierlatki wybierają swoich życiowych 
partnerów, żyją z nimi mniej lub bardziej szczęśliwie, a potem 
starzeją się. Opowiadającym wciąż towarzyszą emocje, jakby 
zamierzchłe historie rozgrywały się tu i teraz. Aktorki genialnie 
wcielają się w kolejne postacie (także role mężów, ojców, 
kochanków) bez użycia zbędnej charakteryzacji. Bo proste 
historie zawsze należy opowiadać najprościej, jak się da. Żywa 

 

 

 
narracja, wartka akcja, ciągła zmiana ról powoduje, że spektakl 
ogląda się z zapartym tchem i wciąż chce więcej. Trochę jak 
historie babci opowiadane w długie wieczory zimowych wakacji. 
Twórcom spektaklu udało się uciec od stwarzania pomnika 
odchodzącemu światu, apologicznych tonów i rzewnych łez. 
Raczej jest to wyraz nostalgii nad koniecznością przemijania 
i utratą niepowtarzalnych indywidualnych historii. 

Jury Festiwalu zapewne nie miało trudnego wyboru 
z wytypowaniem laureata w kategorii najlepszy aktor – nagrodę 

Marzenie Nataszy, fot. Katarzyna Marcinkiewicz 
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otrzymał Mariusz Ciechoński grający w Emigrantach 
reżyserowanych przez Wiktora Rubina. Koncept reżyserski 
polegał na zestawieniu debiutanta, na dodatek naturszczyka, 
z zawodowym, nagradzanym aktorem. Eksperyment, zaiste, 
ciekawy. Tylko szybko tracący na wartości, bo Cichoński 
zaangażowany jest obecnie także w inne spektakle, zdobywa 
nowe doświadczenia i udoskonala warsztat aktorski – przestaje 
więc być naturszczykiem w stanie czystym. A czy ten spektakl 
mówi do nas nowym głosem Mrożka? Niestety, niewiele różni 
się od wcześniejszych odczytań, oprócz oczywiście dodania roli 
suflerki i obrzucenia widzów tuńczykiem. Miałam szczęście – 
nie musiałam wyciągać ryby z włosów, choć leżący u moich 
stóp okazały kawałek tuńczyka przyprawiał mnie o mdłości. 
Niedługo teatr okaże się sztuką dla najwytrwalszych – 
wszystkożernych niealergików pozbawionych węchu.  

Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt” jest dla 
torunian niepowtarzalną okazją do zorientowania się, co piszczy 
w teatralnej trawie naszego kraju. Dzięki temu mieliśmy 
możliwość zobaczenia jak młodzi czytają dziś Becketta 
(Szczęśliwe dni/Komedia/Ostatnia taśma Krappa), jak debiutuje 
się u naszych sąsiadów – w Bydgoszczy (Wszyscy święci), ale 
też dlaczego należy być dobrym dla kotów (Porucznik 
z Inishmore), dlaczego nie wygrywamy meczów (wszyscy 
dobrze wiedzą, o jaki sport chodzi – My w finale 2014), co 
powstanie, gdy z filmu zrobimy spektakl (Przełamując fale) czy 
też jak morduje się w Sosnowcu (Korzeniec). Miejmy nadzieję, 
że festiwal utrzyma się na mapie stałych wydarzeń kulturalnych 
naszego miasta, a miłośnicy teatru, nawet ci z urazą do 
tuńczyka, będą mogli uczestniczyć w tygodniowej uczcie 
zmysłów. I być w stałym kontakcie z tym, co nowe i warte uwagi 
w polskim teatrze współczesnym. 
 
2. Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”, Teatr im. Wilama 
Horzycy w Toruniu, 25-31.05.2013. 

 
 

Sylwia Lichocka 
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KATARZYNA WIŚNIEWSKA 
 

 

Teatr jest dla ludzi. 
O 20. Międzynarodowym Festiwalu 

Teatrów Lalek „Spotkania” 

 
 
Spośród dwunastu konkursowych spektakli 

zaprezentowanych podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Lalek „Spotkania” szczególną uwagę zwróciły cztery: 
O szczęściu i nieszczęściu czeskiego Divadlo Drak, Bukiet 
teatru Radost (również z Czech), Morrison/Śmiercisyn 
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i Texas Jim Białostockiego 
Teatru Lalek (czyli polska reprezentacja dwóch teatralnych 
Jim’ów). 

 

 

 
 Wiadomo od dawna, że teatr jest świetnym nośnikiem 
mądrości życiowych i że chętnie korzysta z motywu igraszek 
losu w ludzkim życiu. Na szczęście wiadomo też o tym, iż tak 

Bukiet, fot. Jef Kratochvil 
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górnolotne zagadnienie niekoniecznie musi być opowiedziane 
na poważnie. Właśnie teatr Drak skorzystał z tej furtki humoru 
i stworzył na scenie historię ciekawą nie tylko ze względu na 
treść, ale też interesującą pod kątem wizualnym, łącząc ze 
sobą teatr żywego planu z tradycyjnym teatrem cieni. 
W O szczęściu i nieszczęściu rządzą dwa duchy: Szczęścia 
(Mazeł) i Nieszczęścia (Szlimazeł), które zakładają się o to, że 
wszystkie dobre rzeczy w życiu głównego bohatera Tama, 
poczynione na przestrzeni lat za sprawą Szczęścia, jego 
adwersarz zniweczy w sekundę. Zatem – czy na pewno można 
tu mówić o czystym przypadku? Z perspektywy biednego, 
wiejskiego chłopaka, który stał się przedmiotem zakładu – jak 
najbardziej. Natomiast widz wie, że owa przypadkowość jest 
mocno naciągana i nasz czeski Dyzma  prędzej czy później 
straci to, co otrzymał od Szczęścia, czyli sympatię króla, dworu 
i wszystkie profity z tym związane. Na szczęście (nomen 
omen!) królewna Nesika nadal będzie po stronie Tama, gdy 
nadejdzie tragiczna chwila całego zakładu. Jednak uczucie 
łączące tę parę tak roztkliwi Szczęście, że zerwie warunki 
umowy z Nieszczęściem i ponownie przejmie kontrolę nad 
życiem chłopaka. Reszty można się domyślić – wszyscy żyli 
długo i szczęśliwie, a zło zostało ukarane, czyli zakończenie 
zgodne z oczekiwaniami młodego widza, tak licznie 
zapełniającego widownię (starszego zresztą też, o ile ten 
jeszcze wierzy w bajki). 
 Oszczędna scenografia pozostawiła wiele miejsca 
wyobraźni, sprawiając, że w głowach każdego widza świat 
bohaterów mógł wyglądać za każdym razem inaczej, co 
skutkuje wyłącznie pozytywnym odbiorem. Dzięki temu spektakl 
był bardziej przystępny (przecież każdy widz chce, aby akcja 
działa się w otoczeniu, które mu odpowiada pod względem 
estetycznym), ale również stał się dobrym treningiem dla 
wyobraźni (a wiadomo, że sprawna wyobraźnia bardzo się 
przydaje w życiu). To rozwiązanie scenograficzne sprawiło też, 
że widz nie był „atakowany” ze sceny przepychem różnorakich 
barw czy form. Z kolei sceny zagrane w konwencji teatru cieni, 
całkiem zgrabnie oddzieliły to, co dzieje się we wnętrzach, od 
akcji dziejącej się na zewnątrz. Ten zabieg nadał również 
charakterystycznego klimatu całemu spektaklowi. Gra aktorska, 
scenografia i wcześniej wspomniany klimat przedstawienia 
stworzyły na scenie prawdziwy bukiet doznań estetycznych. 
 Skoro o bukietach mowa, to wiadomo, że najpiękniejsze 
są te z wielu rodzajów kwiatów, które rosną na łąkach 
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i ozdabiają głowy słowiańskich rusałek i innych mitycznych 
stworzeń. W atmosferze naszych mitów i legend, 
niezauważalnie jak rzeka, upłynął czas na spektaklu Bukiet 
teatru Radost, zrealizowany na podstawie czterech opowieści 
ludowych. 
 

 
 Ten spektakl, w odróżnieniu od O szczęściu 
i nieszczęściu, nie doczekał się tłumaczenia. Jednak tą łyżką 
miodu w beczce dziegciu był fakt, że można było niektóre 
kwestie wychwycić z intonacji dialogów i monologów, a poza 
tym zaistniała szansa, by potrenować szare komórki w grze 
domysłów z językiem braci Czechów.  
 Poza tym mankamentem Divadlo Radost (cóż za trafna 
nazwa!) dostarczył wiele radości z prezentowanych „obrazków”. 
Wiele motywów było klarownych przede wszystkim dlatego, że 
należymy z Czechami do jednej rodziny Słowian, więc nie było 
problemu z odczytaniem niektórych symboli będących głęboko 
zakorzenionymi w naszej kulturze i ludowości. To właśnie ten 
czynnik sprawił, że bariera językowa przestała przeszkadzać 
i język naszych południowych braci stał się atrakcją samą 
w sobie. Dynamiczna akcja, mnogość rekwizytów i rodzajów 
lalek (od marionetek po pacynki), nienachalnie 
uwspółcześnione stroje ludowe, scenografia, której pożądany 

Morrison/Śmiercisyn, fot. Rafał Mielnik 
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dla danej opowieści charakter nadawała gra świateł, oraz 
skoczna muzyka połączona z fantastycznymi głosami uczyniły 
z tego spektaklu nie tylko gratkę dla teatromana, ale też 
przypomniały w przyjemny sposób o bogactwie naszej wspólnej 
kultury. W tym spektaklu wszystko było takie, jak trzeba: Wodnik 
był podstępny, chciwa kobieta (macocha?) była naprawdę 
chciwa, a upiór (w sensie: nieumarły i zarazem nieżywy) 
rzeczywiście straszył. 

Pomimo powrotu z zaświatów, na tegorocznych 
„Spotkaniach” nie straszył jednak Jim Morrison, który wrócił na 
okoliczność spektaklu Morrison/Śmiercisyn. To nie jest spektakl, 
który rozlicza Morrisona z życia, to nie spektakl wyjaśniający 
przyczyny jego śmierci, to nie jest laurka poświęcona Doorsom 
i ich charyzmatycznemu wokaliście. To spektakl, który wciąga 
w świat Jima i czyni widzowi zaszczyt wejścia w jego 
psychodeliczne stany. Oglądając to przedstawienie, ma się 
wrażenie oniryzmu, które tworzą scenografia, wykonywana na 
żywo muzyka The Doors i wyświetlane projekcje. Przestrzeń 
sceniczna podzielona półprzezroczystą, czerwoną tkaniną na 
kilka sekcji symbolizuje niejako sfery życia Jima Morrisona. 
Przewijają się tam członkowie zespołu, menadżer, matka, jego 
dziewczyna… i śmierć, jako naga kobieta w masce weneckiej, 
która w końcowych momentach spektaklu nawiązuje dialog 
z Jimem. Obok tematu sławy i buntu śmierć gra pierwsze 
skrzypce w spektaklu – świadczy o tym już sam fakt, że 
w centrum przestrzeni umieszczona jest wanna, w której 
początkowo leży Morrison, a jego dziewczyna, Pam, próbuje go 
z niej wydostać (nawiązanie do prawdziwego momentu śmierci 
Jima, gdy zostaje znaleziony w wannie przez swoją 
dziewczynę, po prawdopodobnym przedawkowaniu 
narkotyków).  

Czy śmierć jest przejawem buntu? A może odwrotnie – 
życie całą jego pełnią jest buntem przeciwko umieraniu? Takie 
pytania zdaje się stawiać Jim Morrison Sambora Dudzińskiego. 
On z jednej strony chciał coś osiągnąć, udowodnić 
skostniałemu przez konwenanse i pruderię społeczeństwu, że 
życie jest jedno i najlepiej, żeby każdy przeżywał je po 
swojemu, nie bacząc na innych; z drugiej strony chciał stać się 
ikoną buntu, a więc czy chciał zbuntować się przeciwko 
wszystkiemu i umrzeć? Tego nigdy się nie dowiemy, ponieważ 
nigdy nie poznamy prawdziwej wersji śmierci Jima Morrisona. 
Twórcy spektaklu pięknie zinterpretowali nazwisko wokalisty 
The Doors, nadając tym samym tytuł przedstawieniu i tworząc 



 
 
 
 
 

obcość_peryferie 

 

 

189 
 

tło dla końcowego monologu Morrisona. Morri-son – Śmierci-
syn. Na koniec Jim prosi widzów, aby dali mu spokojnie 
umrzeć. Żeby poszli do siebie i zajęli się swoim życiem, żeby 
zaczęli wreszcie żyć. Ten moment przepięknie ukazuje, jak był 
on rozdarty pomiędzy życiem, a śmiercią; jak bardzo kochał 
życie i jak równie mocno chciał przebić się na drugą stronę 
Drzwi. 

Antytezą dla pełnego powagi Jima Morrisona jest jego 
imiennik Texas Jim, tytułowy bohater spektaklu Białostockiego 
Teatru Lalek. Ten Jim z kolei jest postacią na pozór poważną 
(klasyczne emploi samotnego jeźdźca wprowadzającego  

 
sprawiedliwość na Dzikim Zachodzie), bo jego kwestie 
kontrastują z wyglądem i zachowaniem. Oczywiście, nie tylko 
kwestie Texas Jima są zabawne. Każda postać jest mocna 
i charakterystyczna. W tekście gra głównie podtekst. I tak oto 
przewija się cała galeria osobliwości: Murzyn – gangster, który 
wyzywa Indian od rasistów; znarkotyzowani „fajką (s)pokoju” 
Indianie w sowieckich mundurach (czerwonoskórzy, a więc 
czerwoni), aktorka zbyt dramatyczna Desolacion, którą łączy 
uczucie z grabarzem o Burtonowskim wyglądzie; 
zresocjalizowani (bez powodzenia) trzej bracia Brozer, głuchy 
pastor, roztańczony Ku-Klux-Klan, krakowianka i kaktus 
dopełniający wrażenia zmiany krajobrazu podczas podróży.  

 

Texas Jim, fot. Krzysztof Bieliński 
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Spektakl jest parodią wszelkich możliwych motywów 
westernowych, jakie zna kino, oraz filmów Quentina Tarantino, 
w których kicz jest tak wysublimowany i charakterystyczny, że 
aż wybaczalny. Właśnie tą konwencją kiczu zabawił się Paweł 
Aigner, reżyserując Texas Jima. Parodia niemożliwie 
wydłużanych scen śmierci, gdzie bohater wybiera się na tamten 
świat; próba (bardzo udana!) zabawienia się stereotypami 
i wykpienia ich. Przykładów jest mnóstwo, gdyż każda scena 
jest nośnikiem inteligentnego sarkazmu, odniesień do 
rzeczywistości i podtekstów, z których śmieje się polski Internet. 
Oglądając Texas Jima dało się odczuć, że jest to zwariowana 
kreskówka przeniesiona na warunki sceniczne. Oprócz wyżej 
wspomnianych przeciąganych scen uśmiercania, odgłosów 
ciosów charakterystycznych dla „brutalnej” walki, 
najwydatniejszym motywem z kreskówki był ogromny, neonowy 
napis zjeżdżający z góry na zwłoki Texas Jima (wokół też leżeli 
inni martwi bohaterowie), który jeszcze rozpadał się na dwie 
części. Dla kogo zatem ten „End” był „Happy”, skoro wszyscy 
padli trupem w jatce o pieniądze? Trzeba zaznaczyć, że jednak 
nie wszyscy zginęli, bo uchował się przy życiu jeden bohater. 
Ściślej: bohaterka. To mała krakowianka na sam koniec 
pojawiająca się na scenie, przejmująca walizkę z pieniędzmi, 
rozsiadająca się wygodnie i zapalająca papierosa.  

Na przykładach czterech spektakli widać najlepiej 
elastyczność teatru. Uniwersalne prawdy można ubrać 
w kolorowy kostium humoru, można odurzyć widza, jak 
w narkotycznym transie; można przypomnieć o etnicznej 
przynależności i wspólnocie kulturowej dwóch narodów, można 
też wykpić kondycję naszego społeczeństwa w komediowej 
parodii westernu. To wszystko udowadnia, że teatr nie jest 
dostojnym monumentem dostępnym wyłącznie elitom. Teatr jest 
dla ludzi. 
 
20. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”, Toruń, 
12-18.10.2013. 
 
 

Katarzyna Wiśniewska 
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PAULINA TCHURZEWSKA 
 

 

Historia o lemoniadzie. 
O Międzynarodowym Festiwalu 

Performansu w Marsylii i weekendzie 
performansu na 12. Biennale de Lyon 

 
 

„Zapowiedź chaosu. Zapowiedź bezsenności. Dziwnie 
cię poznać. Transmisja myśli”. Tymi hasłami zachęcił mnie 
Międzynarodowy Festiwal Performansu w Marsylii. We wciąż 
jeszcze upalnym wrześniu zapuściłam się w nieznane dotąd 
zakamarki Europejskiej Stolicy Kultury 2013, żeby dać się 
poprowadzić artystom na granice ładu i porządku. Marsylia jest 
miastem bardzo różnorodnym. Zupełnie inaczej mogą wyglądać 
części nawet tej samej dzielnicy, innej atmosfery nabierają 
w zależności od pory dnia. To miasto paradoksów. Tuż przy 
szerokich, ale uporządkowanych ulicach kryją się śmierdzące, 
wąskie zaułki. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc 
jest tutaj Stary Port. Turyści szczególnie upodobali sobie 
lustrzany dach postawiony na dużym placu. Robiąc zdjęcia 
swoich odbić, być może nie zdają sobie sprawy, że to sam port 
jest najciekawszym lustrem, w którym można dostrzec 
złożoność miasta. Za dnia można się cieszyć słońcem 
i bliskością morza, zwiedzający leniwie przechadzają się 
między stoiskami z pamiątkami, inni odpoczywają w małych 
knajpkach, które otaczają plac. W przestrzeń zgrabnie 
wkomponowane są surrealistyczne rzeźby, ekskluzywne jachty 
tłoczące się w przystani wieńczą sielankowy obraz. Zachód 
słońca w porcie jest z pewnością jednym z najpiękniejszych 
widoków w Marsylii, ale czerwień nieba jednocześnie 
zapowiada radykalną zmianę. Pojawiają się sprzedawcy 
tandetnych zabawek, kolorowe pieski lawirują między nogami 
pijanych, krzykliwych przechodniów, w narodowościowym tyglu 
trudno już usłyszeć poezję języka francuskiego. Miasto nagle 
przyspiesza. Nic przyjemnego, choć to i tak niewiele 
w porównaniu z faktem, że zaledwie rok temu gangi 
narkotykowe ostrzeliwały Stary Port z pistoletów maszynowych. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

192 
 

Polska grupa Offelia Collectif (Katarzyna Julia 
Pastuszak, Agnieszka Kamińska – obie z Teatru Amareya oraz 
Dorota Androsz z Teatru Wybrzeże) wybrała na miejsce 
swojego występu targ znajdujący się tuż przy głównej alei 
prowadzącej do morza. Nie było chyba lokalizacji bardziej 
tętniącej różnorodnymi życiami – tędy przechodzą zbłąkani 
turyści, którzy niechcący zejdą z trasy lub ci, którzy zachęceni 
pocztówkami chcą zobaczyć uroczy francuski targ. Znajdą się 
tu oczywiście mieszkańcy Marsylii, którzy po pracy kupują 
warzywa na obiad, ale też ci, którzy tej pracy nie mają i próbują  

 
zarabiać na życie, sprzedając rupiecie wszelkiej maści. 
Najbardziej jednak rzuca się w oczy przewaga imigrantów. To 
głównie oni są właścicielami kolorowych stoisk. Jest tam 
niezwykle tłoczno i głośno, zdaje się, jakby wszyscy się znali, 
wszyscy byli jedną, imigrancką rodziną. To głównie mężczyźni, 
widać, że czują się swobodnie, że to miejsce należy do nich. 
I właśnie tam pojawia się grupa artystek, drobnych kobiet 
próbujących zaistnieć ze swoją sztuką w tłumie. 

Młode kobiety wychodzą z jednej z obskurnych kamienic 
– zaczyna się akcja Offelii. Jedna z nich (choć początkowo nie 
możemy być pewni jej płci, ma zabandażowaną twarz) ciągnie 
za sobą czarny worek (domyślamy się, że w środku jest ciało), 

Offelia Collectif, fot. Aurélie Guinot Alcaraz 
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druga, ubrana cała na czerwono, wydaje jej komendy przez 
megafon. I tak zaczyna się droga, w trakcie której każda 
z kobiet dokona osobliwej przemiany. Całość mówi więc 
o kobietach i ich wyzwoleniu. Ale w przestrzeni typowo męskiej, 
patriarchalnej i szowinistycznej. Dziewczyny musiały 
przedzierać się przez tłum kupujących, którzy nie zwracali na 
nie najmniejszej uwagi, w przestrzeń występu co chwilę 
wpraszały się ciężarówki zabierające towar, sprzedawcy 
krzyczący: „proszę stąd odejść, tu się pracuje!”, ale też z drugiej 
strony nie lada wyzwaniem musiało być opanowanie zbyt 
nachalnych widzów – niektórzy próbowali powiedzieć coś przez 
megafon, inni próbowali chociaż dotknąć worka. Kobiety 
musiały w pewnym sensie bronić się przed widzami, bez 
problemu można było zauważyć, że są zaniepokojone, nie są 
pewne, na ile pozwolą sobie otaczający je mężczyźni. Oprócz 
tego przy artystkach zatrzymywało się mnóstwo zwykłych 
przechodniów traktujących występ jak ciekawostkę. Widzieli, że 
coś się dzieje, więc chcieli po prostu zobaczyć, robili zdjęcia, 
komentowali to, co widzą. Potraktowali sztukę tak, jak niekiedy 
traktuje się wypadek samochodowy czy pożar. Kobiety miały 
więc za widownię grupkę gapiów z niższych warstw 
społecznych, żadnych tam znawców sztuki. I właśnie tego typu 
widzowie okazali się być szczególnie zaangażowani, to właśnie 
oni byli częścią performansu, bez której ten w ogóle by nie 
zadziałał. Siłą napędową całości było ścieranie się artystek 
z widownią. Trudno jest mi sobie wyobrazić tego typu reakcje 
na zwykłej ulicy w Polsce. 

W podobnym tonie był utrzymany występ boliwijskiego 
performera Hectora Canonge, w którym wzięłam czynny udział. 
Rzecz działa się na niewielkim placu, na którym najwidoczniej 
zwykli odpoczywać mieszkańcy pobliskich kamienic. Artysta 
wybrał dwie osoby z widowni, w tym właśnie mnie, po czym 
kazał nam zbudować domki z kartonu i wejść do środka. 
Siedzieliśmy w domkach, straszna nuda, nic się nie dzieje, 
w końcu do mojego okienka zaczęły pukać dzieci. Pytały, jak się 
czuję, jak podoba mi się w środku, najwyraźniej chciały się 
bawić. Okazało się, że to właśnie dzieci były najbardziej 
zaangażowane, dorośli albo po prostu doglądali swoich 
pociech, albo obserwowali, co też dziwnego dzieje się na ich 
placu. Ostatecznie dzieci dostały do niewinnych rączek grube 
liny i miały dotąd uderzać w nasze domki, aż te całkowicie się 
rozpadną. Iście szatański pomysł, dla nich była to frajda nie do 
opisania, dla mnie tylko ciarki na plecach. Destrukcja domków 
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zakończyła się jak gdyby nigdy nic, performer pobrudzony 
czerwoną farbą przechadzał się po kartonowych zgliszczach, 
robiąc przystanki – jak na drodze krzyżowej, by ostatecznie dać 
nam kartki z manifestem w obronie praw imigrantów. Widzowie 
ochoczo wzięli się do czytania na głos, słowa dźwięczały równo 
i głośno, tak samo jak wcześniej uderzanie linami o kartonowe 
ściany domków. Dla dorosłych była to taka sama zabawa. 
Wszyscy w dobrych humorach rozeszli się do mieszkań, 
a manifesty najpewniej wylądowały w śmietnikach. 

 
O wiele lepiej wypadł na tym tle Couvre-feu, performans 

Branko Miliskovica, serbskiego artysty, którego mieliśmy 
zresztą okazję gościć w Toruniu (na wystawie Teatr życia 
w Centrum Sztuki Współczesnej w 2012 roku, gdzie pokazał 
The Song of a Soldier on Watch [WW3 Lili Marlene]). Miliskovic 
nie miał przypadkowej widowni. Przestrzeń była tu zupełnie 
inna: ogromny budynek przypominający opuszczoną fabrykę, 
który teraz służy przede wszystkim artystom, ale znajduje się 
tam też urocza kawiarnia i bardzo mały targ z produktami 
własnego wyrobu. Zapewne modne miejsce. Inne performanse, 
które miałam okazję tam zobaczyć, jakby rozpłynęły się w całej 
tej artystycznej atmosferze, zabrakło już widowni, którą 
przyciąga samo działanie. Tymczasem Miliskovic wziął sobie 
widzów na wyłączność – grupa kilkunastu, może kilkudziesięciu 

Offelia Collectif, fot. Aurélie Guinot Alcaraz 
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osób była całkowicie poddana jego słowom i jego komendom. 
W niewielkiej przestrzeni, bardzo blisko siebie, widzowie po 
prostu skupili się na tym, co artysta ma im do powiedzenia. 
Żadnych rekwizytów (prócz kartki papieru), dekoracji, tylko 
młody mężczyzna w codziennych ubraniach stojący pośrodku. 
Wybiera kilka osób z widowni, każe im czytać znajdujący się na 
kartce tekst (traktujący o sile przekazu sztuki). Charyzmatyczny, 
pewny siebie, zmuszał czytających do coraz większego wysiłku, 
wysysał z nich coraz więcej energii, ta nie przepadała, ale 
przenosiła się na resztę widzów, zarażała, pomnażała się. 
Odbiorcy znów stali się twórcami, a jednak efekt okazał się 
zupełnie inny. Prostota, słowo i charyzma wystarczyły, by 
zaangażować widzów. Energia musiała jednak wypłynąć od 
artysty. Samo zakłócenie nie wystarczy, odbiorcę trzeba mocno 
chwycić i odwrócić jego twarz w odpowiednim kierunku. 

Po festiwalu w Marsylii zastanawiałam się, co poszło nie 
tak. Według mnie siła performansu tkwi w dzieleniu wspólnej, 
niepowtarzalnej emocji, energii, która wytwarza się między 
artystą a widzem. W Marsylii zabrakło mi przede wszystkim tej 
wspólnej przestrzeni, choć przecież artyści starali się wniknąć 
w tkankę miasta. Czy w takim razie tak trudno jest dziś 
o zakłócenie? Czy tak mało rzeczy nas już zaskakuje? W czym 
tkwi siła artysty, któremu udaje się zaangażować widzów? Po 
części odpowiedź otrzymałam miesiąc później, na 12. Biennale 
de Lyon, gdzie odbył się weekend performansu. 

Dawny magazyn, La Sucrière, nad samym brzegiem 
Rodanu, wewnątrz typowa przestrzeń muzeum sztuki 
współczesnej. To tutaj można było obejrzeć występy wszystkich 
artystów. Pośród obrazów, instalacji, ekranów, performerzy 
przemieszczali się jak żywe dzieła sztuki. Pierwszą rzeczą, 
która przykuła moją uwagę, było wideo z performansu Yoko 
Ono Cut Piece i praca My Mummy is Beautiful. Klasyka. Prace, 
które mają w sobie jednocześnie prostotę i siłę. Nie mogło ich 
zabraknąć. Echem po festiwalu w Marsylii wracały myśli, że 
niektórych efektów artyści nie będą już w stanie osiągnąć mimo 
licznych starań. I kiedy tak zastanawiałam się, jakie właściwie 
jest miejsce Yoko Ono na Biennale w Lyon, pojawił się Xavier 
Cha. Artysta rozpoczynający Week-end performances okazał 
się być idealną zapowiedzią całości. Młody mężczyzna ubrany 
jedynie w bieliznę, eksponujący zadbane ciało, przechadzał się 
po wystawie, co chwilę robiąc selfies, czyli zdjęcia z ręki. 
Z jednej strony – tematy wystawionych prac w pigułce, z drugiej 
– obietnica, że w tym miejscu sztuka współczesna przyjrzy się 
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Offelia Collectif, fot. Aurélie Guinot Alcaraz 

samej sobie. 
Niektóre performanse powstały specjalnie z myślą 

o Biennale, inne opierały się na wystawionych pracach, 
tematem wszystkich była sztuka i/lub komunikacja. 
Performance Georgii Sagri polegał na odczytywaniu listu Strajk 
artystów, Helga Wretman na bieżąco „tłumaczyła” swoje 
wystąpienie przez Tłumacza Google, Alice Lescanne i Sonia 
Derzypolski „przebudowały” wystawę. Szczególnie jednak 
przypadł mi do gustu performans Donny Kukamy Over and 
Over, All Over Again (A Thousand Ways of being).  

 

 
 
 
Myśl, że jesteśmy bardzo zagubieni i niepewni siebie, 

uporczywie towarzyszyła mi w trakcie oglądania wystawy 
w La Sucrière. Dla artystów wciąż niezwykle ważne jest ciało, 
ale ogrom uwagi poświęcili też najnowszym technologiom, 
nowym mediom, napięciom między naturą a techniką, 
człowiekowi, który wciąż stara się opanować te przeciwieństwa. 
Człowiekowi, który jest rozdarty między ekshibicjonizmem spod 
znaku Facebooka a potrzebą intymności i bliskości, między 
wciąż rozszerzającym się światem a zamknięciem na innych 
ludzi. W tej przestrzeni, wypełnionej nadziejami i problemami, 
pojawiła się Donna Kukama, której zadaniem było 
oprowadzenie widzów po wystawie. Wciąż jeszcze powszechne 
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jest przekonanie, że sztuka współczesna jest niezrozumiała 
i nieprzystępna. Artystka wzięła więc tę sztukę na warsztat 
i z ujmującą szczerością, przechodząc od jednego do drugiego 
dzieła, wyłuskiwała z niej najprostsze uczucia, najzwyklejszą 
wrażliwość. Mówiąc o każdej pracy z osobna, stworzyła 
jednocześnie jedną, spójną historię, którą opowiadała tak, jakby 
to była historia jej życia. Misternie utkała opowieść o sztuce, 
o artystach, którzy szczerze chcą się podzielić swoimi 
emocjami, o współczesnym człowieku, ale też o sobie. 
Stworzyła sztukę będącą komentarzem do sztuki, ale bez cienia 
patosu. Można było odnieść wrażenie, że oto po prostu stoi 
przed nami dziewczyna, która chce nam coś powiedzieć, która 
chce się z nami czymś podzielić. Najczystszy akt komunikacji. 

Tworząc swoje dzieła-komentarze do sztuki, artyści 
w Lyon zrobili rachunek sumienia, po czym stanęli przed 
odbiorcami gotowi do opowiedzenia swoich historii. Widownia 
na Biennale była już na to po części gotowa, dzięki czemu 
udało się stworzyć pewną wspólnotę, co w większości 
przypadków nie było możliwe w Marsylii. Wygląda więc na to, 
że w całym naszym zagubieniu potrzebujemy przede wszystkim 
zrozumienia, prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, 
chcemy słuchać, chcemy otwierać się na historię. Oczywiście 
ważne jest, że performerzy starają się wkraczać w „obcą” 
przestrzeń, ale jeśli odległość między brzegami jest zbyt duża, 
zamiast mostu zostanie tylko pustka. Performans może być 
aktywnym komentarzem, który działa od razu. Z oprowadzania 
Donny Kukamy zapamiętałam jedno bardzo proste zdanie: „jeśli 
życie da ci cytrynę, zrób z niego lemoniadę”. Artyści w Lyon 
wzięli to, co mieli pod ręką – wątpliwości dotyczące sztuki, 
niepewność, potrzebę bliskości i niemal natychmiast podali nam 
rozwiązanie: obecność. Nawet jeśli ostatecznie i tak wrócimy do 
skwaszonych min, przynajmniej przez chwilę ktoś posiedział 
z nami, sącząc lemoniadę. 

  
Międzynarodowy Festiwal Performansu w Marsylii (10-
21.09.2013) / weekend performansu na 12. Biennale de Lyon 
(18-20.10.2013). 
 
 

Paulina Tchurzewska 
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BARTŁOMIEJ OLESZEK 
 

 

Toruńskie impro. 
O wieczorach komediowych 
Grupy Improwizacji „Teraz” 

 
 

Wirus improwizacji w gwałtownym tempie 
rozprzestrzenia się po całym kraju. Jeszcze przed dekadą 
obecny był w Polsce wyłącznie dzięki Whose Line Is It 
Anyway?, którego fragmenty – oczywiście nielegalnie – 
oglądały miliony polskich internautów. Arcymistrzowie 
improwizacji Ryan Stiles, Colin Mochrie i Wayne Brady (wraz 
z prowadzącym Drew Carey’m) w programie o podtytule the 
show where everything’s made up and the points don’t matter 
z prostych gier aktorskich stworzyli sport wyczynowy, a ze 
skromnego programu telewizyjnego rozpoznawalny format, 
który podbił cały świat (przezabawnie zmieniały się nazwy – De 
Lama’s, Minus Manus, Partička, Spontan, Los Improvisadores, 
to kolejno wersje z Holandii, Norwegii, Czech, Malezji i Chile). 
Jednak źródła „impro” sięgają dalej i głębiej niż kultowy 
program z ABC. Póki co genezę zamyka się w niewiele 
mówiących ogólnikach: narodziny w teatrze drugiej połowy XX 
wieku, obszerne wpływy na warsztat aktorski, rozbicie na szkołę 
amerykańską (Viole Spolin) i angielską (Keith Johnstone), 
wyróżnienie form długich i krótkich. To temat, który widzowie 
i krytycy muszą „przepracować” i – koniecznie – przyswoić, 
bowiem luki w tym zakresie często widać w wielu tekstach 
pomijających wpływy „podziemnego” impro na „wysoki” teatr. 
 Polski I kto to mówi trudno oglądać z takim 
zainteresowaniem jak angloamerykański pierwowzór. Brak tu 
werwy, warsztatu, pomysłu i przede wszystkim „weteranów” 
polskiej sceny improwizacji. Gdyby ten zestaw artystów miał 
walczyć o atencję rozproszonej klienteli jednej z komediowych 
piwnic – gdzie sztuka improwizacji wyszła z sal teatralnych do 
szerokiej publiczności – wieczory skończyłyby się fiaskiem. Na 
szczęście na widowni jednego z odcinków można dostrzec 
członków „Teraz”, którzy wprawnie suflowali prowadzącemu 
Piotrowi Bałtroczykowi przewrotne hasła rozpoczynające grę. 
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Grupa Improwizacji „Teraz”, fot. Izabela Terebińska 

(Toruńska) Grupa Improwizacji najlepiej czuje się jednak 
na scenie. W blasku nienajlepszych reflektorów i za 
trzeszczącymi mikrofonami. Próżno szukać afiszów ich 
przedstawień, jedyną drogą reklamy są media 
społecznościowe. „Teraz” występuje w klubach (Carpe Diem, 
Klubie Muzycznym „Mocart”, pubie Koniec Świata, 
klubokawiarni Kawalerka), grywa w poniedziałki, dni  

 
 
 
naznaczone największą liczbą samobójstw i dni wolne od teatru 
(ostatnio również od Teatru Telewizji). Magnesem dla licznych 
widzów jest skład aktorski: Małgorzata Drążek, Hubert Kotarski, 
Filip Janików, Mateusz Świerski, Marcin Walentynowicz, Kornel 
Wawrzyniak. Aktorski tylko z nazwy, bowiem improwizatorzy to 
studenci/absolwenci filozofii, informatyki, fizyki, polonistyki, 
fotografii, pracujący i/lub bezrobotni (jeśli ufać biogramom na 
fanpage zespołu) z dużą – jak się okazuje – siatką znajomych. 
Grupę powołano w listopadzie 2012 roku (pierwszy występ 
w grudniu), w rozmowie za inicjatora powstania członkowie 
podają Mateusza „Świra” Świerskiego, komika, który na wody 
impro wypłynął ze stand-up comedy. 

Wieczory – zaznaczmy skrupulatnie – rzadko 
rozpoczynają się o umówionej godzinie, twórcy zawsze mają 
czas na rozmowy z przybyłymi widzami, powolną konsumpcję, 
wokalną rozgrzewkę i ustalenie strategii występu. Schemat 
wieczorów jest bardzo podobny (i zarazem bardzo różny). 
Spektakle skomponowane są z cyklu gier improwizacyjnych, 
które zawsze inicjuje (i zawsze w nieprzewidywalny sposób) 
widownia. Ta z kolei jest uprzednio rozgrzewana – w trakcie 
wspólnych ćwiczeń nie pozostaje nic z kamiennych posągów 
skrępowanych konwenansami kina i teatru. Każdy śmiało na 
sygnał „dyrygenta” wykonuje zabawne gesty lub odkrzykuje 
dziwaczne hasła. Również każda z gier inicjowana jest 
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Grupa Improwizacji „Teraz”, fot. Izabela Terebińska 

zawołaniem widowni („Trzy, dwa, jeden – teraz!”). Jednak moc 
publiczności sięga tu dalej. Dla przykładu w jednej z gier 
(historia albo śmierć) obserwatorzy zawołaniem „giń” mogą 
uśmiercić wybranego bohatera. Marzenie każdego widza 
przydługiego filmu lub nieciekawego spektaklu. 

 

 
 
 
Przejdźmy do przykładów (nazewnictwo gier 

niefachowe): randka w ciemno – klasyka gatunku. Jeden 
z aktorów wychodzi z sali. Po jego powrocie pozostali 
odgrywają karykaturalne role narzucone przez publiczność. 
Zgadujący musi zdemaskować tożsamość pozostałych. Alfabet 
– improwizatorzy odgrywają scenę, w której dialogi zaczynają 
się od kolejnej litery alfabetu. Style filmowe – odgrywanie scen 
podług wskazanego przez publiczność gatunku filmowego. 
Emocje (wyższy poziom trudności) – miejscu lub przedmiotowi 
przypisane są emocje, improwizatorzy odgrywają scenę, 
zamieniając się miejscami/przedmiotami, przeskakując 
gwałtownie między stanami emocjonalnymi. Życie widza – 
ochotnik z sali opowiada wszystkim swój dzień, który 
improwizatorzy następnie odgrywają (oczywiście w krzywym 
zwierciadle). Manekiny – widzowie animują bezwładnych 
aktorów, którzy starają się dobudować dialogi do aktualnej 
„konfiguracji” ciała. Piosenki (poziom ekspercki) – dana scenka 
wykonana jest jako utwór muzyczny w stylu wybranego przez 
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widownię artysty. 
Tym, którym wydaje się, że gry to proste zabawy 

towarzyskie, niech zwrócą uwagę na cykl zmiennych: 
konieczność natychmiastowej reakcji, brak scenariusza 
i gotowych dialogów, stres, problemy techniczne, harmider 
klubu, konieczność utrzymania flow – atmosfery dobrej zabawy, 
która gwarantuje sukces wieczoru. „Najlepszym wrogiem” (by 
posłużyć się oksymoronicznym tytułem komiksu Filiu i Davida 
B.) jest jednak widownia. Nie przebiera w środkach 
wyrażających (dez)aprobatę dla scenek. Nie ma skrupułów dla 
podrzucanych pomysłów. Buddyjski terrorysta, który je 
paprykarz (postać), studentka rachunkowości pracująca 
w biurze rachunkowym (dzień widza), poligon wojskowy 
(miejsce), złość, miłość, pożądanie (emocje), kreskówka, gore, 
science-fiction, niemiecki film pornograficzny (style), rap 
(gatunek muzyczny) – to tylko kilka wynotowanych naprędce 
haseł rzucanych przez publiczność. Są bardziej jaskrawe 
przypadki: wyzwiska, przekleństwa lub głośne protestowanie 
przeciwko jakiemuś pomysłowi. Przeciw jednej z gier (podczas 
której aktor trzymał głowę w misce wody) głośno zaprotestował 
widz (krzycząc coś o prawach człowieka). Artyści natychmiast 
podchwycili pomysł rozpoczynając improwizację o więzieniu 
Guantanamo – na tak „spektakularne” wybrnięcia z impasu stać 
tylko doświadczonych graczy. To najbardziej wymagająca 
i najtrudniejsza próba, z której nie zawsze wychodzi się 
zwycięsko. 
 Działalność „Teraz” jest pracą u podstaw. 
Kształtowaniem grupy i edukowaniem widzów. Oduczeniem 
złych nawyków pochłaniania nieśmiesznych i powtarzanych do 
znudzenia wieczorów kabaretowych. Działalnością o wiele 
cenniejszą niż telewizyjne „odgórne” próby szerzenia 
improwizacji, która – tak jak każdy wirus – nie potrzebuje 
sztucznych „mediów”. Próbą wreszcie amatorską i naznaczoną 
licznymi brakami w warsztacie aktorskim (co będzie filmo- 
i teatromanom zapewne przeszkadzać). O tyle jednak cenną, 
że samodzielną i tworzoną mimo wszystko, z uparciem godnym 
podziwu. 
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Grupa Improwizacji „Teraz”, fot. Izabela Terebińska 
 

 
 
 Na toruńskiej „Klamrze” w marcu 2013 r. zaprezentował 
się najbardziej rozpoznawalny teatr improwizacyjny – 
warszawski „Klancyk”. Aktorzy pokazali Pana Harolda – długą 
formę improwizacji, którą porwali wymagającą widownię 
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alternatywnego festiwalu. To właśnie długie formy są 
wyzwaniem dla improwizatorów. Grane dodatkowo 
w przestrzeni nieteatralnej ukazują, w pełnym zbliżeniu, kulisy 
tego specyficznego sposobu międzyludzkiej komunikacji. 
Pokaz, który nabiera kształtu wielowątkowej opowieści jest 
wyzwaniem dla umiejętności i pracy zespołowej. „Teraz” do 
repertuaru wprowadza półdługą formę – Pana pstronga, (sic!) 
czyli pierwszą rybę w kosmosie, wprawiając się wieczorami 
improwizacji, w których gry łączą się w jedną historię. Bohater 
(zawsze „tworzony” przez publiczność) staje przed dylematami, 
o które pytana jest widownia – kogo z randki w ciemno wybrać, 
jaki stan emocjonalny przybrać, w kim się zakochać, a kogo 
uśmiercić (to zdecydowanie bardziej pochłaniająca wersja niż 
znane próby „grywalizacji” teatru, takie jak interaktywny 
audiobook 1812: Serce Zimy czy Alicja 0 700 Teatru Usta Usta 
Republika). Spektaklowi Pan pstrong… przyjrzę się nie tylko 
z recenzenckiego obowiązku, ale też z potrzeby spędzania 
kolejnego poniedziałku z „Teraz”, w dusznej i przepełnionej sali 
jednego z toruńskich klubów. 
 
Postscriptum 

Kiedy wprowadzałem ostatnie poprawki do tekstu, Artur 
Andrus w „Akademii Rozrywki” w radiowej Trójce zapowiadał 
Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest, 
jedną z wielu tego typu imprez w Polsce (z gdańskim 
przeglądem „Podaj Wiosło” na czele) – najlepszych przejawów 
oddolnych inicjatyw przebijających się poza, jakkolwiek to 
brzmi, środowisko. W programie jeszcze zabrakło Grupy 
Improwizacji „Teraz”. Jeszcze. 
 
Wieczory komediowe Grupy Improwizacji „Teraz”, 04-11.2013. 

 
 

Bartłomiej Oleszek 
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SYLWIA RYBACKA 
 

 

ONI chcą zniszczyć teatr! 
O dzieciach prof. Janusza Deglera, 

które pozostały bez sceny 

 
 
Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza od zawsze 

budziła kontrowersje. Trochę dziwi to, że mimo iż pierwsze jego 
dramaty powstały niespełna sto lat temu, nadal są 
stygmatyzowane, uważane za gorszące, a co za tym idzie – 
skandaliczne. Grupy teatralne, które mają odwagę 
inscenizować Witkacego, zmagają się z wieloma problemami. 
Przede wszystkim muszą pokonać trudność tekstów 
przepełnionych pułapkami pozostawionymi przez autora 
(neologizmy, odniesienia do historii czy filozofii), zmierzyć się 
lub w sposób przemyślany polemizować z teorią Czystej Formy 
oraz, co wydaje się najtrudniejszym, zdobyć publiczność, która 
w dużej mierze nadal widzi Witkacego w sposób stereotypowy 
– jako alkoholika, narkomana i erotomana.  

Teatry zawodowe mają zadanie nieco łatwiejsze niż 
amatorzy. Przeszkolona kadra, zwykle (chociaż w części) stała 
publiczność, ułatwiony dostęp do finansów, profesjonalne 
miejsce prób i przede wszystkim własna scena – to 
podstawowe czynniki, dzięki którym można tworzyć 
przedstawienia. Wynika stąd, że inscenizowanie Witkacego na 
wysokim poziomie przez teatry niezawodowe jest nie tylko 
ryzykowne, ale niemal niemożliwe. Mimo to są w Polsce grupy, 
które mierzą się z tym trudnym zadaniem. Jedną z nich jest 
Teatr Exodus pod reżyserską pieczą Katarzyny Dąbrowskiej. 
O wysokim poziomie działalności zespołu może świadczyć 
chociażby to, że profesor Janusz Degler, wybitny teatrolog, 
niejednokrotnie nazywał ciechanowskich artystów swoimi 
dziećmi. 

Teatr powstał 11. kwietnia 2000 roku w Ciechanowie. 
Zadebiutował akcją happeningową Świadkowie (2000) opartą 
na strzępach dramatu Tadeusza Różewicza. Dalszy ciąg 
teatralnej drogi wyznaczyły sztuki Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Można było znaleźć w nich wszystko: szaleństwo, 
przeszłość, czekanie, cierpienie, pustkę, strach, bezsens, 
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Zacisze salonu Bałandaszka i Spiki 

rozpad, złudzenie, zagubienie, zniszczenie… Potwierdzają to 
wystawione sztuki: Wariat i zakonnica (dwie premiery: 2001 
i 2010), Matka (2002), Tumor Mózgowicz (2003), Nowe 
Wyzwolenie (2004), Sonata Belzebuba (2005), Mątwa (2006), 
Kurka Wodna (2007), Pragmatyści (2008), Szalona lokomotywa 
(2009), Janulka, córka Fizdejki (2011) i ONI (2012). 
Precedensem było też zderzenie dwóch dramatów Wariata 
i zakonnicy z Szaloną lokomotywą (2010). Był to finał 
stypendialnego projektu wspartego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawienia zostały ciepło 
przyjęte. Matka, Nowe Wyzwolenie, Sonata Belzebuba, Mątwa, 
Kurka Wodna, Pragmatyści oraz Szalona lokomotywa były 
wystawiane na Festiwalu Teatralnym DIONIZJE 2002, 2004,  

 
 
 
2005, 2006, 2007, 2008, 2010 i 2012. Tumora Mózgowicza 
i Nowe Wyzwolenie gościnnie pokazano w Warszawie, Sonata 
Belzebuba dotarła do Wielopola Skrzyńskiego, Mątwa 
doczekała się wystawienia w Teatrze im. St. I. Witkiewicza 
w Zakopanem, Kurka Wodna w Krakowie, a Pragmatyści 
w Słupsku na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 
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70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza1. 
Teatr Exodus na stałe wpisał się w historię 

współczesnego teatru polskiego. Jego premiery recenzowali 
lokalni dziennikarze. Dwa spektakle i jedna z miniatur 
scenicznych zostały odnotowane w najnowszym wydaniu 
dramatów Witkacego pod redakcją Janusza Deglera2. Ponadto 
dorobek artystyczny grupy został wpisany do archiwum 
przedstawień prowadzonego przez Pracownię Dokumentacji 
Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie3. Działalność Exodusa na bieżąco relacjonuje 
profesjonalny portal witkacologiczny4. Informacje o zespole 
można znaleźć również w najnowszej, pokonferencyjnej 
publikacji Witkacy: bliski czy daleki?, w której o teatrze 
wspomina nie tylko jego reżyser, ale również Janusz Degler 
i Marek Średniawa5. 

Ciechanów to niespełna pięćdziesięciotysięczne miasto, 
które nie posiada sceny teatralnej. Średnio raz w ciągu sezonu 
Teatr Exodus dawał premierowe przedstawienie, które miało 
kilka wystawień. Ponadto corocznie odbywa się tu 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE6 organizowany 
przez Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA, Urząd Miasta 
i Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki (z jedyną sceną 
w mieście, która przez trzynaście lat była siedzibą teatru). 
Tegoroczny Festiwal oberwał na Exodus lawinę kłopotów. 
Dlaczego? 

Niemożność wystąpienia teatru na DIONIZJACH stała 
się pretekstem do ukarania go. Zaawansowana ciąża jednej 
z aktorek oraz poważna choroba drugiej nie były dla dyrekcji 
PCKiSz wystarczającym powodem do wycofania się z udziału 
w festiwalu. Teatrowi zaproponowano nowe i zarazem 
drastyczne warunki współpracy. W ich świetle instruktor (tak 
określano założycielkę i reżyser Teatru Exodus) miała być 

                                                 
1
 Informacja pochodzi z profilu Teatru Exodus na portalu społecznościowym 

Facebook, https://www.facebook.com/pages/Teatr-Exodus/1488846651743 
89. 
2
 Zob. S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 3, oprac. J. Degler, Warszawa 2004, s. 

669, 723 i 724. 
3
 Zob. www.e-teatr.pl  

4
 Zob. www.witkacologia.eu 

5
 Zob. Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji 

z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk 17-19 
września 2009, red. J. Degler, Słupsk 2013, s. 10-11, 569 i 597-600. 
6
 Zob. www.dionizje.pl 
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pozbawiona i tak niskiego honorarium, na zespół zaś chciano 
nałożyć opłaty za korzystanie z sali prób i pracowni teatralnej. 
Na spełnienie tych oczekiwań nie było stać teatru, gdyż nie 
posiadał on własnego budżetu. Dyrektor PCKiSz Teresa 
Kaczorowska złagodziła więc wymagania i zaoferowała 
porozumienie, w którym Exodus został zwolniony z opłat, ale za 
cenę wolności twórczej. W projekcie pisma, które zostało 
opublikowane na stronie PCKiSz widniał zapis:  

 
W zamian za bezpłatne użyczenie pomieszczeń przez 

PCKiSz, Instruktor Teatru Exodus zobowiązuje się do 
wystawiania spektakli teatralnych (przynajmniej raz w roku) 
podczas imprez własnych, organizowanych przez PCKiSz, 
szczególnie podczas festiwali oraz w miarę 
zapotrzebowania

7
. 

 
Grupa Katarzyny Dąbrowskiej zwykle raz w roku 

prezentowała ciechanowskiej publiczności premierę. Wyjątkiem 
był rok 2013, w którym nie wystawiono nowego przedstawienia. 
Wynikało to z braku środków finansowych, których nie udało się 
pozyskać oraz tego, iż ostatnio przygotowani ONI (sztuka 
mówiąca o upadku teatru!) wymagali większego nakładu pracy 
związanego ze zmianą zespołu. Przedstawienie zrealizowano 
stosunkowo niedawno – w listopadzie 20128. Exodus w miarę 
możliwości występował również na festiwalu DIONIZJE 
(ośmiokrotnie w trakcie trzynastu lat pracy). Kontrowersyjne 
sformułowanie „w miarę zapotrzebowania” zobowiązywało 
aktorów, którzy de facto nie byli finansowani przez Centrum 
Kultury do występowania w każdym, nawet o nikłej wartości 
artystycznej, przedsięwzięciu.  

Niedoszłe porozumienie obligowało zespół (złożony 
w dużej mierze ze studentów uczących się w różnych krańcach 
Polski oraz osób pracujących zawodowo) do prób w wymiarze 
prawie dziewięciu godzin tygodniowo. Zawierało też ściśle 
określone warunki dostępu do pomieszczeń, co było olbrzymim 
utrudnieniem.  

                                                 
7
 Przedruk porozumienia zaproponowanego przez dyrektor Teresę 

Kaczorowską dostępny jest obecnie jedynie na stronie internetowej portalu 
(www.06-400.pl: http://06-400.pl/aktualnosc-lokalna/items/najazd-teatru-
exodus-na-centrum-kultury-53100). 
8
 Zob. ONI [trailer], reż. Katarzyna Dąbrowska, premiera 19. listopada 2012: 

http://ciechanow.tv/archives/1854. 
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Martwa Spika staje się symbolem zniszczonego teatru 

Nieprzyjęcie kontrowersyjnych warunków przez 
Katarzynę Dąbrowską było dla dyrekcji placówki równoznaczne 
z wyprowadzką. 29. sierpnia reżyser, aktorzy i spontanicznie 
skrzyknięci ludzie przyszli po przechowywane w PCKiSz rzeczy 
teatru. Kierownictwo Centrum Kultury, po konsultacji ze swoim 
organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym, wezwało  
policję.  

 
 
 
 Pojawił się kolejny problem. Teatr Exodus nie ma 
osobowości prawnej. Założono, że z racji tego, że działał 
w PCKiSz i głównie za jego pośrednictwem pozyskiwał 
dofinansowanie na realizację przedstawień, wszystko, co 
stworzył, należy formalnie do instytucji. Byłoby to o wiele mniej 
sporną kwestią, gdyby nie fakt, iż członkowie teatru 
w większości samodzielnie wykonywali scenografię, kostiumy 
i rekwizyty. Znaczna część z tych rzeczy była pamiątkami 
rodzinnymi przyniesionymi z domu. Na facebookowym profilu 
Exodusa można znaleźć cykl zdjęć z serii „Ze spisu teatralnych 
rzeczy…” „13 przedmiotów na 13 lat teatru”. Wymieniono w nim 
zwykłe obiekty o wątłej wartości materialnej. 

Po kilkugodzinnych mediacjach podpisano protokół. Za 
zgodą dyrekcji, w obecności policjantów teatr zabrał swój 
wieloletni dobytek. Obecnie (na początku listopada 2013) trwają 
pisemne formalności związane z uregulowaniem prawnym 
„wywiezionego z PCKiSz majątku”. Jest wola przekazania 
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Wóz wiozący ludzkość w kierunku automatyzacji 
(slajd obrazujący zamiary Tajnego Rządu) 

i zrzeknięcia się roszczeń do nazwy teatru (o ironio!) i jego rzeczy. 
 Incydent wstrząsnął opinią publiczną. Media 
przekazywały sprzeczne komunikaty, nie potrafiły opowiedzieć 
się po żadnej ze stron – być może, aby nie narazić się 
politycznie. Absurdalne jest jednak wiązanie całkowicie 
apolitycznego teatru, który w swoich przedstawieniach nigdy nie 
poruszał tej tematyki, nie sympatyzował z jakąkolwiek partią czy 
ugrupowaniem. Nieprzemyślane, kompromitujące było również 
oświadczenie dyrektor Centrum Kultury, które brzmiało niczym 
reportaż wprost z „Życia na Gorąco”. Emocje nie służą 
rozwiązywaniu tego typu spraw, szczególnie, gdy pod ich 
wpływem łamie się ustawę o ochronie danych osobowych 
(opublikowanie i przedruk przez niektóre media treści 
proponowanego porozumienia wraz z adresem i prywatnym 
numerem telefonu komórkowego reżyser teatru). Nieważne, jak 
przebiegał konflikt – tego już nic nie wróci. Teraz najistotniejsze  

 
 
 
 
jest to, by Teatr Exodus znalazł siedzibę i miejsce do pracy. Od 
miesięcy nie ma możliwości kontynuowania prób ani 
perspektyw na przygotowywanie nowych inscenizacji. Jedyną 
sceną w mieście była ta, którą musiał opuścić.  
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 Nie byłoby sensu poruszania tematu, gdyby Teatr Exodus 
był teatrem, którego praca byłaby bezwartościowa (lub o małej 
wartości). Nie bez przyczyny jednak profesor Degler zajął 
stanowisko w tej sprawie, kierując list otwarty9, oraz udzielił 
wywiadu dla jednego z portali internetowych, w którym mówił: 
 

Działalność Teatru Exodus to ewenement nie tylko 
w dziejach scenicznych Witkacego. Niezmiernie rzadko teatr 
amatorski decyduje się realizować tak niezwykle ambitny 
i trudny program. […] To są przedstawienia bardzo 
przemyślane, będące rezultatem wnikliwego czytania tekstu. 
One są po prostu mądre. I także ciekawe pod względem 
plastycznym. […] To przedstawienie [Pragmatyści] zachwyciło 
uczestników sesji witkacowskiej w Słupsku cztery lata temu. 
Potem musiałem tłumaczyć wielu osobom, m.in. z Francji, 
z Włoch, co to za zespół. Nie chcieli wierzyć, że to zespół 
amatorski. Nie wierzyli też, że pochodzi z miasta, którego 
nazwę po raz pierwszy w życiu usłyszeli. Tłumaczyłem też, że 
Ciechanów to nie jest jakaś dzielnica Zakopanego, ale duży 
ośrodek miejski. Nie ukrywali podziwu dla władz miasta 
i powiatu, że mądrze pojmują swą rolę jako mecenasów 
kultury i wspierają zespół i jego poczynania. Proszę się nie 
dziwić, ale ja zupełnie nie rozumiem, jak można było dopuścić 
do tej eksmisji? Dlaczego władze miasta nie reagują? 
Dlaczego na przykład radni miasta czy powiatu nie podjęli się 
mediacji? Gdzie są radni z obu komisji kultury? […] Zniszczyć 
coś jest bardzo łatwo, ale odbudować znacznie trudniej

10
. 

 
Słowa Profesora są idealnym podsumowaniem całej 

sytuacji. To jeden z głosów rozsądku, który podsumowuje 
dyskusję rozgorzałą na forum gazety.pl11. Bezdomność Teatru 
Exodus została wyjęta wprost z ostatniej premiery ONYCH. Są 
dwa wyjścia – albo Teatr zginie, albo otrzyma pomoc. Sam 
Witkacy w jednym z wywiadów stwierdza: „Pozostał tylko teatr. 
Ale i on nie da się przy obecnych tendencjach utrzymać zbyt 
długo. Jednakże jest on na razie czymś w rodzaju soczewki 
życia danego narodu. Dlatego tylko te narody możemy nazwać 
żywotnymi, które zdołały stworzyć własny, twórczy teatr”12. 

                                                 
9
 Treść listu została dołączona jako aneks do artykułu. 

10
 Profesor Janusz Degler o teatrze, wystawianiu ponad przeciętność oraz 

zwyczajnie o mądrych i głupich http://06-400.pl/wywiad/items/profesor-
janusz-degler-o-teatrze-wystawaniu-ponad-przecietnosc-oraz-zwyczajnie-o-
madrych-i-glupich. 
11

 Zob. http://forum.gazeta.pl/forum/w,557,146676179,,Teatr_Exodus_na_ 
bruku_2_.html?s=7&wv.x=2. 
12

 J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2009, s. 60.  
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ANEKS. List otwarty prof. dra hab. Janusza Deglera: Teatr 
Exodus zagrożony 
 

Głęboko zasmuciła mnie wiadomość o eksmisji Teatru 
Exodus z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie. Jestem pełen obaw, czy zespół pozbawiony 
stałej siedziby będzie mógł nadal funkcjonować […]. 

Teatr Exodus – stworzony i kierowany przez Katarzynę 
Dąbrowską – to teatr wyjątkowy. Od początku wystawia niemal 
wyłącznie utwory Stanisława Ignacego Witkiewicza, co jest 
ewenementem w dziejach recepcji jego twórczości. Dotąd 
przygotował trzynaście premier, m.in. rzadko grywanych sztuk, 
jak: Tumor Mózgowicz, Nowe Wyzwolenie, Janulka, córka 
Fizdejki. Miałem okazję obejrzeć kilka z nich i z wielką 
satysfakcją mogę stwierdzić, że zespół dopracował się 
własnego stylu grania sztuk Witkiewicza, z którymi często nie 
potrafiły sobie poradzić teatry zawodowe. Były to inscenizacje 
przemyślane, ciekawe plastycznie i zadziwiające dojrzałą grą 
aktorską. Nic dziwnego, że kolejne premiery zyskiwały uznanie 
recenzentów i publiczności, a zespół bywał nagradzany na 
różnych przeglądach i festiwalach. Cztery lata temu Teatr 
Exodus pokazał Pragmatystów w Słupsku podczas 
międzynarodowej konferencji poświęconej Witkacemu i zebrał 
wiele pochwał za ciekawą interpretację tego wyjątkowo 
trudnego i rzadko wystawianego dramatu. 

Sadzę, że nie tylko znawców i miłośników Witkacego 
musi niepokoić fakt, że teatr znalazł się w tak trudnej sytuacji. 
Do tego nie otrzymał wsparcia miejscowych mediów, ani także 
tych, którym leży na sercu dobro miasta. Teatr Exodus jest jego 
najlepszą wizytówką oraz wzorem dla wielu zespołów 
działających w podobnych ośrodkach. Nie można dopuścić, aby 
teatr o takim dorobku i mający bogate plany twórcze przestał 
istnieć z powodu nieprzemyślanej decyzji dyrekcji Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki. 

 
 

Sylwia Rybacka 
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toruń artystyczny 
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PAULINA MATYSIAK 
 

 

Lalki Katarzyny Hołdy  
 
 

Na przełomie czerwca i lipca 2013 roku w Galerii 
Sztuki Wozownia można było zapoznać się z pracami 
Katarzyny Hołdy, absolwentki Wychowania Plastycznego 
na UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Ludowego w Aakirkeby 
na Bornholmie w Danii. 

 
Artystka w swojej sztuce wykorzystuje często archetypy 

religijne w kontekście feministycznym. Można to zauważyć 
w prezentowanej w Wozowni wystawie Lalki. Hołda sięga po 
archetypowy, magiczny przedmiot, być może nawet jeden 
z pierwszych wymyślonych przez ludzi, jakim jest lalka. 
Pierwsze prehistoryczne lalki-rzeźby spełniały prawdopodobnie 
funkcje religijne i magiczne. Były często stosowane 
w różnorakich rytuałach płodności.  

Lalki prezentowane na wystawie można podzielić na 
różne grupy. Do jednej z nich zaliczać się będą lalki magiczne, 
które zostały wykonane z konkretnymi intencjami. Laleczka 
Miesiączkowa została stworzona, by zapewniać energię, siły 
twórcze i życiowe; Anat zwiększa seksualną moc właścicielki, 
jej siłę i skuteczność; Afrodyta wspiera życie miłosne. Inną 
grupą lalek są Boginie. Artystka nawiązuje w nich do mitów, nie 
tylko greckich. Boginie przedstawiane są w akcie, często ze 
swoim atrybutem, np. lalki Kora z Makami i Kora z Różami 
nawiązują do momentu, kiedy pod zbierającą kwiaty Korą 
rozstąpiła się ziemia i wyjechał z niej Hades. Kolejną grupą są 
lalki Życie-Śmierć-Życie, które odwołują się do cyklu natury 
i psychiki – narodziny-wzrost-obumieranie-śmierć-odrodzenie.  
Wśród nich znajdziemy lalkę Anię symbolizującą dziewczynkę 
czy lalkę Śmierć. Bardzo ciekawa jest Sarmatka – lalka, 
w której artystka stylistycznie nawiązuje do typowych dla 
estetyki sarmackiej połączeń (orientalnych i zachodnio-
europejskich). Do lalek biblijnych zalicza się tylko jedna – 
Judyta. Jest to bohaterka starotestamentowej Księgi Judyty, 
która opowiada historię najazdu wojsk asyryjskich na Izrael 
i oblężenia Betulii. Judyta udaje się do obozu wroga, rozkochuje 
w sobie dowódcę Holofernesa, spędza z nim kilka dni 
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a następnie go zabija. Była symbolem (zwłaszcza w czasach 
średniowiecznych) bohaterstwa. Później często przedstawiana 
była jako femme fatale. Do lalek kobiet zaliczyć można 
Rzemieślniczkę/Lalkarkę, która jest jednocześnie autoportretem 
Hołdy, ale i symbolicznym przedstawieniem artystki. 

Prezentowane w dwóch salach Wozowni prace robiły 
wrażenie. Nie tylko starannością i precyzją wykonania, ale 
także wielkością. Wielkość niektórych lalek dochodzi do 100 
cm, najmniejsze – Lalki Motanki – to tylko 19,5-26 cm. 
Wyeksponowane zostały na ścianach pomieszczenia, bardzo 
ascetycznie – tylko z punktowym oświetleniem i niewielkimi 
opisami prac. Hołda wykorzystała różne materiały podczas 
tworzenia swoich lalek – różnego rodzaju tkaniny, nici, koraliki, 
koronki.  

Na stronie http://holdalalki.blogspot.com można 
zapoznać się z innymi lalkami wykonanymi przez artystkę, które 
nie były prezentowane w Toruniu. 
 
Katarzyna Hołda, Lalki, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 
czerwiec-lipiec 2013. 
 
 

Paulina Matysiak 

http://holdalalki.blogspot.com/
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PAULINA MATYSIAK 
 

 

Rysunki Jankiela Adlera 
 
 

W maju 2012 roku Liane i David Aukin obdarowali 
dwa polskie uniwersytety – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
oraz Uniwersytet Jagielloński – rysunkami jednego 
z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, Jankiela 
Adlera. Aukinowie prace Adlera odziedziczyli po ojcu, który 
był prawnikiem i przyjacielem malarza, a także otrzymali od 
córki artysty, Niny Adler. 
 

Rok później, jesienią 2013 roku, doszła do skutku 
wystawa prezentująca ten dar. Ekspozycja rysunków 
w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu przewidziana była na 
październik i listopad (od 8.10. do 22.11.2013), następnie 
kolekcja została zaprezentowana w Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W Toruniu zostały zaprezentowane także trzy 
inne rysunki Adlera ze zbiorów Archiwum Emigracji, w tym 
jeden, który jest darem Jasi Reichardt z Londynu. 

Adler to artysta niebanalny, oryginalny. Tak o nim pisał 
jego przyjaciel Stefan Themerson: „W reprodukcjach dawnych 
obrazów Adlera widać jak gwałtem wyrywa się na pierwszy 
plan, przed malarza, to rwący się do głosu poeta, to muzyk, to 
znów filozof – naukowiec, stojący w zadziwieniu na granicy 
mistycyzmu, wreszcie człowiek sumienia, serca, skrupułów 
i sentymentu, człowiek który nie chce zapomnieć środowiska, 
z którego wyrwały go losy, człowiek, który malarza szantażuje 
krzykiem: Pamiętaj nie tylko o kolorach, linii, fakturze, 
kompozycji, pamiętaj także i o nas, o ludziach, którzy zostali 
tam, skądeś ty wyszedł, pamiętaj!”. 

Dwadzieścia prac, które zostały zaprezentowane na 
wystawie, są reprezentatywne dla twórczości Adlera. Niektóre 
to proste szkice, obraz, który został szybko zarejestrowany, by 
nie umknął pamięci. Inne – to skończone, osobne dzieła sztuki. 
Na wystawie można było zobaczyć akty, kompozycje 
abstrakcyjne, portret młodego żołnierza. W swojej twórczości 
Jankiel Adler wykorzystywał często tematy żydowskie – na 
wystawie można zobaczyć rysunek przedstawiający święto 
Purim, które upamiętnia uchronienie Żydów od zagłady 
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w perskim imperium Achemenidów.  
Na koniec warto przywołać anegdotę o artyście 

przytoczoną przez wspomnianego już Stefana Themersona: 
„Jankiel Adler powiedział kiedyś o pracach jednego ze swych 
kolegów malarzy: »It’s not my cup of tea, but it is a very good 
one«. Ta mądra uwaga świadczy, że Adler wie, czego chce, ale 
nie jest fanatykiem nie tolerującym tego, czego chcą inni”. Być 
może prace Adlera to nie „nasza filiżanka herbaty”, ale 
z pewnością jest to dobra „herbata”. I choćby z tego względu 
warto zapoznać się z pracami tego artysty. 
 
Jankiel Adler, Rysunki. Z daru Liane i Davida Aukinów dla 
Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu oraz Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Uniwersy-
teckie w Toruniu, październik-listopad 2013. 
 
 

Paulina Matysiak 
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ŁUKASZ LIPIŃSKI 
 

 

„Eat, train, study, love, sleep, repeat”, 
czyli mem jako styl życia 

w społeczeństwie konsumpcyjnym 
 

        
 

Status memów jest w dyskursie kulturowym 
ambiwalentny. Z jednej strony są one mikronarracjami, które 
zwykliśmy umieszczać na peryferiach, czyniąc to w myśl 
elitarystycznego rozróżnienia na kulturę „niską” i „wysoką”. To 
całkowicie zrozumiałe, bo przecież trudno jest porównywać 
pracę Tomasza Manna nad Czarodziejską górą z pracą 
internauty nad sześciowyrazowym komentarzem do kilku 
obrazków. Druga strona medalu wygląda jednak tak, że memy, 
będąc śladami kulturowego doświadczenia rzeczywistości, 
naśladują najbardziej podstawowe działania ludzi. Dlatego 
można powiedzieć, że funkcjonują one w pewnego rodzaju 
centrum, bo odnoszą się do tego, co dzieję się „tu i teraz”, które 
nie jest wszakże zlokalizowane w konkretnej przestrzeni, 
ponieważ centrum może być dzisiaj wszędzie – nawet w kilku 
miejscach jednocześnie. W czasach globalnego zasięgu sieci 
komunikacyjnej, jaką jest Internet, centra funkcjonują tam, gdzie 
odnotowuje się największą liczbę wyświetleń, „lajków” czy 
komentarzy. 

Interpretowany poniżej mem, który nie bez ironii został 
przeze mnie nazwany sekwencją czynności życiowych 
w społeczeństwie konsumpcyjnym, posługuje się dość spójną 
(jak na mem) semiotyką. Traktuję ten niezbyt rozbudowany 
formalnie pseudosystem znaków jako realizację standardowego 
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modelu czynności, które wypełniają czas ludzkiej egzystencji. 
Przy czym nie mam zamiaru dowodzić, że wszyscy ludzie 
działają tak samo. Chcę tylko powiedzieć, że w wielu miejscach 
na świecie występują konkretne praktyki kulturowe, które 
doskonale się w ten schemat wpisują. 

Pierwsza ikona przedstawia sztućce. Wszyscy dobrze 
znamy tą nieskomplikowaną autostradową kompozycję. W tym 
memie została ona podpisana angielskim czasownikiem Eat, 
czyli Jeść. Niejako wbrew nazwaniu tego obrazka ikoną 
powiem, że nie chodzi tutaj tylko o czynności związane ze 
spożywaniem posiłku, ale ogólnie rzecz biorąc: o amalgamat 
rozmaitych działań związanych z szeroko pojętym 
konsumowaniem. 

Konsumować można dzisiaj wszystko, lecz nie wszystko 
w równym stopniu i znaczeniu. Od małżeństwa, podróży 
poślubnej i wspólnego posiłku, przez muzykę rozrywkową, 
sztukę, książki (spokojnie – nie znikną), filmy, sport, używki, 
przez – last but not least – seks. Eat odsyła bezpośrednio do 
czynności związanych z Jedzeniem, ale jej głębia generuje 
więcej skojarzeń, niż widać to w powierzchownym rzucie oka. 

Następny obrazek to Train, czyli Trenować. Jego 
znaczenie łączy się z poprzednim, ponieważ Trenować to 
jednocześnie brać udział w konsumpcji. Bezpośrednia droga od 
Eat do Train jest wyznaczana przez współczesną ścieżkę 
zniekształconego mitu antycznej kalokagatii, którą przeinaczyła 
późna nowoczesność wraz z jej szemranymi eksperymentami 
anabolicznymi. Najważniejsze jest tutaj to, że jemy dzisiaj już 
nie tylko po to, żeby przeżyć czy dla czystej przyjemności, ale 
z pobudek wyłącznie praktycznych, a zatem żeby mieć siłę do 
Trenowania. 

Pokrewieństwo drugiej linii między Eat i Train jest już 
dużo bardziej złożone. Prowadzi od kupowania odzieży 
i akcesoriów sportowych, uiszczania opłaty za bilet wstępu na 
salę treningową (albo jakąkolwiek inną), przez nabywanie 
profesjonalnych suplementów diety, na odwiedzaniu stoisk 
z żywnością (pseudo)ekologiczną kończąc. Train nie musi 
odsyłać dosłownie do tego, co sugeruje ikona. Trenować można 
przecież wszystko: począwszy od szybkiego czytania 
i sprawnego pisania po jogę i bieganie1.  

Dopiero na trzeciej pozycji w łańcuchu sekwencji 

                                                 
1
 Którego przenikliwą i pełną humoru krytykę popełnił Baudrillard – zob. 

J. Baudrillard, Ameryka, Warszawa 2011. 
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umieścił autor obrazek z książką, podpisując ją czasownikiem 
Study, czyli Uczyć się. Nie stało się tak jednak bez przyczyny, 
ponieważ droga od Train do Study jest naturalna: dobrze 
zbilansowane ćwiczenia poprawiają funkcje kognitywne, co 
przemawia na korzyść tezy, że aby móc lepiej Uczyć się, 
dobrze jest wykonywać ćwiczenia fizyczne. Miejmy 
świadomość, że Uczyć się to znaczy również Konsumować 
i Trenować. Po pierwsze: aby móc to dobrze robić, trzeba 
kupować książki (czy kserówki, albo chociażby kawę 
w bibliotece). Trenować, ponieważ częsta nauka „na pamięć” 
bardziej przywołuje skojarzenia związane z cielesną vita activa, 
a nie z intelektualną vita contemplativa.  
 Czwarta ikona w sekwencji czynności życiowych… to 
Love. Autor rozumie ją bez reszty na sposób patriarchalny. 
Kobieta widniejąca na ikonie (długie włosy, klęcząca tyłem  
do partnera) znajduje się w pozycji podporządkowanej 
mężczyźnie. Ekonomika klozetowego formatu miłości 
sprowadza się tutaj do prostego aktu cielesnego, w którym 
każde z kochanków ma apriorycznie wyznaczony status. 
Pierwotna semiotyka kultury patriarchalnej wymaga tego, by 
kobieta była uterycznym znakiem dołu, a mężczyzna fallicznym 
znakiem góry. W społeczeństwie konsumpcyjnym (gdzie 
patriarchat stał się towarem) miłość jest tylko jedną z dobrze 
obrandowanych kataliz egzystencji. Kochać się to dzisiaj 
głównie Konsumować miłość, a dla niektórych także Uczyć się, 
np. z Kamasutry. Trenować to również wystawać pod ścianą 
sali treningowej i omiatać wzrokiem kobiety uczestniczące 
w niemalże rytualnym tańcu bachicznym bioder i pośladków. 
Trenować to wreszcie pozwalać gruczołom na produkcję 
endorfin, które stratyfikują impulsy cielesne będące jedyną 
teleologią miłości konsumowanej. 
 Przedostatni obrazek (ostatni to Repeat) jest niejako 
zwieńczeniem sekwencji czynności życiowych w społe-
czeństwie konsumpcyjnym. Sleep znaczy nie tylko Spać, ale 
także zbierać energię potrzebną do powtarzalnego 
konsumowania („ciepłe pepsi zółte żuki zimne flaki belargot” – 
jak chce Rafał Derda, którego znamy z Młodego Torunia 
Poetyckiego). Spać to jedyne Być ocalone od Mieć. Dobranoc 
więc i… do następnego Powtórzenia! 
 
 

Łukasz Lipiński 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

WFN? 
 

 
Żeby nie było niczego.  

 
Krzysztof K. 

 
 „Tu nie ma Nietzschego!” – rzekł Bóg przed śmiercią 
Fryderyka. Na ziemi też w zasadzie nie ma niczego, a przecież 
jakoś prosperujemy. Jakieś nieokiełznane NIC zawładnęło 
zbiorową wyobraźnią, wystarczy powiedzieć, że powstała nawet 
specjalna grupa, oczywiście w cudzysłowie i patykiem pisana, 
zwana – jakże naukowo i elegancko – Wielcy Filozofowie 
Niczego (w skrócie WFN). 
 WFN to organizacja nad podziw prężnie działająca. Ma 
wspaniałego, inteligentnego, rozważnego, ale przecież 
i romantycznego, Prezesa (wielka litera zastosowana celowo – 
dla zaznaczenia czci i chwały, którą Wielki P. jest przez swoje 
pacholęta otoczony) i paru innych, co też myślą, że są 
prezesami, bo i oni chcą, żeby nie było niczego. Prezes jest 
jednak tylko jeden – jak królowa (tylko mniej ocieka różem 
i cekinami – bo to już niemodne, a na dodatek mało 
prestiżowe). Najlepszy, najmądrzejszy i ho, ho, jakże przystojny. 
Prezes NIC opanował do perfekcji. 
 Warto też zaznaczyć – i to wcale nie na marginesie, że 
WFN to ogromna organizacja, liczy sobie bowiem prawie 40 
milionów osób. Niezły rząd dusz. Organizacja posiada arcydużą 
(żeby nie użyć jakże skromnego słowa „wielką”) siedzibę, przez 
niektórych zwaną pospolicie i zwyczajnie – Polską, choć na całe 
szczęście odchodzi się od tej mało korporacyjnej, mało 
genderowej, jeszcze mniej feministycznej i postkolonialnej 
nazwy.  
 Dość jeszcze wspomnieć, że Wielcy Filozofowie Niczego 
(nie mylić z Wielkimi Filozofami Nietzschego, którzy mieszkają 
na Zachodzie) posiadają idealną strukturę, każdy ma (zna) 
swoje miejsce. Sprytni filozofowie spod sklepu obalają nie tylko 
flaszki, ale i niemodne teorie. Jeszcze bystrzejsi nie siedzą pod 
sklepem, ale w barach z sushi czy knajpkach z kuchnią 
molekularną, gdzie opowiadają, jak godnie oraz trendy żyć za 
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1200 PLN (czytelniku, to wymawiaj modnie: pe-el-eny, a tu 
nawet odmień: pe-el-enów) brutto. Najmądrzejsi są oczywiście 
politycy, mali królowie i królewny NIC. 
 Kontynuujmy opowieść. Wielcy Filozofowie Niczego mają 
swoje godło. Podobno kilku chuliganów po wyrokach twierdzi, 
że nawet logo Pepsi jest bardziej wyrafinowane, ale to bzdura. 
Zresztą – zostaną surowo ukarani za głoszenie takich herezji, 
ABW (czyt. a-be-wu) już puka do ich drzwi. W godle Wielkich 
Filozofów Niczego NIC na tle NICZEGO prezentuje się godniej 
niż orzeł w koronie!  
 Kontynuujmy. WFN to ludzie, czyli: kobiety, mężczyźni 
oraz osoby, które gardzą tradycyjnymi zabobonnymi oraz 
krzywdzącymi podziałami dotyczącymi sfery płciowości. Ludzie 
światli, wykształceni, piękni. O czym świadczy chociażby 
odkrywczość dwóch powyższych zdań (piękno duchowe też się 
liczy). W cudownej organizacji nie ma już miejsca od bardzo, 
bardzo dawna dla prostych jak linijka szóstoklasisty 
specjalistów od NIC, och, nie. Są tutaj absolwenci urban studies 
(czyt. urban stadis), junior brand managerzy (a to czyt. junior, 
ew. dżunior brend menedżerzy), kulturoznawcy, politolodzy, no 
i jest też paru studentów politechniki. Ale NIC, miejmy nadzieję, 
że populacja tych nieprzydatnych niehumanistów zacznie się 
zmniejszać. Skutecznie im w tym pomożemy – rozbudowując 
humanistyczną infrastrukturę, czymkolwiek miałaby ona 
w zasadzie być. 

Nadszedł czas na podsumowanie, ale jako że 
podsumowanie to prawie pożegnanie, a pożegnania są smutne 
– skończymy szczerozłotą, ale krótką myślą. Czy można 
powiedzieć coś jeszcze o WFN? W zasadzie już NIC, reszta 
jest milczeniem, jak powiedział ktoś tam. 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
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od a. do k., od k. do a. 
kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 
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Elvis Costello and The Roots, 
Wise Up Ghost (2013) 
 
Sz.K.: Wise Up Ghost to owoc 
współpracy zasłużonego rapowego 
zespołu The Roots (a raczej jego 
instrumentalnej części) z jeszcze 
bardziej zasłużonym Elvisem 
Costello. W swojej karierze nagry-
wał już (na początku) rhythm'n'-
bluesa i power pop, muzykę 

kameralną, jazz ze swoją żoną Dianą Krall i tradycyjny pop 
z samym Burtem Bucharachem… 
B.A.: Od początku płyty mamy śliczną basową poduszkę, ładny 
groove, dużo instrumentów, sporo smaczków, cudne klawisze 
i świetne dęciaki. Całość daje misterną, ale przejrzystą 
konstrukcję. Oni wiedzą, co robią, wiedzą, co chcą osiągnąć 
i jak to zrobić. 
Sz.K.: Nic dziwnego, że ta kooperacja wyszła bardzo sprawnie, 
praktycznie bezboleśnie. Parę razy da się tutaj słyszeć 
kompozycje w stylu słynnego Alison, drugiej płyty Elvisa… 
Costello ostatnio trochę się pogubił, jeżeli chodzi o kolejne 
albumy, i potrzebował takiego wiatru w plecy… I tutaj widać, że 
świetni instrumentaliści z Roots (z Questlovem na czele) to 
idealnie ci ludzie, których potrzebował. Piosenki opierają się na 
ich współgraniu, a kiedy wyraźnie Costello wychodzi na czoło, 
to otrzymujemy utwór najbardziej godny zapamiętania na całej 
płycie – If I Could Believe. 
B.A.: Byłaby to typowa ballada, oczywiście bardzo stylowo 
zrobiona, konkretna perkusja z ładnie brzmiącymi blaszkami, 
miękki i trochę nieczytelny bas. No i oczywiście obowiązkowe 
klawisze, typowe grand piano spajające całość i pilnujące 
harmonii. Mówię byłaby, gdyby nie smyczki pojawiające się 
w trzeciej minucie. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to tak 
naprawdę osobny utwór, osobliwa coda, trochę doklejona do tej 
ballady. Po pierwsze wchodzą dopiero po zakończeniu ballady, 
po ostatnim akordzie, co prawda stanowią jego przedłużenie, 
ale potem zmienia się charakter, harmonia… zupełnie nowa 
jakość. Gdyby nie część balladowa, to byłby świetny numer. 
Sz.K.: Zależnie od utworu bywa albo bardzo tradycyjnie, np. 
Tripwire brzmiący jak Buddy Holly grający na amerykańskiej 
szkolnej potańcówce… 
B.A.: Właśnie! Ale o tyle, o ile głos się klei, to brzmienie 
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instrumentów, zwłaszcza bas, zupełnie nie odpowiadają temu 
wyobrażeniu. 
Sz.K.: Albo w bardziej nowoczesny sposób nawiązując do 
tradycji muzyki czarnej (funkowy Refused to Be Saved, 
neosoulowy She Might Be A Grenade, northern soulowy singiel 
Walk Us Uptown). Grenade jest też najlepszy rytmicznie, 
nieoczywiste metrum, dobra praca sekcji rytmicznej… 
B.A.: Wiesz, tutaj mamy świetny groove, wszystko się łączy 
i przeplata, dla mnie to utwór kompletny. A metrum zdaje się – 
dwanaście ósmych. 
Sz.K.: Płyta dobra, tak profesjonalnie zrobiona, że trudno się do 
czegoś przyczepić.  
B.A.: Brzmienie nie jest plastikowe, tylko ciepłe i tłuste. Jest też 
coś, co naprawdę lubię – przejścia pomiędzy niektórymi 
utworami. 
Sz.K.: Jako że okładka głosi Number One, to czekamy na ciąg 
dalszy. 
B.A.: Tak, świetna rzecz, czekamy, czekamy. 
 

Ocena: 
 
 
 

 
Pokey LaFarge, Pokey LaFarge 
(2013) 
 
Sz.K.: Pokey LaFarge to 
amerykański muzyk grający, 
ogólnie rzecz biorąc, tradycyjną 
muzykę amerykańską.  
B.A.: Numery są świetne, warte 
poznania, wspaniałe odwzorowa-
nie, dla nas już nieco dawnej, 
muzyki. Instrumenty, stylistyka, 

rytm, słowa, no jest to rewelacyjne. 
Sz.K.: Chyba najlepiej tak to właśnie określić, bo odnosi się do 
wielu klasycznych gatunków: folku z Appalachów, piosenek 
robotniczych, starego jazzu, początków country, ragtime’ów. 
Dużo tego. Jego płyty brzmią jak ten program radiowy Boba 
Dylana, w którym puszczał on połączone tematycznie utwory 
z klasyki piosenki amerykańskiej. Ale LaFarge nie tylko gra, 
także wygląda jak klasyk. 
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                  Artysta – 

B.A.: Gdyby tylko odwzorowywał, to byłoby to po prostu dobre, 
tymczasem ponieważ jego stylizacja jest pełna, to jest to 
obowiązkowa i wspaniała pozycja do posłuchania. Wspaniała, 
ponieważ Pokey nie odwzorowuje, ale kontynuuje stare granie. 
Facet przeleżał po prostu 100 lat pod lodem. Warto zerknąć 
w grafiki, czarno-białe zdjęcie, na którym daje całusa 
dziewczynie, jest po prostu kapitalne. 
Sz.K.: Jest to jego kolejna płyta, niekoniecznie różni się 
wieloma rzeczami od poprzednich, może najbardziej tym, że 
jest bardziej profesjonalna i o solowym graniu na banjo przez 
40 minut nie ma już mowy… Album jest pierwszym nagranym 
niezależnie we własnej wytwórni Pokey’a. I o dziwo pierwszym, 
który odniósł większy sukces! A to prawdopodobnie dzięki 
dobrej publicity, po występie rok temu na strasznie 
przereklamowanym albumie Jacka White’a. 
B.A.: Mając w pamięci zamiłowanie White’a do analogowych 
zabawek w studiu i „starych czasów” w ogóle, sądzę, że ci 
panowie z pewnością dobrze się rozumieją. 
Sz.K.: Największą wadą jest chyba to, że po jednokrotnym 
przesłuchaniu płyty chyba ktoś, kto nie jest stricte fanem takiej 
muzyki, może już o niej wszystko wiedzieć… Także jest to 
album głównie dla fanów gatunku, którzy taką muzykę znają 
i rozpoznają kolejne utwory, covery i konwencje. W każdym 
razie jest to idealna barowa muzyka towarzysząca. 
B.A.: To prawda, że może nie porywać, ale mimo wszystko 
warto poznać, bo Pokey LaFarge jest ewenementem! 
Sz.K.: Tak. Swoją drogą ciekawe, ilu fanów amerykańskiego 
folku znajdzie się w Polsce… 
 

Ocena: 
   

 
              Płyta – 

 
 

Bartłomiej Alberski, 
Szymon Kobyliński 
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pogotowie poetyckie 
magdaleny gałkowskiej 
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ZOFIA FREJLAK – pani Zofio, zasadniczo nie mam pojęcia, jak 
się odnieść do Pani twórczości, dla mnie to coś, co waha się 
klimatem pomiędzy Mickiewiczem a Osiecką i nie, to nie jest 
komplement. Oznacza to, że jest Pani archaiczna, a próbuje 
być nowoczesna w tym swoim pisaniu, a to niestety nie działa. 
Momentami jest tak wtórnie, że zaczynam zastanawiać się, czy 
są to teksty pisane w tym wieku, a mamy XXI. Proszę się 
zastanowić nad tym, co właściwie chce Pani w swojej poezji 
przekazać, a przede wszystkim JAK chce Pani to robić. Może 
zamiast zaczynać od prawd uniwersalnych, zacznie Pani od 
siebie, jak wielu początkujących poetów? Jeśli chodzi 
o warsztat – radziłabym unikać „wielkich słów” i patosu, 
radziłabym spuścić trochę powietrza z tych tekstów, zdjąć je 
z koturnów, na których wyraźnie się męczą i w którym im nie do 
twarzy. Proszę zapomnieć o rymach, klasyce, wzniosłości, 
proszę usiąść i napisać coś po prostu od siebie. Rymy Pani 
kuleją, jest Pani w tym rymowaniu niekonsekwentna, raz rymuje 
Pani dokładnie, raz nie, raz w ogóle Pani nie rymuje, ogólnie 
warsztatowy bałagan i niechlujstwo. Nieszczęśliwie niosą Panią 
również metafory dopełniaczowe: nici pamięci, wspomnienie 
dawnych śnień, szczęścia szal bieluchny itd. Reasumując: 
radzę zapomnieć o tym, co napisała Pani dotychczas i zacząć 
od nowa.  
 
ANNA BULIŃSKA – przysłała Pani trzy wiersze, trzy skrajnie 
różne, aczkolwiek łączy je jedna rzecz: dosłowność, wykładanie 
kawy na ławę, co jest zupełnie niepotrzebne i nie służy ani Pani 
poezji, ani (tym bardziej) czytelnikowi. Chodzi mi dokładnie o to, 
że konstruuje Pani frazę, a w następnym wersie ją wyjaśnia, nie 
pozostawiając w ogóle czytelnikowi miejsca na interpretację. 
Postulowałabym jednak trochę więcej zaufania do czytelnika, 
on sobie spokojnie poradzi. Najmniej podoba mi się Anioł stróż, 
a najbardziej karzełek, bo w tym wierszu widać jakąś zmianę 
w Pani pisaniu, w podejściu do tematu, w języku, bardzo lubię 
prosty język, ponieważ w prostocie tkwi siła, pod warunkiem 
wszakże, iż nie zamienia się w banał i na to trzeba wyjątkowo 
uważać. Proszę pomyśleć, skoro dała Pani taki tytuł, to 
pierwszy wers drugiej strofy w tym wierszu jest zbędny (bo 
właśnie „wyjaśniający”), podobnie jest z ostatnim wersem tej 
strofy. Generalnie wiersz jest dość udany, warto nad nim 
popracować i wydaje mi się, że chyba taka dykcja leży Pani 
najbardziej, właśnie z taką odrobiną ironicznego poczucia 
humoru, ale też odpowiednią dawką refleksji. Radziłabym 
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unikać pseudofilozofii, która znalazła się w drugim z kolei 
wierszu. Jak wspomniałam w komentarzu do wierszy Pani Zofii 
– mierzenie się z uniwersum wymaga umiejętności, których na 
razie Pani nie posiada. 
 
ADAM WOSTAL – gołym okiem widać pretensje do lingwizmu 
i niestety nic poza pretensjami. Pan próbuje bawić się słowem 
i frazą i dlatego, że Pan tego nie potrafi – teksty się rozjeżdżają, 
a to, co chce Pan przekazać, staje się bełkotliwe. Przede 
wszystkim powinien Pan popracować nad zapisem, nie rozbijać 
tych fraz na siłę, nie stosować tego typu przerzutni, choć one 
nawet nie są przerzutniami. Tnie Pan teksty na kawałki 
i zastanawiam się, po co? Jeżeli ten zabieg ma służyć czemuś 
konkretnemu, to jako czytelnik doprawdy nie znajduję tego 
konkretu. W rezultacie wychodzą Panu koszmarki w stylu „pył 
oka twojego zapachu”, mówiąc szczerze chętnie dowiem się, 
czym jest, bo w tym momencie wyobraźnia mnie zawodzi. 
Proszę poczytać Białoszewskiego, a może nawet bardziej 
Pawła Kozioła, bo jest Panu bardziej współczesny i powinien 
Pana zainteresować. Lingwizm, neolingwizm i wszelkie jego 
pochodne wymagają doskonałego opanowania warsztatu. Tego 
typu pisanie opiera się na wydobywaniu dodatkowych znaczeń 
ze słów, na „odbijaniu słów w krzywym zwierciadle”, a Pan, 
powtarzam, tego jeszcze nie potrafi. Nie bardzo wiem, co Panu 
poradzić, bo wobec takiego pisania sama staje się bezradna. 
 
  

Magdalena Gałkowska 
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kronika wybiórcza 2013 
rafała różewicza 
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Czerwiec 
I tak oto Lublin stał się miastem poezji, ponieważ już po raz 
kolejny zorganizował ogólnopolski festiwal literacki, na który 
wybrało się gros dobrze piszących ludzi (w tym autor tej 
kroniki…). Były panele dyskusyjne, sentymentalne (R.I.P. 
„Studium”) wieczory literackie, również w mieszkaniach osób, 
które zgodziły się je udostępnić na czas spotkań. I tak oto 
miałem przyjemność zapukać do drzwi Ewy Solskiej 
(goszczącej Agnieszkę Mirahinę) i Adama Marczuka, gdzie 
odbył się wspólny wieczorek Kamila Brewińskiego 
(promującego na festiwalu swój debiutancki tomik pt. Clubbing), 
Konrada Góry oraz Romana Honeta. I choć czasem czytanie 
wierszy kończyło się zbiorową „bombą”, to jednak nikt nie został 
trafiony bombą z napisem J. Czechowicz – wrzesień’39. Chyba 
że mówimy o bombach, jakie podobno sobie sprzedali Maciej 
Woźniak ze wspomnianym Honetem. Ale o tym ciii… kulisy 
rządzą się swoimi prawami… Ponadto 22. czerwca odbyła się 
kolejna edycja Portu Poetyckiego w Chorzowie. Jednak 
zważywszy na plotki głoszące, iż to była najgorsza edycja 
w historii imprezy (większość autorów rozjechała się chwilę po 
czytaniu!), z ciężkim sercem uznałem, że nie warto się nad nią 
zbytnio rozpisywać. Ale kibicuję dalej, każde ambitne przedsię-
wzięcie należy wspierać. Będzie lepiej, będzie obszerniej. 
 
Lipiec 
Tymczasem w Łodzi odbyło się Forum Młodej Literatury. 
Z roczników 90. zaprezentowali się: Urszula Kulbacka 
(Bierezin), Kacper Płusa (Iłłakowiczówna), Tomasz Bąk 
(Silesius), Monika Brągiel (tomik wydany przez SLKKB), 
Krzysztof Szeremeta („Połów”, anulowana nagroda w Złotym 
Środku Poezji). Miała miejsce również premiera serii poetyckiej 
FML, w ramach której swoje tomiki wydali Rafał Krauze 
(Pamiętnik z powstania) i Szymon Domagała-Jakuć (Hotel 
Jahwe). We Wrocławiu z kolei 19.07. rozpoczął się miesiąc 
spotkań autorskich. I faktycznie, dzień w dzień odbywały się 
wieczorki z przedstawicielami m.in. literatury niemieckiej, 
czeskiej i polskiej oraz codziennie można było zaobserwować 
las rąk… i ludzi zmierzających na basen. 
 
Sierpień 
A więc jedziemy nad morze. Do Świnoujścia przybyła FAMA 
(nie mylić z falą!), Międzynarodowy Kampus Artystyczny, 
podczas którego tradycyjnie zorganizowano sekcję literacką. 
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Były więc warsztaty, premiera biuletynu „Torpeda Ludu” (czyżby 
na horyzoncie mignęły red. Pawłowi Łęczukowi niemieckie u-
booty?), a także wiele innych „okołoliterackich” smakołyków. Na 
scenie brakowało tylko tańczącego Roberta Rybickiego, który 
niegdyś dał się we znaki organizatorom (linku do filmiku 
niestety nie podeślę). W Gdańsku natomiast odbył się 
debiutancki wieczór poetycki Dominiki Kaszuby w ramach 38. 
Odsłony Sceny Literackiej „Blizy”. Jak można było przeczytać 
w biogramie: Dominika jest laureatką m.in. Konkursu 
Poetyckiego „Orzech”. Czy zatem jej wieczorek był twardym 
orzechem do zgryzienia? Nie wiem, nie byłem, ale ładna z niej 
dziewczyna (wiem co mówię – poznałem ją osobiście!). 
 
Wrzesień 
Czas Manifestacji Poetyckich, czas spotkań znajomych po 
piórze. I tak od lat. A gdzie efekty tychże manifestacji? Niemniej, 
nie ma co narzekać, jeno notować, to co warte zanotowania – 
debiut poetycki laureatów wrocławskiego „Połowu”:  Seweryna 
Górczaka (Konstytucja) i Jakuba Głuszaka (Moje przesłanie do 
pokolenia współczesnych trzydziestolatków). W Krakowie 
z kolei premiera Zbioru Pustego, który ma do zaoferowania 
poezję wyrażającą się pełną gębą (Witkowska, Brewiński, Góra, 
Rybicki, Pietrek, Onak, Podgórni, Płucienniczak, Taranek). Sami 
wywrotowcy, rebelianci z Korporacji. A! I oczywiście Nagroda 
Kościelskich 2013 dla Krystyny Dąbrowskiej za tomik Białe 
krzesła (WBPiCAK). Proszę więc o powstanie z krzeseł… 
 
Październik 
Literacki Nobel dla kanadyjki Alice Munro. 92. urodziny 
Tadeusza Różewicza. Joanna Bator laureatką NIKE. STOP. 
Początek października to koniec awarii Liternetu – poetyckiej 
wersji Facebooka dla tysięcy osób. I zarazem początek powrotu 
trolli, spragnionych nowych wierszy rzuconych na pożarcie 
przez przestraszonych autorów. Ponadto odbyło się 
rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 
Janusza Różewicza, które zbiegło się z imprezą Różewicz 
OPEN FESTIWAL w Radomsku. Konkurs wygrała Agnieszka 
Marek. Wyróżnienie natomiast otrzymał trzeci Różewicz… 
 
Listopad 
Wreszcie! Nobel dla Adama Zagajewskiego! Szkoda tylko, że 
chiński… „chińska podróbka” – można było przeczytać w sieci. 
Czyżby Adam Zagajewski był Grzegorzem Rasiakiem polskiej 
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poezji? W międzyczasie przyznano po raz pierwszy Nagrodę 
im. Wisławy Szymborskiej. Otrzymali ją wspólnie Krystyna 
Dąbrowska (laureatka tegorocznej Nagrody Kościelskich) 
i Łukasz Jarosz. W całej Polsce miało miejsce czytanie dla 
warszawskich squatów, które 11. listopada padły ofiarami 
ataków napalonych narodowców. W Toruniu zaś odbyła się 
premiera antologii Młody Toruń Poetycki, będącej pierwszą 
książkową publikacją pisma „Inter-”. Prócz tego z drukarni 
wyszedł długo oczekiwany debiut poetycki Macieja Taranka pt. 
Repetytorium, a także ogłoszono nominacje do „Bierezina” 
w ramach VII Festiwalu Puls Literatury. Ponadto w Warszawie 
zorganizowano aż jednodniowy Festiwal Dużego Formatu, 
gdzie zaprezentowali się wybrani literaci i artyści z całego kraju. 
Wśród nich był też Łukasz Kuźniar, laureat I Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego Dużego Formatu na tomik promujący 
zbiór Everyman. Się gratuluje. Byleby tylko tytuł nie odpowiadał 
jakości! I choć to dopiero listopad, można już ogłosić, kto przejął 
schedę po Robercie Miniaku i Wojciechu Roszkowskim 
w kategorii „poeta konkursowy”. Gratulacje dla Pawła 
Podlipniaka i Rafała Barona, autorów mających na koncie po 
dwie książki, lecz wciąż stających w szranki z debiutantami. 
A teraz zupełnie poważnie: 14. listopada zmarł w Kutnie Artur 
Fryz – poeta, animator kultury, twórca Festiwalu Złoty Środek 
Poezji, podczas którego tradycyjnie wręczano nagrody dla 
najlepszych młodych poetów. Wielka to szkoda, miejmy jednak 
nadzieję, że jego dzieło będzie kontynuowane, bo naprawdę 
warto. 50 lat to zdecydowanie za wcześnie. 
 
Grudzień 
Kolejny „Bierezin” dla kolejnego zdolnego (? – czas pokaże) 
debiutanta (wśród nominowanych m.in. niżej podpisany i Oliwia 
Betcher, redaktorka działu krytyki w „Inter-”), Tomasza 
S. Mielcarka. Kilka nowych książek w gnieźnieńskich 
„Zeszytach Poetyckich”, które wieńczą ten rok. Czy owocny dla 
literatury? Na to pytanie odpowie nam już rok następny. 
 
 

Rafał Różewicz 
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SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 
Magdalena Boruta  
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AUTORZY NUMERU 
 
 
Bartłomiej Alberski – student filologii polskiej na UMK, 
od dwóch lat związany z pismem „AVANT”, członek artystycznej 
grupy ż.U.b.r., gitarzysta i basista, współpracował z Big bandem 
Walentyna Kurżewa, zespołem Veres, Kore i innymi. 
 
Jakub Antolak – ur. 1989. Poeta, prozaik, eseista. Wieloletni 
kandydat do literackiej nagrody Jobla, współtwórca koncepcji 
logiki bezwartościowej, sybaryta. Jego literackie 
(i światopoglądowe) zainteresowania oscylują wokół zagadnień 
związanych z fizyką kwantową i ontologią. Miłośnik twórczości 
Marcela Prousta. Prywatnie badacz melancholii, acedii 
i prokrastynacji, ciężko przez nie doświadczany. Echa tych 
doświadczeń pobrzmiewają w wielu jego dziełach. Przeciwnik 
i ofiara szantażu emocjonalnego, jednostka z mocno 
rozchwianym i niepewnym siebie i rzeczywistości ego. Kociarz. 
Przyszywany ojciec biało-rudego kocura. Aktualnie swój czas 
poświęca porządkowaniu własnej osobowości. 
 
Zbigniew Barański – jego syn się nie popisał, a i on też. 
Ukończył prawo na UŚ w Katowicach. Był policjantem. Obecnie 
na emeryturze. 
 
Maksim Borodin – ur. 1973. Poeta, muzyk. Swoje wiersze 
publikował w wielu czasopismach literackich i almanachach, m.in. 
„Wawiłon”, „Wozduch”, „TextOnly”, „Dieti Ra”, „Futurum-Art”, „©оюз 
писателей”, „Czernowik”, „NASZ”. Opublikował kilka tomików 
wierszy. Laureat Międzynarodowej Nagrody im. Dawida Burluka, 
założyciel i współredaktor almanachu współczesnej literatury Stych. 
Wykładowca i doktorant Naddnieprzańskiej Akademii Budownictwa 
i Architektury. Mieszka w Dniepropietrowsku. 
 
Dariusz Brzostek – ur. 1973. Absolwent i pracownik UMK 
w Toruniu: literaturoznawca, badacz kultury, audioantropolog – 
piszący regularnie (zawodowo) i pisujący okazjonalnie 
(dla przyjemności). Autor tomu poetyckiego, Świt (1996) 
i monografii, Literatura i nierozum (2009). Muzykant 
improwizujący w kolektywach: HATI, Molok Mun i Kingdom 
of Zabobon; współtwórca kilku wydawnictw płytowych: KA 
(2009), God Bless Molok Mun and All Who Walk with Him 
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(2010), Orient Potockiego (2011), Enter the Dragon (2012) 
i The Spices (2012). 
 
Adam Buszek – ur. w 1985 w Krakowie. Absolwent filologii 
polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował w „Metafo-
rze”, „Poezji dzisiaj”, „Zalewie Kultury”, „SzaFie”, „Variarcie” 
oraz na kilku portalach kulturalnych. Laureat konkursów 
literackich. Pracuje nad pierwszą książką poetycką.  
 
Aleksandra Kalina Chojnowska – ur. 1988 w Ostrołęce. 
Ukończyła studia magisterskie – polonistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie zajmuje się badaniem 
zjawiska prowincjonalizmu w polskiej poezji ostatniego półwiecza. 
 
Tomasz Dalasiński – ur. 1986. Twórca tekstów poetyckich 
publikowanych na łamach m.in. „Kresów”, „Toposu”, „Czasu 
Kultury”, „Odry”, „Tygla Kultury”, „Frazy”, „Zeszytów 
Poetyckich”, „Opcji”, „Rity Baum”, „Ha!artu”, „Wakatu”, „RED-a” 
i „Portretu”, okazjonalnie prozaik. Laureat X Tyskiej Zimy 
Poetyckiej (2010), stypendysta Miasta Torunia i dwukrotny 
stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w dziedzinie kultury, doktorant na toruńskiej polonistyce, 
redaktor naczelny czasopisma „Inter-. Literatura-Krytyka-
Kultura”, współpracownik bydgoskich „Fabulariów”. Autor 
książek z wierszami porządek i koniec (2011) i Stosunki 
przegrywane (2013), redaktor antologii Młody Toruń poetycki. 
Obecnie pracuje nad zbiorem próz pt. Nieopowiadania 
i tomikiem wierszy ©. 
 
Anna Dwojnych – ur. 1988 w Płocku. Studentka socjologii 
i filozofii. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów 
poetyckich, m.in.: O Cisową Gałązkę, Jesienna Chryzantema, 
im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, im. Zbigniewa 
Dominiaka. W 2011 roku ukazał się jej debiut książkowy gadu 
gadu. Mieszka w Toruniu. 
 
Magdalena Gałkowska – ur. 1975 w Poznaniu. Poetka, 
laureatka XIV edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina 
(2008). Publikowała w wielu pismach literackich, m.in. „Odrze”, 
„Pograniczach”, „Pro Arte”, „Tyglu Kultury”, „Czasie Kultury”, 
„Kozimrynku”, „Arteriach” oraz w antologii Solistki. Autorka 
zbiorów wierszy Fabryka tanich butów (2009) i Toca 
(2012). Prowadzi bloga literackiego http://fabrykatanichbutow. 
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blogspot.com, redaguje Pogotowie poetyckie w „Inter-”. 
 
Grzegorz Giedrys – ur. 1979 roku w Olsztynie. Absolwent 
polonistyki UMK w Toruniu. W latach 1998-2004 pracował przy 
powstawaniu kwartalnika literackiego „Undergrunt”. Wiersze, 
prozę i artykuły krytyczne publikował m.in. w „Kartkach”, 
„Lampie”, „Lewą Nogą”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Odrze”, 
„PAL-u”, „Portrecie”, „Tytule”. Autor książek poetyckich Wiersze 
dla dorastających dziewcząt z dobrych domów i Debiut. 
Mieszka w Toruniu, gdzie pracuje jako dziennikarz w lokalnej 
redakcji „Gazety Wyborczej”. 
 
Anna Głazowa – literaturoznawca, tłumaczka z języka 
niemieckiego. Autorka trzech tomików wierszy: Пусть и вода 
(2013), Петля. Невполовину (2008) i Для землеройки (2013). 
Nominowana do Nagrody im. Andrieja Biełego (2013) 
w kategorii poezja. 
 
Paweł Goldin – ur. 1978. Poeta. Absolwent wydziału biologii 
Uniwersytetu w Symferopolu, gdzie pracował w katedrze 
zoologii, specjalista od delfinów. Swoje utwory publikował 
w almanachu „Wawiłon”, czasopismach „Zierkało”, 
„Krieszczatik”, „Urał”, zbiorze wierszy krymskich poetów 8 oraz 
w internecie. Wydał tomik poezji Ушастых золушек стая 
(2006). Laureat Nagrody czasopisma „REC”. 
 
Paula Gotszlich – ur. 1992. Ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące w Salezjańskim Zespole Szkół 
w Tarnowskich Górach, obecnie studiuje filologię polską na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i filologię angielską 
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Mieszka 
w Tarnowskich Górach. 
 
Łukasz Grajewski – ur. 1989 roku w Toruniu. Doktorant na 
toruńskiej polonistyce, członek licznych kół naukowych, autor 
kilku publikacji. Interesuje się twórczością Leopolda 
Buczkowskiego, Jerzego Żuławskiego, Jerzego Pilcha 
i Zbigniewa Herberta. 
  
Karolina Grządziel – ur. 1983. Absolwentka Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuje 
w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Katedrze Historii 
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Medycyny UJCM. Od ponad piętnastu lat pisze wiersze, 
recenzje filmowe i muzyczne oraz artykuły popularnonaukowe. 
Teksty poetyckie publikuje zarówno w internecie, jak i w prasie 
literackiej (m.in. „Odrze”, „Akcencie”, „Fo;Pa”, „Pegazie 
Lubuskim” oraz antologiach (Poeci z sieci, 2006). 
 
Walenty Jarecki – ur. 1928 w Osjakowie. Pracował jako 
nauczyciel w różnych szkołach na terenie ziemi wieluńskiej. 
Ukończył filologię polską. Obecnie emeryt, mieszka 
w Konopnicy. Autor dwóch tomików poezji: Zaprzyjaźniony 
z ziemią i Twarzą do słońca oraz licznych wierszy dla dzieci 
publikowanych m.in. w „Misiu”, „Świerszczyku” i „Płomyczku” 
(niektóre z nich ukazały się w podręcznikach szkolnych). 
Z dorobku twórczego autora korzystały radio i telewizja. 
 
Szymon Kobyliński – studiuje kulturoznawstwo na UMK. Całe 
życie słucha muzyki, choć sam jej nie wykonuje. 
Na uniwersytecie założył Koło Badaczy Kultury Muzycznej, 
w którym każdy może porozmawiać na wiadome tematy. 
 
Paweł Kozioł – ur. 1979. Polski poeta, prozaik i krytyk literacki 
związany z warszawskim Staromiejskim Domem Kultury. 
Współredaktor kwartalnika literackiego „Wakat”. Doktor nauk 
humanistycznych specjalizujący się w średniowiecznych 
kronikach, szachista (współautor wraz z Austriakiem 
Edmundem Moshammerem programu szachowego „Glass” 
oraz autor programu „Rodent”. 
 
Dawid Kujawa – ur. w 1989. Doktorant na Wydziale 
Filologicznym UŚ. Stale współpracuje z „Opcjami”. Trochę 
poeta, okazjonalnie gitarzysta. 
 
Przemysław Kuliński – ur. 1991. Student filologii polskiej. Jak 
sam powtarza, z literatury nie stara się wyżyć, bo o wiele łatwiej 
wychodzi mu jej krytykowanie. Publikował jednak swoje utwory 
poetyckie m.in. w: kwartalniku kulturalnym „Kozirynek”, 
„Rzeczpospolitej Kulturalnej”, „Migotaniach”, „Kwartalniku” 
i „Szafie Literackiej”. Laureat X Ogólnopolskiego Konkursu 
im. Agnieszki Bartol (w kategorii: poezja), a także kilku 
konkursów poetyckich o zasięgu regionalnym. Nagrodzony za 
jedną z trzech najlepszych recenzji roku 2011 w Polsce 
w konkursie organizowanym przez Instytut Książki. Do swoich 
pasji zalicza: mizoginizm oraz sarkazm. I śledzenie literatury 
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współczesnej, na której trochę się zna. 
 
Jerzy Lengauer – ur. 1970. Absolwent Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z licencją pośrednika 
w obrocie nieruchomościami. Ukończył kurs kreatywnego 
pisania w Instytucie Badań Literackich, obecnie studiuje 
na trzecim semestrze wiedzy o kulturze. Kilka artykułów 
w prasie lokalnej. Publikował recenzje na portalach literackich. 
Jest laureatem konkursów na recenzje organizowanych przez 
Prószyńskiego i S-ka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
Świat Książki oraz BiblioNetkę. Główne zainteresowania: 
krytyka literacka i literatura Shoah.  
 
Sylwia Lichocka – absolwentka filologii polskiej na UMK 
w Toruniu ze specjalizacją teatrologiczną i folklorystyczną, 
instruktorka nauki jazdy kat. B. Czyta literaturę rosyjską i frapują 
ją niedramatyczne formy teatru. Mieszka i pracuje w Toruniu. 
 
Łukasz Lipiński – ur. 1987 w Rypinie. Studiował prawo, 
pedagogikę i administrację na UMK, obecnie jest studentem 
magisterskich studiów uzupełniających na filologii polskiej. 
 
Tomasz Szymon Markiewka – ur. 1986. Doktorant na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Publikował m.in. na łamach 
„Tekstów Drugich”, „Przeglądu Humanistycznego” 
i „Diametrosa”. Interesuje się filozofią (szczególnie, choć nie 
tylko, konstruktywistyczną), teorią literatury i kinem. Wspólnie 
z Pawłem Bohuszewiczem prowadzi bloga Teksty w działaniu. 
 
Kiryłł Miedwiediew – ur. 1975. Poeta, tłumacz, krytyk literacki, 
aktywista polityczny. Absolwent Instytutu Literatury. 
Nominowany do Nagrody im. Andrieja Biełego (2002) 
w kategorii poezja. Tłumacz współczesnej literatury 
anglojęzycznej (przetłumaczył m.in. powieść Kobiety i jeden 
z tomików wierszy Charlesa Bukowskiego). Założyciel Wolnego 
Marksistowskiego Wydawnictwa. Od roku 2010 występuje 
z rewolucyjnymi pieśniami jako solista grupy Arkadij Koc. 
 
Bartłomiej Oleszek – doktorant w Zakładzie Dramatu i Teatru 
Katedry Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Opiekun 
Studenckiego Koła Teatrologicznego. 
 
Tomasz Pierzchała – ur. 1968. Tłumacz. Zajmuje się rosyjską, 

http://tekstywdzialaniu.wordpress.com/
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polską, ukraińską oraz amerykańską współczesną poezją 
i małą prozą. Mieszka w Świdnicy. Więcej na stronie 
http://tompierzchala.wordpress.com/. 
 
Michał Pranke – ur. 1991 w Pile. Student filologii polskiej 
w ramach MISH na UMK w Toruniu, muzykant bez zespołu, 
twórca tekstów oczekujących na publikację, dużo jeździ koleją 
i jej nie lubi. 
 
Marta Prejs – ur. 1987. Artystka plastyk, absolwentka sztuk 
pięknych. Aktywistka feministyczna. Przebywa za granicą. 
 
Rafał Różewicz – ur. 1990 w Nowej Rudzie. Autor tekstów 
poetyckich, recenzji oraz artykułów o najnowszej poezji polskiej. 
Publikował m.in. w „8. Arkuszu Odry”, „Arteriach”, „Pomostach”, 
„Szafie”, „Redzie”, „Fragmencie” i na stronie Fundacji 
im. Tymoteusza Karpowicza. Redaktor działu Kronika wybiórcza 
w czasopiśmie „Inter-”. Trzykrotny laureat TJW im. Rafała 
Wojaczka we Wrocławiu. Obecnie mieszkaniec tego miasta. 
 
Sylwia Rybacka – ur. 1990 w Ciechanowie. Studentka 
polonistyki o specjalizacji teatrologicznej na UMK w Toruniu. 
Pisze do „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”. Publikowała 
w „Dzienniku Teatralnym”. Siódmy rok poznaje Witkacego – 
ciągle czuje niedosyt. Przez trzy lata była ściśle związana 
z Teatrem Exodus. Brała udział w inscenizacjach 
Pragmatystów, Szalonej lokomotywy oraz Wariata i zakonnicy. 
Uczestniczka warsztatów teatralnych organizowanych 
w Teatrze im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem. 
 
Radosław Sioma – ur. 1968 we Wrześni. Absolwent polonistyki 
UMK. Od roku 1998 zatrudniony w Instytucie Literatury Polskiej 
UMK. Habilitacja: 2010 (Niewinność i doświadczenie. 
O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego). Sekretarz, 
a potem zastępca redaktora naczelnego toruńskiego 
miesięcznika „Przegląd Artystyczno-Literacki” (2001-2002), 
następnie redaktor naczelny wydawanego również w Toruniu 
kwartalnika literackiego „Teka” (2003-2006). 
 
Jakub Skurtys – ur. 1989. Krytyk literacki, zajmuje się głównie 
poezją najnowszą; współpracował z Biurem Literackim 
i Fundacją im. T. Karpowicza, publikował w „Odrze”, „Ricie 
Baum”, „Pograniczach” i kilku innych miejscach. 

http://tompierzchala.wordpress.com/


 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(3)/2014 

 

 

242 
 

 
Wojciech Smarzowski – ur. 1963. Reżyser filmowy i teatralny, 
scenarzysta. Absolwent wydziału operatorskiego PWSFTviT 
w Łodzi. Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, początkowo zajmował się filmem 
dokumentalnym, reklamowym i teledyskami (Nagroda 
Fryderyka w 1998 roku za teledysk zespołu Myslovitz do utworu 
To nie był film). Jest laureatem nagród Prezesa Zarządu 
Telewizji Polskiej, Rady Programowej TVP, Specjalnej Jury oraz 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich w ramach XXIX Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Paszportu Polityki, 
nagrody za reżyserię i scenariusz (Dom zły) w ramach XXXIV 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz 
Dorocznej Nagrody MKiDN w dziedzinie filmu (2012). 
 
Maja Staśko – hipostaza. Studiuje MISHiS w Poznaniu. 
Publikowała między innymi w „Ha!arcie”, „e-CzasieKultury”, 
„EleWatorze”, „Przystani!”, „Arteriach”, „Cegle”, „sZAFie”. 
 
Aleksandra Szwagrzyk – ur. 1989. Redaktor naczelna 
czasopisma „ProLog”, sekretarz redakcji pisma „Inter-” 
i kwartalnika humanistycznego „Dociekania”. Absolwentka 
toruńskiej polonistyki i Podyplomowego Studium Nauczania 
Języka Polskiego jako Obcego, doktorantka z zakresu 
literaturoznawstwa, laureatka stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (2012). Publikowała w czasopismach 
i tomach zbiorowych, pracuje jako lektor w bydgoskiej WSG.  
 
Michał Tabaczyński – ur. 1976. Tłumacz, eseista, krytyk 
literacki. Autor m.in. antologii współczesnej poezji 
amerykańskiej Parada równości (2005), przekładu wyboru 
wierszy Jana Skácela Bolą mnie litery (2012), arkusza 
poetyckiego Wiersz (2004) i zbiorku poezji Szkolny atlas 
apokalipsy (2007). Współautor m.in. słownika młodej kultury 
Tekstylia bis (2006) i książki-raportu Kultura niezależna 
w Polsce 1989-2009 (2010). Ostatnio w Bibliotece „Rity Baum” 
ukazał się tom jego esejów Widoki na ciemność (2013). 
 
Paulina Tchurzewska – absolwentka filozofii i studentka 
kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Członkini Studenckiego Koła 
Teatrologicznego, Koła Folklorystów oraz dziennikarka 
w redakcji Radia Sfera. Obecnie studiuje w Departamencie 
Teatru na Uniwersytecie Aix-Marseille. 
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Siergiej Timofiejew – ur. 1970. Poeta, działacz literacki. 
Pracował jako dziennikarz w rosyjskojęzycznych czasopismach 
na Łotwie oraz jako DJ w stacjach radiowych w Rydze. Działa 
na pograniczu poezji, muzyki i wideo. Brał udział w festiwalach 
poezji w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Ukrainie, 
Niemczech, Gruzji, Słowenii i Serbii. Аutor siedmiu tomików 
poetyckich. Nominowany do Nagrody im. Andrieja Biełego 
(2002). Lider grupy ryżskich literatów „ORBITA” oraz kurator jej 
strony internetowej. Jeden z twórców antologii współczesnej 
poezji rosyjskiej Девять измерений (2004). Jego utwory 
znalazły się w wielu międzynarodowych antologiach, m.in. This 
Same Sky, A Fine Line: New Poetry from Eastern & Central 
Europe, Ord och spår. Mieszka w Rydze. 
 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – ur. 1962. Poeta, absolwent 
filologii polskiej UMCS. Autor dziewięciu tomów poezji oraz zbioru 
krótkich próz drukowanych cyklicznie w czasopiśmie „Kresy”. 
Laureat m.in Nagrody Literackiej im. Barbary Sadowskiej (1994), 
Nagrody Niemiecko-Polskich Dni Literatury w Dreźnie (1998), 
Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrody Literackiej 
Gdynia (dwukrotnie) oraz nagrody literackiej Nike (2009), 
wielokrotnie nominowany do Paszportu Polityki. 
  
Paweł Tomanek – ur. 1980. Poeta, laureat XVIII OKP im. Jacka 
Bierezina. W 2013 roku ukazała się jego debiutancka książka 
Sam tu, piesku. 
 
Marcin Tomczak – ur. 1985. Historyk z wykształcenia 
i zamiłowania. Pochodzi z Gleby na Kurpiach. Obecnie wraz 
z rodziną mieszka w Ostrołęce, gdzie pracuje jako monter 
urządzeń różnorakich. W wolnych chwilach bywa poetą, 
prozaikiem oraz gitarzystą basowym. Członek klubu literackiego 
Przy Studziennej. Różnego rodzaju teksty publikował m.in. 
w „Poezji Dzisiaj”, „Parnasiku”, „Zeszytach Naukowych OTN” 
i „Kurpiach”. 
 
Emilia Walczak – ur. 1984 w Łodzi. Laureatka 1. edycji 
Konkursu Literackiego im. Henryka Berezy „Czytane 
w maszynopisie”, czego pokłosiem jest książka Fake, czyli 
konfabulacje zachodzą na zakrętach wydana w kolekcji 
szczecińskiego pisma „eleWator”. Publikowała w „Fabulariach” 
i „Dworcu Wschodnim”. Autorka wszystkich tekstów na płytę 
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Ostatni dzień zespołu George Dorn Screams i jednego na 
album mean dry projektu Brda. Mieszka, pracuje i kocha 
w Bydgoszczy. 
 
Adam Wiedemann – ur. 1967. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 
Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, 
„Kresach”, „Nowym Wieku”, „Czasie Kultury”. Był stałym 
felietonistą w „Respublice Nowej” i „Przekroju”. W 2008 
r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii poezja 
za tom poetycki Pensum. Laureat nagród: PTWK (1998), 
Fundacji Kościelskich (1999); nominowany do Cogito, 
Paszportu „Polityki”, dwukrotnie do Silesiusa i trzykrotnie 
do NIKE. Wydał m.in. tomy wierszy: Samczyk (1996), 
Rozrusznik (1998), Konwalia (2001), Kalipso (2004), Pensum 
(2007), Filtry (2008) i Domy schadzek (2012), książki 
prozatorskie: Wszędobylstwo porządku (1997), Sęk Pies Brew 
(1998; edycja niemiecka – 2001, rosyjska – 2003), 
Odpowiadania (2012), zbiór zapisów onirycznych Sceny 
łóżkowe (2005; edycja słoweńska – 2007) oraz tom wierszy 
zebranych pt. Czyste czyny (2009; edycja serbska – 2010). 
Mieszka w Warszawie. 
 
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – ur. 1976 
w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studium Literacko-
Artystycznego na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. 
Publikowała m.in. w „Lamelii”, „Kozimrynku”, „Migotaniach” 
i „Nowej Okolicy Poetów”.  
 
Katarzyna Wiśniewska – studentka kulturoznawstwa UMK, 
członkini Studenckiego Koła Teatrologicznego. Miłośniczka 
musicali i kina niemego. Związana z teatrem dzięki sztuce 
aktorskiej, którą amatorsko praktykuje. 
 
Marek Lobo Wojciechowski – ur. 1959. Autor trzech tomików 
poetyckich: Suplement (wyróżnionego w konkursie Złoty Środek 
Poezji w Kutnie i nominowanego do nagrody Silesius), 
Z wędrówek po okolicy oraz ektoplazma (uhonorowanego 
Lubuskim Wawrzynem Literackim). Pisze także teksty 
do utworów muzycznych – po wygraniu w 2006 
ogólnopolskiego konkursu internetowego na tekst piosenki dla 
De Mono na płycie Siedem dni znalazły się dwa jego teksty: 
Nocne ćmy i Tak, to koniec. Członek ZaiKS-u. 


