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Lęki (nie tylko) filozoficzne. 
Z drem Piotrem Domerackim 

rozmawia Anna Dwojnych
 
 
Anna Dwojnych: Rozpocznę od pytania podstawowego i ar-
cytrudnego zarazem: czym jest lęk? 
 
Piotr Domeracki: Mocno, nade wszystko zaś filozoficznie 
postawione pytanie. Trudno tak jednoznacznie powiedzieć, 
czym jest lęk. Dla każdego jest on po trosze czymś innym. 
Najprościej będzie to wyjaśnić przez wysupłanie z całego 
wężowiska lęków słów, przy pomocy których je oznaczamy. 
W ten sposób możemy powiedzieć, że lęk to inaczej bojaźń, 
drżenie (cokolwiek wyrobionym filozoficznie osobom od razu 
przywołujące na myśl tytuł jednej z rozprawek Sørena 
Kierkegaarda), obawa, przestrach, niepokój, niepewność, 
trwoga, zmartwienie, fobia, przerażenie, panika. Uogólniając, 
rzec można, że lęk nierozerwalnie wiąże się z poczuciem 
zagrożenia, niestabilności i dyskomfortu spowodowanego 
brakiem pełnej kontroli nad sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Tu 
jednak wkraczamy już na grunt filozofii. 
 
Zatem: co na temat lęku mówi filozofia? 
 
To szeroki temat. Zbyt szeroki, by go upakować w kilku 
zwiewnych zdaniach. Lękam się więc trochę go tu poruszać 
[śmiech]. Skoro jednak nalegasz… spróbuję wskazać jakieś 
punkty orientacyjne w tej kwestii. Przede wszystkim zacznijmy 
od tego, że nie ma czegoś takiego jak filozofia lęku jako 
odrębna i samodzielna dziedzina badań. Zagadnienia tego 
rodzaju dopiero od całkiem niedawna otrzymują pełnię 
filozoficznego obywatelstwa. Coraz silniej dochodzi do głosu 
zainteresowanie filozofii detalem, rozumianym jednak nie jako 
drobiazg czy ornament, lecz jako kwestia szczegółowa, 
posiadająca szczególne znaczenie z punktu widzenia całości 
ludzkiej egzystencji. Po epoce wielkich systemów 
filozoficznych, które miały ambicję całościowego ujmowania 
wszechrzeczy, nastąpiła era filozofii cierpiącej na kompleks 
niższości wobec nauk ścisłych i technicznych. Potem przyszedł 
czas na filozofię obwieszczającą swój kres i celebrującą swój 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(7)/2016_______________ 
 

 

8_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

pochówek. Tymczasem w porę przyszło opamiętanie i filozofia 
na powrót odkryła swoje powołanie, dostrzegając wagę 
zagadnień, które dotychczas okrywał cień wielkich systemów 
filozoficznych. W ten sposób nastał czas filozofii szczegółowej 
(a równocześnie praktycznej i stosowanej), odkrywającej 
doniosłość takich zagadnień jak: samobójstwo, śmierć, miłość, 
samotność, radość, gnuśność czy asceza. W tym sensie można 
mówić również o filozofii lęku. W pierwszej kolejności ma więc 
on dla filozofii zabarwienie egzystencjalne, a dopiero potem 
funkcjonalne. Lęk jest zatem nie tylko stanem psychologicznym, 
lecz nade wszystko egzystencjalnym, należy do podstawowego 
wyposażenia przeciętnej ludzkiej egzystencji. Nie dlatego jest 
powszechny, że powszechnie występuje wśród ludzi, lecz 
dlatego, że jest niezbywalnym atrybutem ludzkiej egzystencji. 
Zawahałem się przez moment, bo chciałem powiedzieć 
„każdej”, podczas gdy wiadomo, że niezupełnie. Na przykład 
psycholog Kazimierz Pospiszyl zwraca uwagę na zjawisko 
„deficytu lęku”, szczególnie wśród osób psychopatycznych1.  
 
Powiedziałeś, że lęk ma także zabarwienie funkcjonalne. 
Zatem nie zawsze jest zjawiskiem negatywnym?  
 
Owszem, z jednej strony lęk to pewien deficyt, słabość, 
niedomoga, ale jest też w nim pewna rozmyślna siła. Znów 
odwołam się do Pospiszyla. Otóż, twierdzi on, że niski poziom 
lęku, który niejednemu/niejednej jawiłby się jako jeden z naj-
bardziej pożądanych w świecie stanów dających przepustkę do 
grona niezwyciężonych nieustraszonych – ma zgubny wpływ na 
szybkie i trwałe przyswajanie sobie „odruchów moralnych”2. 
W ten sposób myśli także Hans Jürgen Eysenck, psycholog, 
badacz i teoretyk osobowości3. Profesjonalnego etyka musi ta 
perspektywa na swój sposób ucieszyć. Wskazuje ona bowiem 
na całkiem fundamentalne znaczenie lęku dla konstytuowania 
się moralności ludzkiej. Przy okazji wydobywamy charak-
terystyczny dla tego typu fenomenów paradoks: negatywne 
zjawisko przynosi pozytywne rezultaty. Gdyby człowiek zupełnie 
niczego się nie lękał, jak byłyby możliwe jego ustępliwość czy 
posłuszeństwo? Złudzeniem jest sądzić – choć to urokliwa 

                                                 
1
 Zob. K. Pospiszyl, Psychopatia, Warszawa 2000, s. 26 i nast. 

2
 Tamże, s. 26. 

3
 H.J. Eysenck, Opis i pomiar osobowości, „Psychologia Wychowawcza” 

1960, nr 3 i 4, s. 396. 
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i pociągająca perspektywa – że człowiek dąży do dobra sam 
z siebie przyciągany jego atrakcyjnością. Już najzwyklejsze 
doświadczenie podpowiada, że jeśli nawet tak bywa, to jest to 
sytuacja zupełnie rzadka, by nie powiedzieć wyjątkowa. Jeśli 
nie kradniesz, nie oszukujesz, nie zdradzasz, to raczej nie 
dlatego, że przyświeca ci z niebiańskiego wysoka światło dobra 
samego w sobie, które budzi w tobie niezachwiane 
przekonanie, że należy się tego wszystkiego wystrzegać. 
Towarzyszyć ci będzie zgoła inna motywacja, a więc lęk przed 
popadnięciem w niełaskę, wytykaniem palcami, nieuchron-
nością spodziewanej kary czy w końcu gniewem Boga. Tak oto 
lęk pozostaje w wydatnej mierze na usługach ordo moralis. 

 Ponadto lęk spełnia też często rolę sprzymierzeńca 
zdrowego rozsądku i umiarkowania, a ostatecznie także 
instynktu samozachowawczego. Nie tylko strach przed 
mandatem czy odebraniem prawa jazdy każe kierowcy zdjąć 
nogę z gazu, ale też lęk przed katastrofalnymi skutkami 
wypadku drogowego, do jakiego może doprowadzić nadmierna 
prędkość, niedostosowana do warunków jazdy. Lęk przed 
rakiem płuc może pohamować kogoś przed paleniem 
papierosów, lęk przed kalectwem – powściągnąć przed 
skakaniem do wody w ryzykownych miejscach, lęk przed 
bankructwem powstrzymać przed nierozważnymi operacjami 
finansowymi, lęk przed rozwodem – uprzytomnić zagubioną po 
drodze wartość swojego małżeństwa itd. Z tych prostych 
przykładów wyłania nam się ambiwalentny charakter lęku – lęk 
nie jest zjawiskiem na wskroś negatywnym, lecz ma do 
odegrania w naszym życiu całkiem niepoślednią, prewencyjno-
wychowawczą rolę. Widać to na przykład w powieści Na 
zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarque’a. Autor, opisując 
dolę (lub prędzej niedolę) zwerbowanego do wojska 
młodzieńca, funkcjonującego w warunkach czysto wojennych, 
który do niedawna beztrosko zasiadał w szkolnych ławach, 
sprzęga los żołnierski z wywołanym przez niego lękiem. Tyleż 
plastycznie, ile poetycko oddaje ten motyw następujący 
fragment: „Ziemia dla nikogo nie znaczy tyle, co dla żołnierza. 
Kiedy przyciska się do niej, długo, gwałtownie, kiedy głęboko, 
twarzą i członkami, zagrzebuje się w nią w śmiertelnej trwodze 
ognia, wtedy jest ona jedynym jego przyjacielem, jego bratem, 
jego matką; jęcząc powierza jej swój lęk, krzyczy w jej milczenie 
i w jej schron, ona go przyjmuje i znów zwalnia na nowe 
dziesięć sekund biegu i życia, po czym chwyta go z powrotem, 
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niekiedy na zawsze4. […] Przy pierwszym huku granatów 
jednym uderzeniem cofamy się częścią naszego istnienia 
o tysiące lat wstecz. To instynkt zwierzęcia budzi się w nas, 
wiedzie nas i ochrania”5. 

Z ambiwalencją lęku spotykamy się także w religii, która 
ufundowana jest po trosze na szczerej ufności, po trosze na 
atawistycznym lęku przed bóstwem czy bogiem.  

 
Gdy mowa o lęku i Bogu, od razu przychodzi mi na myśl 
Bojaźń i drżenie Sørena Kierkegaarda, traktujące o lęku 
człowieka w obliczu nieskończoności i absolutu Boga… 
 
Oczywiście. Søren Kierkegaard w Bojaźni i drżeniu na przyk-
ładzie hebrajskiego patriarchy Abrahama pokazuje, że ostatecz-
nym lekarstwem na ludzkie lęki jest autentyczna, pogłębiona 
i bezwarunkowa wiara w Boga i jego wyroki. W dosyć odległym 
sensie nawiązuje do tego potoczna mądrość ludowa w znanym 
powiedzeniu: „Jak trwoga, to do Boga”. Lęk przed Bogiem prze-
jawia się także w postaci bogobojności, kojarzonej przeważnie 
z pobożnością, przeradzającej się jednak czasem w dewocję. 
Może być więc to zarówno lęk sprzyjający pobożności, jak i taki, 
który będzie ją torpedował, a nawet paraliżował, prowadząc do 
wielu powikłań, które Andrzej Molenda, psycholog religii, spaja 
zbiorczym mianem „nerwicy eklezjogennej”.  
 
Jakie rodzaje lęku można wyróżnić? 
 
Lęki bywają różne. Jest lęk łagodny, mobilizujący i przejściowy, 
jak trema, i lęk ostry, paraliżujący i przewlekły, jak depresja. Są 
lęki poważne i realne bądź mało znaczące i urojone. Są 
wreszcie lęki nasze powszednie, zwyczajne, związane z co-
dziennością życia, i są lęki niepospolite, niezwyczajne, 
związane z jego egzystencjalnym podłożem. Są lęki chorobliwe 
i całkiem typowe. Antoni Kępiński przedstawił własną typologię 
lęków, wśród których wymienia: lęk neurotyczny, depresyjny, 
schizofreniczny, psychoorganiczny, oligofreniczny, urojeniowy 
i biologiczny6. Mimo stosunkowo niewielkiej dokuczliwości, 
                                                 
4
 E.M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian, przeł. S. Napierski, Warszawa 

1996, s. 41. 
5
 Tamże, s. 42. 

6
 Zob.: A. Kępiński, Lęk, Kraków 2004. Zob. także: R. Piłat, Lęk i królestwo 

możliwości, „Kultura i Historia” 2007, nr 12. Tekst oryginalnie opublikowany 
w: „Res Publica”, 1998, nr 10. 
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w porównaniu z pozostałymi, najczęściej mamy do czynienia 
z lękiem neurotycznym. Jesteśmy patentowanymi neurotykami. 
Karen Horney poświęciła temu osobną książkę pod wielce 
wymownym tytułem Neurotyczna osobowość naszych czasów.  
 
To konkretnie – czego lękają się ludzie? 
 
Decyduje o tym wiele czynników, na czele z osobowościowymi. 
Są osoby podatniejsze na zalęknienie, umiarkowanie lękliwe 
i takie, które wydają się nieustraszone. Lęki bywają różne, 
podobnie jak odmienne są ich powody. Jeden lęka się 
ciemności, drugi podróży, trzeci lotu samolotem, czwarty ma lęk 
wysokości, piąty martwi się o pracę, a szósty o to, czy 
wystarczy mu do pierwszego, siódmemu sen z powiek spędza 
prawie dożywotni kredyt mieszkaniowy (i to we franku 
szwajcarskim, co wydatnie podnosi poziom jego lęku), ósmym 
targa niepokój o przyszłość własnych dzieci, dziewiąty nie śpi 
po nocach z obawy przed zbliżającym się końcem świata, 
dziesiątego frasuje masowy napływ imigrantów, jedenastego 
nawiedza mięsista trwoga na myśl o wyborczym zwycięstwie 
PiS-u, dwunasty ucieka na widok cienia kibola, trzynastemu 
wystarczy myśl o dentyście, czternasty boi się być sobą, 
piętnasty lęka się jutra, szesnastemu przychodzi mierzyć się 
z niepewnością, czy dobrze dobrał prezent dla przyjaciela, 
siedemnastym wstrząsa niepokój doniesieniami z giełdy, 
osiemnasty zamartwia się opłakanym stanem czytelnictwa 
w Polsce, dziewiętnastego przestrasza powszechny upadek 
mediów, a dwudziestego – obyczajów, dwudziesty pierwszy 
martwi się, czy wystarczająco dobrze wygląda, dwudziesty 
drugi boi się śmierci i tego, co po niej. Tę wyliczankę 
z powodzeniem można ciągnąć niemal w nieskończoność.  
 
No właśnie – śmierć stanowi chyba najbardziej uniwersalną 
przyczynę lęku. Paul Tillich pisał o nim: „lęk przed śmiercią 
stanowi stały horyzont, w obrębie którego działa lęk przed 
losem […]. Oczywiście lęk przed śmiercią góruje nad 
wszelkimi konkretnymi lękami i nadaje ostateczną 
powagę”7. 
 
 

                                                 
7
 P. Tillich, Rodzaje lęku, [w:] Psychologia działania, Warszawa 1981, s. 64-

65. 
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Zgadza się. Nie bagatelizując lęków, które towarzyszą nam na 
co dzień, z większą uwagą odnosimy się do lęków 
egzystencjalnych, których siła bywa powalająca. W filozofii 
kojarzymy je z pojęciem „sytuacji granicznych” wprowadzonym 
do niej przez Karla Jaspersa, aczkolwiek nie chciałbym jego 
rozumienia zawężać do znaczenia, jakie wiązał z nim jego 
twórca. Najostrzejszy i najtrudniejszy do zniesienia lęk budzą 
w nas momenty, w których odnajdujemy siebie jako pogrą-
żonych w rozpaczy, z towarzyszącym poczuciem, że znikąd nie 
ma dla nas ratunku. Tego rodzaju lęki potrafią w nas wyzwolić 
ciężka choroba, samotność oraz właśnie śmierć. Wśród tego 
demonicznego trio niebagatelny talent lękotwórczy objawia 
samotność, nieunikniony towarzysz w chorobie i w śmierci. 
Epiktet twierdził, że „samotność jest u człowieka swego rodzaju 
stanem bezradności i pozbawienia pomocy”8. Tym bodaj, co 
najistotniejsze we wszelkiego rodzaju lęku, a co w niepraw-
dopodobnym natężeniu występuje w samotności, jest owo 
epiktetowe doznanie własnej bezradności, bycia wydanym na 
pastwę danej sytuacji. Doznanie to potęguje przejmująca 
świadomość, że próżno skądkolwiek wyglądać pomocy. Do tego 
zestawu przymiotów lęku dodałbym chętnie jeszcze jeden 
element, mianowicie – nieprzewidywalność. 

Podsumowując, rzec można, iż podstawowymi skład-
nikami, a równocześnie generatorami lęku, są: nowa sytuacja, 
poczucie zagrożenia, osaczenia, braku wsparcia, braku 
bezpieczeństwa, obezwładniającej bezradności oraz nieprzewi-
dywalności losu.  
 
Czym różni się lęk od strachu? 
 
Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że lęk ma 
charakter bezprzedmiotowy, a strach wywołuje zawsze 
konkretny przedmiot (osoba, sytuacja, zdarzenie). W tym 
sensie lęk naznaczony jest pierwiastkiem metafizycznym. 
Większy jest w nim także ładunek irracjonalności. Niemniej 
jednak, pod względem przeżyciowym różnice między lękiem 
a strachem nie są już tak wyraźne ani znaczące. 
 
Lęk to wdzięczny temat dla literatury. Wspomniałeś już 
o Na Zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarque’a. Jakie 

                                                 
8
 Epiktet, Diatryby, Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium 

Epiktetowego, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, s. 252. 
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są, Twoim zdaniem, najbardziej interesujące przedsta-
wienia lęku w literaturze pięknej? 
 
Dyskutowanie o lęku w kontekście literaturoznawczym jest 
sporym wyzwaniem. Lęk, jak zauważyłaś, jest jednym 
z topicznych motywów literackich. Pisarze i poeci eksploatują 
go w różnych konwencjach i na różnych polach, w różnej też 
mierze literatura „gra” lękiem. Trudno ad hoc formułować 
dostatecznie kompetentną, kompletną i spójną teorię literatury 
lęku. Poprzestanę zatem jedynie na pewnych impresjach, które 
stanowią ilustrację tego, co na temat lęku ma nam do 
powiedzenia literatura piękna. Potraktujmy to jako przedsmak 
szerokiej palety barw i odcieni literackich przedstawień lęku, 
które przez analogię do filozofii nazywam zbiorczo literaturą 
lęku. 

Najbardziej trywialnych (w sensie: oczywistych) przyk-
ładów dostarczają: literatura wojenna (wymieniony Remarque), 
obozowa, egzystencjalistyczna czy teatr absurdu, zwany 
niegdyś „czarną literaturą”. Przedstawienia lęku w literaturze 
podzieliłbym na dwa rodzaje: kontekstowo-implicytny oraz 
przedstawieniowo-eksplicytny. Czasem ten pierwszy bywa 
ciekawszy od tego drugiego i pomimo swojej epizodyczności 
bywa, że dorównuje, a nawet przewyższa pod względem 
trafności czy oryginalności przekazu ujęcia bardziej 
programowe i systematyczne. Wróćmy do Ericha Marii 
Remarque’a. W antywojennej powieści Łuk triumfalny z roku 
1946 dialogujący ze sobą Ravic (przebywający w Paryżu 
nielegalny emigrant z nazistowskich Niemiec tuż przed 
wybuchem II wojny światowej) i Kate Hegstroem (świeżej daty 
rozwódka z austriackim nazistą) wielokrotnie rozprawiają 
o naturze lęku. Ich wypowiedzi przedziwnie (choć to przecież 
wcale nie takie niezrozumiałe, gdy wziąć pod uwagę kontekst, 
w ramach którego są prezentowane) grawitują w stronę 
rozpamiętywania lęku. Znamienne, że utrzymane są one 
zawsze nie tyle w tonie osobistej skargi czy przelotnej (choć 
błyskotliwej) uwagi, lecz mają charakter zgoła filozoficzny. 
Najczęściej o lęku mówi (i najwięcej ma o nim do powiedzenia) 
Kate. Szczególnie utkwił mi w pamięci ten fragment, w którym 
była żona nazisty z rozbrajającą szczerością wyznaje: „Czasem 
przychodzi taki okropny, niewytłumaczony lęk. Tak, jakby się 
miało okazać, kiedy stąd wyjdziemy, że świat się nagle zawalił”. 
Ravic, zapytany o to, czy zna to uczucie, natychmiast 
odpowiada: „Owszem, każdy je zna. To choroba każdego 
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Europejczyka”. I wtrąca zdawkowe dopowiedzenie: „Od lat 
dwudziestu”9. 
 Pozostając w klimacie Austrii oszpeconej nazistowskim 
krajobrazem, zrazu przychodzi na myśl autor nawiązujący do 
tego kontekstu w konwencji silnie rozrachunkowej, choć nie 
rewanżystowskiej. Mam oczywiście na myśli Thomasa 
Bernharda i jego Wymazywanie10. Powieść rozgrywa się 
bardziej w umyśle głównego bohatera, czterdzies-
toośmioletniego Franza Josefa Munrau’a – zresztą filozofa 
i niespełnionego literata – aniżeli w standardowej scenerii 
miejsc, wokół których rozwija się mniej lub bardziej dynamiczna 
akcja. Zastajemy go w trudnym dla niego czasie, kiedy 
otrzymuje telegram z informacją o śmierci rodziców i brata. 
Wiąże się to z koniecznością wyjazdu do znienawidzonej przez 
siebie rodzinnej miejscowości, Wolfsegg, która symbolizuje dla 
niego wszystko, co najgorsze. Zostały mu na tym świecie 
jeszcze siostry (Amalia i Caecilia), ale od dawna już, podobnie 
jak z rodzicami i bratem Johannesem, nie utrzymywał z nimi 
kontaktu, ba, żyli we wzajemnej nienawiści. Szczęśliwie 
Munrau’owi udało się wyemigrować do Rzymu i pozostawać 
z daleka od skłóconej rodziny, dla której zarezerwował 
pogardliwe określenie „wolfsegganie”. Śmierć metrykalnie 
bliskich i związany z nią tymczasowy powrót do Wolfsegg 
wywołują we Franzu Josefie natłok myśli, obrazów 
i wspomnień. Wśród nich na czoło wysuwa się przejmujący 
dreszcz lęku. W pewnym momencie z goryczą przyznaje on, że 
miejsce jego pochodzenia zawsze napawało go wiecznie 
żywym lękiem, przed którym aż dotąd nie potrafił uciec. 
Podobne skojarzenia budzi w nim wspomnienie rodziców 
i brata, których – jak ze zgryzotą wyznaje – bał się „przez całe 
życie tak bardzo, jak niczego innego na świecie” i z tego lęku 
uczynił „największą potworność swojego życia”. Trudno 
o dotkliwszą postać lęku i poważniejszy dramatyzm życia. 

                                                 
9
 E.M. Remarque, Łuk triumfalny, przeł. W. Melcer, Warszawa 1992, s. 102. 

10
 Zob. T. Bernhard, Wymazywanie: rozpad, przeł. S. Lisiecka, Warszawa 

2010. 
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Jak można radzić sobie z lękiem? 
 
Lęk, w znacznej mierze konstytutywny dla ludzkiej egzystencji, 
jest niezbywalny. Owszem, przesadne lęki należy w miarę 
możliwości tłumić. Nie można jednak ludziom zabronić 

lękliwości. To tak, jakby zabronić im być 
ludźmi. José Ortega y Gasset twierdzi, że 
nawet Jezus Chrystus najpełniej 
zasmakował człowieczeństwa, odczuwając 
gorycz samotności w obliczu nieuchronnie 
zbliżającej się męki i śmierci krzyżowej. 
Pamiętamy świadczące o tym słowa wypo-
wiedziane z wysokości krzyża tuż przed 
skonaniem: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?”. Filozofia jest w jakiejś 
mierze odpowiedzią na lęki człowieka. 
Niekoniecznie od razu wyzwolicielską, ale 
odpowiedzią, owszem. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 

 
 

Piotr Domeracki 
 

Filozof, etyk, aksjolog. Adiunkt w Zakła-
dzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zain-
teresowania badawcze koncentrują się 
wokół takich dziedzin jak: etyka, aksjolo-
gia, antropologia filozoficzna, filozofia 
samotności, historia filozofii (w szczegól-
ności średniowiecznej), filozofia egzy-
stencji, hermeneutyka filozoficzna, filozo-
fia dialogu, filozofia mistyczna oraz ekofi-
lozofia. Obecnie prowadzi badania nad 
filozofią samotności i etyką życzliwości. 
Najważniejsze publikacje: Zrozumieć 
samotność. Studium interdyscyplinarne, 
Toruń 2006 (z W. Tyburskim); Sześć cnót 
mniejszych, Toruń 2012 (z M.T. Zdrenką 
i M. Jaranowskim); Filozofia – Etyka – 
Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Ty-
burskiemu w darze, Toruń 2015 (z A. Grze-
lińskim i R. Wiśniewskim. Upodobani mi-
strzowie – nieoczywiści, bo z drugiego 
planu: Seneka Młodszy, Piotr Abelard, 
Meister Eckhart. Współczesnych zbyt 
wielu, by ich tu pomieścić. 
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RAFAŁ GAWIN 
 

 

Strach ma małe oczy  

 
 

 
 

„Każde z was dla niepoznaki 
wyprawia miny, 

żeby nikt nie zgadł, że 
lament w sobie nosimy”. 

 
Czesław Miłosz, 

Stary człowiek ogląda TV
1
 

 
Dostałem bojowe za-

danie: zmierzyć się ze stra-
chem w najnowszej literatu-
rze polskiej. Tylko czy aby 
podołam? Kiedy ostatni raz 
polski pisarz stworzył mro-
żącą krew w żyłach fabułę 
albo napisał groźny wiersz? 
Jeżeli już, strach (a nawet 
strachy) występują w rela-
cjach środowiskowych, in-
terpersonalnych, choć naj-
częściej mamy do czynienia 
ze strachami na wróble lub 
chochołami, które dają się 
interpretować w do bólu 
przyswojony sposób. Dys-
komfort mogą sprawiać tylko 
te braki, które dotykają ma-
terialnie, a których nie ma 
z czego opisać. Tylko za-
miast to roztrząsać, lepiej 
machnąć kilka esejów w płat-
nych pismach: zadziałają 
terapeutycznie, a i jeszcze 
pozwolą uszczknąć nieco 

                                                 
1
 Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, 

Kraków 2011, s. 1331. 

strawy nieduchowej. Nie-
mniej pójdę za ciosem i po-
zwolę sobie trochę podema-
skować. 

Wspominałem już o 
tym, jak strach determinuje 
wszelkie ludzkie działania2 – 
a więc i pisanie sensu 
stricto. Jakby wszystkiemu, 
co składa się z liter, patro-
nował niespokojny duch 
Samuela Becketta wiecznie 
czekającego na coś, co ro-
śnie w najmniej przewidy-
walną, czyli najgorszą stro-
nę. I jakby to coś uosabiało 
się w ożywionych wersjach 
pierwotnych instynktów, czy-
hających zaraz za granicą 
przyzwoitego (a więc bez-
piecznego i oswojonego) 
poznania, niczym w obse-
syjnych wręcz dociekaniach 
Johna Maxwella Coetzee. 
A może esencja człowie-
czeństwa spoczywa (w nie-
pokoju) w źle, które od cza-
su do czasu prześwituje 
i daje o sobie znać w posta-
ci mniejszych i większych 
eksterminacji, by podać 
w wątpliwość nawet samo 
pisanie po tak wielkiej trau-

                                                 
2
 Zainteresowanych odsyłam na 

gawin.liberte.pl. 
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mie. Kiedy Imre Kertesz 
i Theodor Adorno podają 
sobie dłonie, by skapitulo-
wać pojęcie wspólnoty, jaką 
potrafi zbudować czysta 
literatura, której musi być 
obcy strach przed kreacją. 

Ale rozpędzamy się 
w stronę wielkich nazwisk 
i wielkich dramatów, kiedy 
na naszym kolesiowskim 
podwórku strachy i traumy 
mieszczą się w szafach, 
łóżkach, ba – na dyskach 
i pendrive’ach poprzedniej 
generacji; i nie mam tu na 
myśli jedynie przerażająco 
niskich funduszy, jakie są 
w stanie zgromadzić pisa-
rze, ale przede wszystkim 
strach przed postępem tech-
nologicznym, często charak-
terystyczny dla najbardziej 
postępowych lewicowo i oby-
czajowo wolnych elektro-
nów. Strach ma małe oczy, 
bo zdążył się odurzyć tanim 
dopalaczem, podbijając ba-
sy w maluchu, którym jeden 
z drugim poeta wraca po 
skończonej zmianie w och-
ronie, tym razem trwającej 
dwa nowe tomy Marcina 
Świetlickiego3 wyniesione 
za pazuchą z księgarni Ma-
tras4 (zło, te przeboje nie 

                                                 
3
 M. Świetlicki, Delta Dietla i Zło, 

te przeboje, Wrocław 2015. 
4
 Por. http://info.wyborcza.biz/ 

szukaj/gospodarka/matras+d%C5
%82ugi?utm_nooverride=1&back
=http%3A%2F%2Finfo.wyborcza.
biz%2Fszukaj%2Fgospodarka%2

muszę w tym kontekście 
zaznaczać kursywą). Zresz-
tą to też horror, gdy tak 
wielka sieć, pełna zdrowych 
dla kieszeni promocji, ma 
kilkadziesiąt milionów zło-
tych długów. I balansuje na 
krawędzi, uciekając w prze-
mysł papierniczy, gry plan-
szowe i gadżety-duperele. 
Ale wróćmy do małej klitki, 
w której młody pisarz dogo-
rywa, wizualizując w postaci 
strachów codzienne braki. 
Robiąc sobie rachunek su-
mienia, gdzie popełnił błąd, 
zaczynając pisać. I dlaczego 
boi się przestać, jakby tego 
rodzaju teraz już nowa pust-
ka była równoznaczna 
śmierci, nie tylko podmiotu. 

Wszystko zaczyna 
się w głowie, jak najbanal-
niejsza miłość i najbardziej 
wyuzdane pożądanie. Łań-
cuch przyczynowo-bezskut-
kowy ciągnie się w najlep-
sze: pisarz boi się, że nic 
nie napisze, a wtedy już na 
pewno nikt go nie przeczyta 
(gdy w ogóle nie pisze, taka 
sytuacja jest jednak staty-
stycznie mniej możliwa). 
Czytelnik boi się, że będzie 
musiał coś czytać i że albo 
się zanudzi, albo nic nie 
zrozumie. Pisarz kalkuluje: 
dlaczego akurat dziesięć 
stron dziennie, kiedy można 
siedem albo pięć, albo wca-

                                                    
Fmatras%2Bd%25C5%2582ugi, 
dostęp: 28.11.2015. 
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le? Jest cieniem samego 
siebie: boi się, że nie za-
śnie, a kiedy już śpi – że się 
nie obudzi. Jaki jest sens 
wykonywania tylu cyklicz-
nych czynności, zawsze 
prowadzących do koniecz-
ności powtarzania się, bez 
szansy na jakiekolwiek do-
skonalenie? Owszem, jest 
warsztat, styl, język prozy 
i poezji, ale to się bardzo 
szybko wyczerpuje: pisarz 
zamyka się w getcie własnej 
oryginalności lub wtórności 
– i z perspektywy czasu nie 
widać różnicy między tymi 
dwoma miejscami odosob-
nienia. 

Niektórzy mają na to 
sposób: prozaicy – regular-
ność, poeci – frywolność 
i sprowadzanie pisania do 
rzadkiej, aczkolwiek jednak, 
konieczności. Dwa bieguny, 
które – wbrew seplenieniu 
Grabaża w jednym z jego 
znanych przebojów5 – mogą 
się pocałować i żyć długo 
i nieszczęśliwie. To kolejny 
dowód na to, że sytuacje 
krańcowo odmienne mają 
ze sobą więcej wspólnego 
niż poszczególne odmiany 
tak zwanego złotego środka. 

A jak to się dzieje w 
poszczególnych, powszech-
nie rozpoznawalnych nur-
tach? Nowa fala to strach 

                                                 
5
 Por. Pidżama Porno, Bon ton na 

ostrzu noża, [w:] Marchef 
w butonierce, 2001. 

przed systemem, nowa pry-
watność – strach przed sa-
mym sobą. O’haryzm – 
strach przed niewyrażalnym 
i ponadczasowym, ashbe-
ryzm – strach przed wyra-
żalnym i ulotnym. Klasy-
cyzm – ucieczka z kina wol-
ność śladami oswojonych 
traum. Neoklasycyzm – 
ucieczka z kina wolność 
dwa, śladami papierowych 
traum klasycystów. Ośmie-
lona wyobraźnia – onieś-
mielony umysł w strachu 
przed postawieniem racjo-
nalnej diagnozy. Neolin-
gwizm – strach przed tym, 
że zbyt prosty język wiersza 
zagra sam ze sobą i powie 
za dużo. Poezja cyberne-
tyczna – strach przed pło-
nącymi rękopisami i brakiem 
przypadkowości, która z za-
mierzonymi działaniami i tak 
ma niewiele wspólnego. 
Nowy wiersz rewolucyjny – 
strach przed nierealną ideą 
rewolucji jednocześnie prak-
tycznej i skutecznej. Tak, 
rozpędziłem się i niejako 
wyprzedzam wydanie pew-
nej głośnej antologii mło-
dych-gniewnych w 2016 
roku6. Z poważnie rozbudo-
wanym aparatem krytycz-
nym i kilkoma jeszcze nie do 
końca oswojonymi w polsz-

                                                 
6
 Por. nabór wniosków w prio-

rytecie „Literatura” Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 
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czyźnie autorami w charak-
terze nestorów. 

Wreszcie w tej u-
cieczce przed strachem do-
tarliśmy do samych kryty-
ków, czy – pisząc mniej gór-
nolotnie – recenzentów. Bio-
rąc pod uwagę dominujący 
poziom tekstów o nowych 
książkach – to drugie okre-
ślenie wydaje się bardziej 
adekwatne. Co ciekawe, 
zarówno „piszący”, jak i „pi-
szący o” boją się recenzji 
negatywnych, choć co mniej 
dopieszczeni i bardziej zde-
sperowani w ogóle docenia-
ją fakt, że ktoś pochylił się 
i na kolanie zanotował kilka 
spostrzeżeń na temat ich 
najnowszego utworu. Bar-
dziej boją się milczenia, ci-
szy oznaczającej śmierć. 
Śmierć środowiskową.  

Zaczyna się niewin-
nie: najpierw nikt o tobie nie 
pisze, potem nikt nie mówi. 
Boisz się, że nawet gdy na-
chalnie się wpraszasz, nikt 
nie da ci pięciu minut na 
przeczytanie kilku utworów 
w zadymionej knajpie koło 
północy, pełnej zataczają-
cych się kolegów, z których 
połowa – mniej lub bardziej 
ostentacyjnie – cierpi na to 
samo (parnas jest wąski jak 
tyłki krytyków, a przecież 
liczą się każde manifesta-
cje7). Nagle okazuje się, że 

                                                 
7
 Por. np. Manifestacje Poetyckie, 

Warszawa 2012–2014. 

masz mniej znajomych, co 
bezwzględnie wyświetla Fa-
cebook – w końcu, jak coraz 
bardziej nieistniejący – nie 
możesz nikomu zorganizo-
wać istnienia. I tak pisałeś 
tylko dla siebie, teraz nawet 
nie masz ochoty; boisz się, 
że przestanie ci to sprawiać 
przyjemność, skoro nie wią-
że się nawet z pozorami 
i złudnymi nadziejami na 
papierową i słomianą wiel-
kość. 

Jak to się kończy? 
Ucieczką do innych stra-
chów: prywatnych, zawodo-
wych (gdy masz szczęście 
nie pracować z literaturą na 
co dzień i co noc). Depresji 
nie zamierzam w tym kon-
tekście diagnozować. Wy-
chodzę z założenia, że sam 
defekt w postaci konieczno-
ści pisania wynika bezpo-
średnio ze stanów depresyj-
nych. Psychiatra nie może 
tutaj pomóc: masochizm nie 
ma jednak nic wspólnego 
z chorobą psychiczną8. 

Na szerokim margi-
nesie społecznym: trzęsie 
mną strach i sam umieram 
z ciekawości, ilu znajomych 
środowiskowych przestałoby 
zwracać na mnie uwagę, 
gdybym zawodowo związał 
się z pozaliteracką branżą. 

                                                 
8
 Por. D.A.F. de Sade, 120 dni 

Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, 
przeł. B. Banasiak i K. Matu-
szewski, Warszawa 2010. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(7)/2016_______________ 
 

 

20_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Boję się tak szybko i tak 
długo liczyć w myślach. Na 
pewno w wielu sytuacjach 
okazałoby się to zbawienne: 
nie musiałbym robić tych 
całych rundek podawania 
dłoni i pocałunków na każ-
dym odwiedzanym festiwa-
lu, odpowiadać na kataryn-
kowe pytania typu „jak ży-
jesz?”, „co piszesz?”, „na-
prawdę się rozwodzisz?” 
czy „zrobisz mi wieczór au-
torski?”. Mógłbym gdzieś się 
zaszyć i coś wreszcie prze-
czytać w skupieniu i ze zro-
zumieniem. Jeśli to w ogóle 
możliwe9. 

Właśnie. Pewnie kie-
dy czytaliście fragment 
o czytelnikach żyjących 
w strachu przed literaturą 
niezrozumiałą, pomyśleliście 
o krytykach często udają-
cych, że w ich praktyce coś 
takiego nie istnieje. Przecież 
od tego są narzędzia ba-
dawcze, działające jak pro-
gramy i algorytmy: po przej-
ściu przez ich sita od razu 
wyłonią się znaczenia i ich 
świadomie wygenerowane 
braki. Przecież nikt nie napi-
sze o Lametach Marcina 
Sendeckiego10, że urwały 
się z choinki i krążą w nie-

                                                 
9
 Por. N. Abbagnano, Egzysten-

cjalizm jako filozofia możliwości, 
przeł. J. Bartoszewski, [w:] „Nowa 
Krytyka. Czasopismo filozoficzne”, 
http://www.nowakrytyka.pl/spip.ph
p?article428, dostęp: 28.11.2015. 
10

 Wrocław 2015. 

określonej przestrzeni doni-
kąd11. Że Darek Foks, 
w pogoni za nowymi reali-
zacjami projektów zoriento-
wanych na post-pamięć, jak 
bohater jednego z jego 
wierszy, jest bliższy skreśle-
nia całego tekstu niż – po-
przez pominięcia i przemil-
czenia – zagęszczenia 
i zróżnicowania znaczeń12. 
Że skoro wiersz jakiegoś 
postmodernisty dawno temu 
wyszedł z domu – i nie za-
mierza nigdy wrócić – my 
nie będziemy się nim intere-
sować i udawać, że dajemy 
się ponieść i na niego na-
brać13. 

Tymczasem w śro-
dowisku pilnych uczniów 
fragmentarycznego Interne-
tu, wiedzy czerpanej ze 
skrawków, lidów i środowi-
skowych anegdot wszyscy 
najbardziej boją się, że zo-
staną złapani na czymś, co 
jest przecież do bólu oczy-
wiste. W ostateczności wolą 
demaskować pierwsi. Po-
stawa oskarżycielska odsu-
nie w czasie widmo bycia 
ofiarą i podbuduje kolejne 

                                                 
11

 Podobnie totalną wędrówkę 
Marcin Sendecki zaproponował 
już w tomach Pół (Wrocław 2010) 
i Farsz (Wrocław 2011). 
12

 Por. D. Foks, Kebab Meister, 
Kraków 2012; Susza, Wrocław 
2014. 
13

 Por. dowolne tomy wierszy 
Tadeusza Pióry, jeśli sięgać po 
najdotkliwsze przykłady. 
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zakompleksione ego14. Na-
rodowa hipokryzja trzyma 
się tym mocniej, im więk-
szym strachem i niepewno-
ścią jest podszyta. 

Pewnego razu kryty-
cy i recenzenci przyznali się 
do problemów z interpreta-
cjami wierszy Andrzeja So-
snowskiego15, ale już więcej 
nie popełnili tego błędu. 
Często jednak udają czytel-
niczy orgazm jak przeciętne 
kochanki: bardziej oczytani 
obserwatorzy literatury i ży-
cia literackiego zauważą 
pustkę, jaka przeziera przez 
ich „rozpoznania”. I nie jest 
to bynajmniej pustka bud-
dyjska, której nicość potrafi 
się w jakiś sposób ukształ-
tować i coś konkretnego 
wypełnić. Odsyłam zwłasz-
cza do portali internetowych, 
z głównym producentem 
taniej pseudokrytycznolite-
rackiej euforii – Biurem Lite-
rackim – na czele. 

Mam tutaj również na 
uwadze brak zrozumienia 
dla pewnych działań literac-
kich, wydawania pewnych 
książek. Na przykład w wy-
padku Bohdana Zadury, któ-
ry z każdą kolejną zaskaku-
je coraz mniejszą jej istot-

                                                 
14

 Por. Z. Freud, Wstęp do 
psychoanalizy, przeł. S. Kempne-
równa i W. Zaniewicki, Warszawa 
2013. 
15

 Lekcja żywego języka. O poezji 
Andrzeja Sosnowskiego, red. 
G. Jankowicz, Kraków 2004. 

nością16. Nawet gdy sięga 
po humor i tematy ważkie, 
wojenno-translatorskie i zdro-
wotno-egzystencjalne. Gdy, 
mimo że w wielu wierszach 
pokazuje sporo strachu 
(przed szeroko rozumianą 
śmiercią), tomy poezji publi-
kuje z taką regularnością, 
jakby niczego się nie bał. 
I zaraz jeden z drugim się 
zaperzy i powie mi, że kla-
sykowi wolno więcej, bo on 
już swoje dla literatury zro-
bił. Tak było z gasnącym od 
lat dziewięćdziesiątych u-
biegłego stulecia Tade-
uszem Różewiczem17, tak 
jest z cierpiącą na jeszcze 
większą nadprodukcję po-
etycką Ewą Lipską (zwłasz-
cza od kiedy odkryła meta-
forę internetową18). To natu-
ralne, że w sytuacji, w jakiej 
dany autor może sobie po-
zwolić na więcej (bo już nic 
nie musi albo musi napraw-
dę niewiele), podchodzi do 
pisania na większym luzie, 
puszczają mu hamulce au-
tocenzury. Ba, strach przed 
niemocą twórczą jest coraz 
                                                 
16

 Por. B. Zadura, Wszystko, 
Nocne życie, Zmartwychwstanie 
ptaszka oraz Kropka nad i, 
Wrocław, odpowiednio: 2008, 
2010, 2012 i 2014. 
17

 Por. przede wszystkim 
T. Różewicz, Kup kota w worku 
(work in progress), Wrocław 2008. 
18

 Por. praktycznie wszystkie 
książki Ewy Lipskiej po 2000 roku, 
a zwłaszcza Pomarańcza Newto-
na, Kraków 2007. 
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Rafał Gawin 

 
Ur. 1984. Poeta, okazjonal-
nie krytyk, konferansjer, 
reanimator kultury, redaktor 
i korektor „Arterii”. Wydał 
arkusz Przymiarki (2009) i 
książkę poetycką WY-
CIECZKI OSOBISTE / CO-
DE OF CHANGE (2011). 
Publikował m.in. w „Gaze-
cie Wyborczej”, „Odrze”, 
„Tyglu Kultury”, „Opcjach”, 
„Kresach”, „Frazie”, „Red.”, 
„Portrecie”, „Wyspie”, „Wa-
kacie”, „Cegle”, oraz w an-
tologiach: Na grani (2008), 
Połów. Poetyckie debiuty 
2010 i Free Over Blood 
(2010). Mieszka w Łodzi.     

mniejszy, ponieważ grono 
wazeliniarzy nie dopuszcza 
do nestora głosów o jego 
gaśnięciu. Ma już przecież 
rozpoznawalny na kilometr 
styl i kunszt, który habilituje 
coraz mniejszą świeżość 
i brak nowych pomysłów. 
Może umierać (literacko) 
w spokoju. 

I mógłbym tak gonić – 
i jednocześnie uciekać – po 
drodze szturchając i stra-
sząc szefów wydawnictw, 
jurorów nagród literackich, 
redaktorów nikomu niepo-
trzebnych czasopism czy 
dyrektorów działających na 
marne instytucji kultury. 
Jednak urobiłbym się niemi-
łosiernie i zjadł własny ogon. 
Ze strachu, że napiszę coś, 
co sprawi, że to będzie mój 
ostatni tekst. I nie będę 
mógł przyznać: żartowałem, 
chciałem was uprzedzić, 
boję się pisać wprost, dlate-
go chciałbym mieć to jak 
najszybciej za sobą. I nie 
patrzeć w lustro, zwłaszcza 
własnego tekstu19. 

                                                 
19

 Por. L. Carroll, Alicja po drugiej 
stronie lustra, przeł. R. Stiller, 
audiobook, czyta M. Kula, Pro-
matek Media.  
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Lęk (?) o krytykę. 
Rozmawiają Klaudia Muca 

i Przemysław Kuliński 
 
 
Klaudia Muca: Naszą dyskusję chciałabym rozpocząć od 
naszego niedawnego sporu, a właściwie krótkiego, ale 
owocnego spięcia na temat współczesnej krytyki 
literackiej. Zaczęło się od mojej tezy, że współczesna 
krytyka straciła programotwórcze zacięcie, że boi się 
metanarracji, nie stawia sobie jakichś celów, nie tworzy 
wypowiedzi programowych, projektujących, nie jest nas-
tawiona na progres, skupia się na literackim „tu i teraz”. To 
teza, którą uzasadnia pewien określony kontekst – miałam 
na myśli tak zwaną krytykę akademicką, nieco herme-
tyczną, kojarzoną z wyszukanym językiem; z jednej strony, 
oglądającą się na krytycznoliteracką tradycję (krytykę na 
krakowskiej polonistyce ciągle nawiedzają widma Błoń-
skiego albo Wyki i pewna nostalgia za tzw. krakowską 
szkołą krytyki), z drugiej – ulegającą pewnym teoretycznym 
modom czy szkołom myślenia (np. dekonstrukcji – ten 
przykład podaję ostrożnie, nie jako przykład negatywny; 
sama przyznaję się do dekonstrukcyjnych inspiracji). 
Przemku, możesz przypomnieć swoje kontrargumenty? 
 
Przemysław Kuliński: Pamiętam, Klaudio, że zgodziłem się 
z Tobą, iż trudno dziś mówić o „programotwórczym zacięciu” 
najnowszej krytyki literackiej. Pojawiają się oczywiście próby 
zdiagnozowania takiego stanu rzeczy, mam tu na myśli cho-
ciażby toczącą się równolegle debatę Biura Literackiego zatytu-
łowaną „Krytyka krytyki” czy ukazujące się co pewien czas nu-
mery tematyczne czasopism poświęcone w całości zagadnieniu 
krytyki literackiej. Tyle że w tym całym dyskursie, trzymając się 
medycznej terminologii, mało kto ma ambicje, by oprócz posta-
wienia diagnozy – wskazać konkretny sposób leczenia. Za-
uważ, Klaudio, że chcemy mówić o podziale na krytykę akade-
micką i… właśnie, i właściwie jaką? Po prostu: czasopiśmienni-
czą? W porządku, tylko spójrzmy, gdzie dziś publikuje więk-
szość „akademików” – właśnie w czasopismach. Ktoś z boku 
powie: „Tak było od zawsze”. Zgoda, tyle że tutaj zaczyna się 
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owa „doraźność”, o której wspomniałaś: podstawowym narzę-
dziem przekazu stała się recenzja, w której omawia się „tu i te-
raz” pojawiającej się literatury. Masz rację, kiedy wymieniasz 
pewne cechy wyróżniające ową akademicką krytykę literacką. 
Musimy jednak mieć na uwadze, że stoją za nią konkretni lu-
dzie. I dlatego zastanawiam się, czy warto o takim podziale 
mówić, czy to jednak nie jest troszeczkę – że zapożyczę się 
u Ciebie – „widmo” krytyki. Czy Dariusz Nowacki wydający 
Ukosem to już inny Dariusz Nowacki niż ten, który stale publiku-
je w „Nowych Książkach”? A czy Piotr Śliwiński jako autor Mi-
strza świata jest innym Śliwińskim-krytykiem, który pisuje do 
„Gazety Wyborczej”? W porządku. Ustaliliśmy jednak, że dzi-
siejsza krytyka literacka to przykład w dużej mierze krytyki „do-
raźnej”, „towarzyszącej” (używam tego słowa w specyficznym 
znaczeniu), pozbawionej elementu – jak mniemam – „wiesz-
czącego” oraz zmysłu metakrytycznego. Skąd więc bierze się 
ten lęk, który tak ją paraliżuje, ogranicza? Jakaś diagnoza, 
Klaudio?  
 
Mam wrażenie, że diagnozę mamy już za sobą. Stwierdzili-
śmy istnienie pewnego impasu w metarefleksji nad krytyką. 
Wydaje mi się, że krytyka obawia się ciszy, która może na-
stąpić po wypowiedzi o charakterze programowym, czyli 
nie wypowiedzi o tym, jak jest, ale o tym, jak mogłoby być; 
obawia się braku odzewu, który oznaczałby jej zbędność. 
Nie chodzi oczywiście o formułowanie programu „naprawy 
literatury” i projektowanie jej kształtu czy poprawianie pi-
sarzy; mówimy cały czas o stanie pewnej poznawczej prak-
tyki, która przeżywa obecnie jakiś legitymizacyjny kryzys. 
Moim zdaniem ten kryzys może przynieść jakieś ożywienie, 
może tak zwana krytyka akademicka obudzi się wreszcie ze 
snu o dyscyplinarności. Nie jest się przecież krytykiem 
z zawodu, wrażliwości literaturoznawczej nie nabywa się 
przez incepcję na studiach. 

Wydaje mi się też, że w dyskusjach o dzisiejszej kry-
tyce za mało mówi się o pewnym etycznym wymiarze prak-
tyki poznawczej, o której rozmawiamy. Podam przykład, 
który domaga się rozpatrzenia właśnie w tej etycznej per-
spektywie. Mam na myśli znów pewien lokalny, krakowski 
incydent, faux pas literaturoznawców, którym jako autory-
tetom ufałam. Chodzi o kampanię promocyjną, marketing 
najgorszego sortu (wybaczcie…) związany z Nagrodą 
im. Wisławy Szymborskiej. W tej kampanii rzetelność kry-
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tyka ustąpiła miejsca promocji nominowanych; wypowiedzi 
o nominowanych książkach to seria laurek, a nie próba 
stworzenia obiektywnych i neutralnych not krytycznych 
(tak właśnie wyobrażam sobie konwencję wypowiedzi to-
warzyszących nagrodom literackim). Kto mi wytłumaczy, 
o co tu chodzi? Etyka krytyka jest już passé? Krytyka moż-
na sobie wynająć? Współczesna krytyka jest krytyką pane-
giryczną! Traci posłuch, bo traci wartość – i zaznaczam od 
razu, że nie chodzi tylko o wartość merytoryczną; traci 
ostrość i odwagę, wikła się w pewne pozaliterackie układy 
i relacje. W wyniku tego uwikłania lektura i interpretacja 
stają się serią krytycznych banałów w nowych słownych 
wcieleniach. Co z tym zrobić? 

 
Ależ oczywiście: wynajęcie sobie krytyka jest dziś równie łatwe 
jak wynajęcie sobie miłej pani do towarzystwa. Różnica? W 
pierwszym przypadku – poza pieniędzmi oczywiście – dużą rolę 
odgrywają sympatię, znajomości, koneksje etc. Zaryzykuję 
zresztą tezę, że nie dość, iż mamy do czynienia z krytyką 
akademicką jako wymierającym gatunkiem, to na dodatek kry-
tyka literacka w Polsce już od dawna jest po prostu krytyką 
afirmatywną, czy może lepiej powiedzieć za Tobą: krytyką pane-
girystyczną.  

Harry Lehmann w tekście Dziesięć tez na temat krytyki 
sztuki akcentował, że trudno dziś o działalność krytyczną opartą 
przede wszystkim na „formach felietonistycznych”, która byłaby 
inna niż aprobująca. Dlaczego tak się dzieje? Chcąc 
odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba wcale odwoływać się do 
kategorii  związanych z wysublimowanym dyskursem. Postawię 
więc na anegdotę, którą przywołał kiedyś Karol Maliszewski: 
pewien krytyk i dziennikarz radiowy zwierzył mu się, że ostatnia 
powieść Joanny Bator jest, niestety, kiepściutka, ale przecież jej 
tego nie powie, bo świetnie się znają i ta mogłaby się nań 
obrazić. Kolesiostwo, które knebluje usta krytykowi, wymusza 
daleko posuniętą kurtuazję? Nie, dziękuję. 

Mówisz o Twoim zniesmaczeniu osobami mocno związa-
nymi z Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej, podkreślając, że 
„rzetelność krytyka ustąpiła miejsca promocji nominowanych”. 
Wydaje mi się, że to jest akurat stały mechanizm konkursów 
literackich, element na stałe wpisany niejednokrotnie w mocno 
„napompowane” imprezy. Oświeć mnie, ale czy kojarzysz jaką-
kolwiek edycję któregoś z konkursów, gdzie wśród rozlicznych 
laurek, hymnów pochwalnych, patetycznych laudacji, ktoś 
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zdecydowałby się postawić przecinek i dodać: „ale”, wskazując 
jednak pewne słabości nominowanych arcydzieł (mówmy o wyt-
worach literackich, zawieszając na chwilę myślenie kategoriami 
personalnymi)? Ja nie kojarzę. Jednocześnie czuję obowiązek 
jasnej deklaracji: niejednokrotnie także czuję zniesmaczenie, 
którego i Ty doświadczyłaś. 

No dobrze, pytasz jednak: co robić? Myślę, że nikogo nie 
przymusimy, nawet będąc u władzy, aby nagle zaczął pisać 
wyłącznie krytycznie o literaturze (rozumiejąc pojęcie krytyki nie 
etymologicznie, ale w tym sensie, aby przede wszystkim 
skończyć z recenzenckimi dytyrambami). Nie ustawimy nikogo 
w szeregu, nie sformatujemy, i chyba nawet nie stworzymy 
bezwzględnej etyki dla krytyków. Powiem tak: wierzę w jedno – 
świeżość. W porządku, skłamałem. Wierzę w dwie rzeczy: 
świeżość i bezczelność, czyli to, co – przynajmniej w założeniu 
– powinna nosić w sobie młoda krytyka literacka. Odważnie, ale 
z pełną odpowiedzialnością za słowa. Bezkompromisowo, ale 
też bez nadużywania granic pewnej przyzwoitości. Właśnie: jak 
Ty w ogóle widzisz status młodych krytyków literackich? Czy Ty 
im ufasz, czy – Twoim zdaniem – ufają im redaktorzy, wydawcy 
etc.? 

À propos jeszcze legitymizacji, choć użytej przez Ciebie 
nieco w innym znaczeniu: nie masz czasem wrażenia, że dziś 
bardzo wiele osób niezwykle chętnie wykorzystuje (tak, czyt. 
„nadużywa”) emblemat „krytyka literackiego”? Zaczęliśmy 
bowiem od refleksji nad metakrytyką, ale nie zadaliśmy sobie 
pytania: kogo dziś możemy nazywać krytykiem literackim/kto 
może legitymować się jako krytyk literacki? Pokusisz się o jakąś 
recepcję? 

 
Cieszę się, że przywołałeś Lehmanna. To dobre tło dla na-
szej rozmowy. Dodam jeszcze jeden kontekst, tym razem 
polski – teksty Rafała Gawina o braku konstruktywnej kry-
tyki negatywnej. Ale po kolei.  

Dla Lehmana krytyka sztuki (w tym literatury) musia-
ła na pewnym etapie swojego rozwoju stać się krytyką afir-
matywną, ale – tu rozpoczynam swój przypis do Dziesięciu 
tez… – nigdy nie powinna stać się krytyką panegiryczną. 
Afirmacja oznacza tu dostrzeżenie w dziele potencjału sen-
sotwórczego, który może być wykorzystany przez krytyka-
interpretatora; krytyk-panegirysta dostrzega ten potencjał 
nawet tam, gdzie go nie ma; krytyk-panegirysta nie skupia 
się tak naprawdę na dziele, jego „władze sądzenia” (znów 
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Lehmann) przysłania element obcy dla dzieła, coś pocho-
dzącego z zewnątrz (np. savoir vivre nagród literackich, 
któremu poddają się krytycy). Większą inwencją popisuje 
się oczywiście ten drugi typ krytyka; nadinterpretacje to 
musi być ciężka praca. Wydaje mi się, że w krytyce nie 
o taki typ inwencji powinno chodzić. Krytyka to przecież 
poznawanie! Poznawanie bez celu, to znaczy nieoparte na 
założeniach poprzedzających sam akt pisania-interpre-
towania-poznawania dzieła. Krytyka to nie rozdawanie lau-
rek, to nie działanie w etycznej próżni. Pisząc, biorę odpo-
wiedzialność za to, co piszę, za formy mówienia, które po-
wołuję do życia, za wnioski, które przedstawiam, i za treści, 
które odkrywam. Tak samo działa literatura. Działa! Nie 
twierdzę, że krytyka jest praktyką literacką, ale jest prakty-
ką twórczą sensu stricto. Pobudką do krytycznego działa-
nia jest to dziwne, złożone z reakcji emocjonalnych i kogni-
tywnych uczucie zachwytu (źródło krytyki afirmatywnej) lub 
zniesmaczenia (źródło konstruktywnej krytyki negatywnej) 
jakimś dziełem. 

Zgadzam się, że nie stworzymy etyki dla krytyków, 
etyki w sensie systemowym, ale w sensie pragmatycznym 
etyka jest możliwa. Chodzi po prostu o skupienie się na 
dziele i wierność swojej własnej opinii, która nie powinna 
dawać się sterować. Też wyznaję wiarę w bezczelność 
i świeżość. „Odważnie, ale z pełną odpowiedzialnością za 
słowa. Bezkompromisowo, ale też bez nadużywania granic 
pewnej przyzwoitości” – podpisuję się obiema rękami, ale 
prawą skreślam fragment o przyzwoitości. Niech krytyka 
będzie nieprzyzwoita! Niech pisze o tym, o czym się milczy, 
naruszając dyskursywne granice, w których mówienie 
o jednym jest możliwe, a o innym nie. Krytyka nie powinna 
bać się krytykowania w potocznym sensie – krytykowania 
dzieł lub postaw ich twórców, krytykowania krytyków-
panegirystów, wpływania na kształt i dynamikę tak zwane-
go życia literackiego.  

Oczywiście, nie kojarzę żadnej nagrody literackiej, 
której towarzyszyłaby konstruktywna krytyka nominowa-
nych „arcydzieł”. Tak bardzo chciałabym wyczytać z tek-
stów pojawiających w związku z tymi nagrodami jakieś 
konkrety, które wyjaśniłyby mi, na czym tak naprawdę po-
lega „arcydzielność” (bo zakładamy za jury tych nagród, że 
wybrane książki są najlepsze z najlepszych) nominowane-
go dzieła. Zdaje sobie sprawę z pewnej konwencji tych tek-
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stów, to znaczy: powinny być one dość krótkie, bardziej 
impresyjne niż dyskursywne, niebyt szczegółowe. Może 
pora powiedzieć „nie” tej konwencji? 

Mam problem z odpowiedzią na pytanie o to, kogo 
można nazwać krytykiem, a kogo nie. I ta trudność jest 
chyba symptomatyczna. Krytyka akademicka miała się 
chyba zająć tymi definicyjnymi kwestiami, określić przed-
miot dyscypliny pod nazwą „krytyka literacka”, metodolo-
gię, miała zbudować dyskursywne zaplecze dla czytania 
jako praktyki poznawczej. Okazuje się jednak, że nie udaje 
jej się tych projektów zrealizować, a pisanie i mówienie 
o literaturze jest mimo to możliwe. Krytyka akademicka nie 
istnieje, bo nie włącza się czynnie w animowanie życia lite-
rackiego i dyskusji o najnowszej literaturze, skupia się ra-
czej na systematyzacji i syntetyzacji, staje się więc historią 
literatury najnowszej, a nie jej krytyką. Czasem mam wra-
żenie, że ten podział na krytykę akademicką i nieakademic-
ką jest sztuczny, wytworzony przez przedstawicieli tej 
pierwszej, żeby się jakoś odróżnić i przez to odróżnienie 
potwierdzić sens swojego istnienia. Ciekawa jestem, co 
sądzisz o tej teorii spiskowej [śmiech]. Czy te podziały są 
nam do czegoś potrzebne? W tym momencie powraca też 
pytanie, które pojawiło się już wcześniej w naszej rozmowie 
– czym jest ta „krytyka nieakademicka”? Czy chodzi o kry-
tykę uprawianą przez ludzi niezwiązanych z uniwersyteta-
mi? A może da się określić jakieś inne cechy tej krytyki? 
 
Właśnie, rzecz polega na tym, że spora część krytyków literac-
kich związanych z różnymi czasopismami literackimi lub prasą 
codzienną to po prostu ludzie czynnie pracujący w ośrodkach 
akademickich. Sądzę, że może po prostu zastosujmy znaną 
prawdę filozofii i po prostu „nie mnóżmy bytów ponad potrzebę”. 
Krytyka literacka w wydaniu akademickim? Może, coś, gdzieś, 
na jakiejś konferencji. Ogólnie jednak odpowiadam na pytania 
o jej istnienie moją ulubioną kwestią z Kevina McCallistera (tak, 
tak, tego, co lubi być sam): „I don't think so”. 

Czym więc miałaby być „krytyka nieakademicka”? Wy-
bacz, posłużę się pewnym wytrychem i odpowiem Ci, czym – 
w moim mniemaniu – nie powinna być. Przede wszystkim nie 
może być kokietką-hipokrytką. Po co nam krytyka literacka za-
mknięta w „kole czarów tajemniczem”? Przykład: kółko adoracji 
działające np. przy „Toposie”. Ba, mam też pewne zastrzeżenia 
co do pewnych tekstów pewnych ludzi zamawianych przez Biu-



 
 
 
 
 

______________________________________________Lęk(i) 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____29 
 

ro Literackie. Niestety, często te recenzje, szkice, refleksje kry-
tyczne w ogóle nie przechodzą testu Gawina (vide: krytyka ne-
gatywna). 

No właśnie, a co z tym Gawinem, którego pierwsza wy-
wołałaś do tablicy? 

 
Wywołałam go jako patrona mówienia w sposób otwarty 
o tym, o czym się w krytyce milczy, czyli o hipokryzji, ko-
kieteryjności, panegiryczności, środowiskowych układach. 
Poza tym jemu jako pierwszemu udało się nazwać zjawisko 
braku konstruktywnej krytyki negatywnej. Przyczyny tego 
stanu rzeczy już rozpoznaliśmy: uwikłanie krytyki w jakieś 
pozaliterackie sprawy (przykład krytyki wokół nominacji do 
nagród literackich). I tyle o Gawinie. Myślę, że jego tekst 
jest znany i dość dobrze przyswojony przez krytyków „róż-
nego sortu” (omawialiśmy go nawet na zajęciach na polo-
nistyce…). 

Ciekawy jest też zasygnalizowany przez Ciebie wątek 
pewnych krytycznoliterackich centrów, które tworzą się 
wokół czasopism. Wydaje mi się, że to właśnie te centra 
działają w jakiejś mierze ożywczo na krytykę, dbając i o jej 
poziom merytoryczny, i o zasięg czy oddziaływanie (pro-
mocja wybranych artykułów w Internecie i mediach spo-
łecznościowych). Oczywiście, są one trochę „środowisko-
we”, ale środowiskowość tego typu nie uzależnia, a wręcz 
przeciwnie – pozwala zawiązać relacje współpracy i w ra-
mach tych relacji działać, wspólnie moderować dyskusję 
na temat literatury czy kultury w ogóle. Co istotne, te cza-
sopisma dopuszczają do głosu młodych krytyków, pióra, 
które nie do końca orientują się, kto, z kim i dlaczego. Mam 
w tym momencie na myśli dwa pisma: katowickie „Opcje” 
i bydgoskie „Fabularie”. Nie ma się czego bać, jeśli chodzi 
o młodych krytyków. To krytyka szczera, choć czasem na-
iwna, skupiona na tekście, mniej na tym, co poza nim, 
a najmniej na tym, czy tak pisać wypada czy nie. Czy my-
ślisz, że ten pobieżnie nakreślony model krytyki ma szanse 
jakoś zaistnieć, zadziałać jako czynnik subwersywny? 

 
Z tekstem Gawina, który z blogowej notki rozrósł się do szkicu 
opublikowanego w „Elewatorze”, mam mały problem. Jakiego 
rodzaju? Po pierwsze: „Dochodzi do sytuacji, w których krytyk 
pisze tylko pozytywne recenzje, ponieważ na negatywne – 
oficjalnie – szkoda mu czasu. I nie mówię tu o przypadkach, 
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kiedy krytyk jest w jakiś sposób związany z wydawnictwem, 
którego książki recenzuje. Nawet w sytuacjach, gdy mamy do 
czynienia z tzw. krytykami niezależnymi, dochodzi do podob-
nych rozwiązań: zresztą czasopisma literackie i branżowe 
w ogóle na to nie zwracają uwagi. Istotna jest liczba recenzji, 
nie ich potencjał krytycznoliteracki, a tym bardziej (negatywnie) 
krytyczny”. Przytoczyłem w tym miejscu cały akapit, ale tak 
naprawdę chciałbym jedynie nawiązać do ostatniego zdania. 
Zdania, na które nijak nie mogę przystać. A przynajmniej, które 
mnie strasznie mierzi. Powiedzmy sobie szczerze: które 
czasopismo w tej chwili nie przelicza swojej zawartości na 
liczbę stron, wierszy, znaków? Hm? Nie mam oczywiście na 
myśli tych tytułów, które wychodzą jednie w sieci, choć i te 
wymagałyby słowa komentarza. Jednocześnie spójrzmy na to 
z innej perspektywy i tu prosiłbym Ciebie, Klaudio, o szerszy 
komentarz: czy naprawdę redakcja kwartalnika „Fragile”, w któ-
rym pełnisz funkcję sekretarza, woli zaakceptować do druku 
kilka recenzji, nie bacząc na ich „potencjał krytycznoliteracki”? 
Po drugie: „Biuro Literackie ma ten problem, że wydaje jej 
najwięcej i przyciąga do siebie co bardziej znanych i ciekawych 
autorów. Na rynku wydawniczym nie ma dostatecznie konku-
rencyjnej alternatywy, problemy pojawiają się już na poziomie 
dystrybucji”. To fragment wywiadu z Rafałem Gawinem, który 
przed laty przeprowadziła z nim Marta Podgórnik. No fajnie, 
fajnie. Co natomiast czytamy w szkicu autora Przymiarek? 
„[…] wkurwia mnie korporacyjność Biura Literackiego, praktyki 
rodem z Szefa wszystkich szefów von Triera, przefiltrowanego 
przez podręczniki o tworzeniu korporacji, których wartość 
dodana jest szersza i głębsza, niż li tylko marketingowo i gieł-
dowo podrasowana cena spółki”. Czyli co: Gawin zmądrzał, 
przejrzał po latach na oczy, a raczej: przejrzał Biuro Literackie? 
Wnioski pozostawiam do przemyślenia. W tekście Gawina jest 
więcej miejsc, które wymagają polemiki. Ale dobrze! O to prze-
cież chodziło: udało mu się włożyć „kilka kijów w mrowisko”, 
zaprosić do dyskusji tak magnaterię, jak i zaścianek rodzimej 
krytyki literackiej. I chwała Rafałowi (mam nadzieję, że wybaczy 
mi tę poufałość) za to, że się odważył. Cieszę się, że wywo-
łałaś do tablicy „Opcje” i „Fabularie”. Czynnik subwersywny? 
Trudno powiedzieć, ale mniemam, że większe szanse na 
uprawianie krytyki literackiej w niezależnym wydaniu – takim 
pozbawionym uwikłania, o czym wspominasz – mają katowickie 
„Opcje”. „Fabulariom” kibicuję, ba!, doceniam pracę, jaką 
wkładają w pismo redaktorzy, ale częściej dostrzegam w poja-
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wiających się tam tekstach pewną „naiwność” przedkładaną 
nad „szczerość”. Poza tym niepokojący jest fakt, że dział 
recenzji w bydgoskim czasopiśmie opiera się właściwie na 
dwóch, trzech nazwiskach redakcyjnych. Czy jednak – Twoim 
zdaniem – redaktorzy czasopism ufają młodym krytykom? Czy 
chcą im w ogóle zaufać? I jakie strategie powinni młodzi 
obierać, żeby mogli przebić się ze swoim krytycznym głosem? 

 
„Fragile” trochę nie pasuje do tej naszej dyskusji. W pa-
pierze nie publikujemy recenzji, od niedawna dopiero 
pojawiają się dłuższe redakcyjne rekomendacje wybranych 
książek; jesteśmy tematycznym kwartalnikiem naukowym, 
skupiamy się na dłuższych, analitycznych pracach. Inaczej 
jest z naszą stroną internetową – otwartą na różne teksty, 
z różnych dziedzin. Nigdy nie kierowaliśmy się kryterium 
ilości, ale – szczerze mówiąc – potrafię zrozumieć publi-
kowanie na akord. Stawka jest dość wysoka – chodzi 
o zwiększanie popularności gazety. Jeśli publikujesz w niej 
teksty o różnego rodzaju książkach, jest szansa, że trafisz 
do szerszego grona odbiorców. Prosta, matematyczna 
zależność. Jeśli chcesz zwiększyć popularność swojego 
czasopisma, trafić do różnych grup czytelników, zaczynasz 
publikować takie formy tekstów, które są w pewnym sensie 
bardziej przystępne – jak recenzje albo rekomendacje – tak 
z kolei robimy my. Kiedy widzisz, że twoja praca czasem 
nie zostaje nawet dostrzeżona, sięgasz po różne środki, 
żeby ktoś zwrócił uwagę na tę pracę. Publikowanie na 
akord wcale nie musi oznaczać spadku jakości publi-
kowanych treści. Wszystko zależy od tekstów i ich – jak 
powtarzasz za Gawinem – krytycznoliterackiego potencjału. 

Potencjał krytycznoliteracki recenzji – podoba mi się 
to pojęcie, choć pewnie się nie przyjmie. Podkreśla, że 
recenzja czy jakikolwiek inny tekst krytycznoliteracki to 
zawsze jakiś interpretacyjny punkt wyjścia, wskazanie 
lekturowych tropów, ocena pozytywna lub negatywna, 
medium, które pomaga książce zaistnieć, doczekać się 
tego, do czego została stworzona – czytania – i medium, 
które jest w stanie doprowadzić do jakiejś zmiany (np. 
w literackich hierarchiach, językach krytyki czy praktykach 
krytyki, takich jak panegiryzm święcący triumfy w czasie 
nominacji do nagród literackich). Ja ten potencjał nap-
rawdę dostrzegam w młodej krytyce, która jeszcze ma 
odwagę powiedzieć, że coś jej się nie podoba, że oczekuje 
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czegoś innego, że chciałaby w inny sposób rozmawiać 
o literaturze. Czy nam, młodym, ufają? Na pewno na nas 
liczą, oczekują tekstów, żeby czymś wypełnić puste kolum-
ny, szpalty i strony internetowe. Układ krytyk-redakcja to 
nie jest zazwyczaj trwały związek (pozostawiam na boku 
recenzje członków redakcji; faktycznie, „Fabularie” są zbyt 
samowystarczalne, ale problemem tutaj jest – moim zda-
niem – kiepska promocja, brak jasnej informacji, że można 
dla nich pisać, a nie zła wola redakcji). Co do strategii – 
wolna amerykanka. Ważne, żeby pisać w sposób rzetelny, 
wierny doświadczeniu lekturowemu, a nie pisarzowi czy 
jakiemuś środowisku literackiemu. Tylko tyle i aż tyle. 
 
„Publikowanie na akord wcale nie musi oznaczać spadku ja-
kości publikowanych treści”. Nie musi, ale jednak niesie ze 
sobą pewne ryzyko. Może tutaj jeszcze należałoby uwzględnić 
czynnik redakcyjny: czyli na ile recenzje publikowane w różnych 
czasopismach literackich i okołoliterackich są poddawane 
wnikliwej lekturze redaktorów, korektorów etc. Na podstawie 
moich doświadczeń recenzenckich mogę wskazać na jedno 
czasopismo – nie bacząc na ogólną opinię na temat tego 
miesięcznika – które naprawdę dba o „jakość” publikowanych 
tekstów, i to na różnym poziomie. Mam na myśli „Nowe 
Książki”. Twoja odpowiedź na moje pytanie o zaufanie na linii 
redakcje czasopism-młodzi krytycy jest tyleż bolesna, co 
prawdziwa. Niestety, w pewnym stopniu masz rację, pisząc 
o wypełnianiu pustych kolumn i szpalt. Z drugiej jednak strony, 
żywię niezmiernie głęboką nadzieję – i tu wybacz mi nadmierną 
egzaltację – że publikowanie przez redaktorów niektórych 
czasopism recenzji np. Mai Staśko to nie jest jedynie 
zapełnianie pustych miejsc.  

Czas chyba na jakieś podsumowanie tej naszej 
pogadanki (nie jestem chyba na tyle buńczuczny, aby użyć 
słowa: dyskusji). Dużą zaletę upatrywałbym w tym, że nasza 
rozmowa toczyła się równolegle do innych dyskusji dotyczących 
obecnego stanu krytyki literackiej w Polsce, ale jednocześnie 
staraliśmy się nie zaglądać do cudzego ogródka. Można w tym 
widzieć pewną bezczelność (bo jak to tak – nie oglądać się na 
innych! nie dostrzegać, co już zostało dostrzeżone!), ale też 
należy podkreślić pewną bezczelność naszych sądów. Mówimy 
w sposób otwarty o braku czegoś, co nazwalibyśmy dziś 
„zacięciem programotwórczym”, a co za tym idzie – trudno więc 
wskazać, czym jest/czym miałaby być „akademicka krytyka 
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literacka”. Szczególnie ja starałem się zaakcentować, jak należy 
dziś rozumieć krytycznoliteracki obieg, który na dobrą sprawę 
wciąż w przeważającej części napędzają autorzy związani ze 
środowiskiem akademickim. Teraz także lepiej dostrzegam 
wagę Twojego postulatu, który zamknęłaś w zgrabnej formule: 
„etyczny wymiar praktyki poznawczej”. Można się zastanawiać, 
czy warto rzeczywiście organizować panele dyskusyjne, debaty, 
w których dyskutujący będą zastanawiali się nad tego rodzaju 
problemem. Owo zastanawianie się pozostawiam innym, bo 
jednak nasza rozmowa to tylko kolejny przyczynek do tego, aby 
powiedzieć sobie otwarcie: Krytyko/-u, mamy problem! Inaczej 
naprawdę w przestrzeni wypowiedzi krytycznoliterackiej, 
przynajmniej na poziomie czasopiśmienniczo-internetowym, 

recenzję wyprze „panegiryk” jako gatunkowa forma 
komunikacji z odbiorcą. Należy podkreślić fakt, że nie 
dochodzimy do sytuacji, w której, widząc jedynie 
„pozytywną” recenzję, od razu umieszczamy ją 
w indeksie „recenzji zakazanych”. Nie. My się jedynie 
domagamy odrobiny „pewnej nieprzyzwoitości”, 
rozumiejąc pod tym sfor-
mułowaniem odwagę – bez 
względu na uwikłania, po-
wiązania, koneksje, i chyba 
w szczególności: honoraria – 
w mówieniu/pisaniu nieprzys-
tającym do recenzenckich lau-
rek. Punktować, a nie jedynie 
nabijać komuś punkty na rynku 
wydawniczym! Szargać, lecz 
nie czyjeś imię, a po prostu 
kiepskie tytuły! 
 
Rzeczywiście ta nasza roz-
mowa przybiera miejscami 
charakter pogadanki – sporo 
w tej rozmowie morali-
zowania i narzekania na po-
chlebczą nadgorliwość kry-
tyków wobec współczesnej 
literatury. Mówiliśmy w spo-
sób otwarty i nadal będziemy 
tak mówić. Ten sam im-
peratyw powinien towarzy-
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Konkursu im. Agnieszki Bartol 
(w kategorii: poezja), a także 
kilku innych konkursów po-
etyckich. W 2012 roku został 
nagrodzony za jedną z trzech 
najlepszych recenzji książko-
wych roku 2011 w Polsce 
w konkursie organizowanym 
przez Instytut Książki. 
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a 
 

Monika Mausolf, Sous le soleil 

szyć krytyce literackiej. Mówić otwarcie, nie zamykać sobie 
ust środowiskową sztamą; mówić otwarcie – to postulat 
i nasza przysięga jednocześnie (tym razem ja popadam 
w egzaltację, wybacz). Etyka i krytyka mogą iść w parze, to 
nie są sfery, które się wykluczają. Otwartość, odwaga 
i „nieprzyzwoitość” – tego współczesnej krytyce brakuje 
i te cechy trzeba jej przywrócić. Dziękuję Ci, Przemku, za – 
mam nadzieję – jedną z wielu rozmów o krytyce. 
 
I ja dziękuję. 
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wiersze 
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EWA FRĄCZEK_________________________wiersze 

 
 
 

karmić przyszłość z ręki 
 
 
kiedy mężczyzna śpi lub wychodzi do drugiego pokoju  
kobieta oswaja się na wszelki wypadek 
ze śmiercią. na kiju wiąże woreczek, w nim  
ogórki kiszone mielonka kawa. dopiero potem  
woła ją – całą klekoczącą. 
tańczą po pokoju za ręce  
do niegustownej muzyki. 
 
śmierć rusza szczęką rytmicznie, mówi:  
to statystyka ich morduje i ukrywa satysfakcję gdy  
kobiecy płacz nie może już dłużej przeciążać gruczołów   
kanalików, jamy nosowej i zaczyna się fontanna łez a za nią  
cały potop, wizja trupów, przemowa jak z pogrzebu  
pana wołodyjowskiego.  
 
przy ostatnim piruecie kobieta snuje plany  
samobójstwa z tęsknoty a śmierć nie może  
już wytrzymać. śmieje się a ze śmiechu boli ją  
cały odsłonięty szkielet i stukot robi się nieznośny. 
 
- och zamilcz koścista suko, bo on już się budzi, szeleści 
pościel 
lub w drugim pokoju słychać kroki, palce obejmują klamkę. 
pada pytanie czy coś się stało. 
- nie.  
- jeszcze nie. 
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o cudach 
 
 

„The Maestro says it's Mozart 
but it sounds like bubble gum 
when you're waiting 
for the miracle, for the miracle to come”. 
 
   Leonard Cohen  

    
gdybym mogła wygryźć dziurę w betonie i wyrzucić  
z powrotem w powietrze motyla wdeptanego  
w papierek po karmelowej milce i gdybym  
ostrzegła tego głupiego kota przed  
drogą z pierwszeństwem przyjazdu  
albo przynajmniej zapobiegła 
rzezi niewiniątek może chodziłabym w nagrodę  
po wodzie dyskutowała  
z krzewem wskrzeszała zmarłych 
i może 
 
skończyłybyśmy swój  
dialog, jeśli pamiętasz początek: 
ja krzyczałam i byłam goła jak kafel 
łazienkowej posadzki ty miałaś rozwarte nogi a obcy  
świadkowie w fartuchach odcinali mi właśnie  
skręconą rurkę   
przy pępku  
 
 
 

zupełnie nie wierzę w swoją śmierć 
 
 
tak mówię i gryzę jabłko on się  
złości. rysuje mi schemat rozumowania 
dedukcyjnego wszyscy ludzie są śmiertelni  
sokrates jest człowiekiem. 
 
i wciąż wyścig o znaczenie słów 
czy osobliwość początkowa miała kształt dymu 
z papierosa? pytam 
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bez końca, jak kiedyś bez końca na trawie trwało 
drażnienie ślimaka, kłucie czułków 
cienkim patyczkiem, dmuchanie w rozdyndane oko. 
 
opieramy się plecami o zimną ścianę, ciemnieje 
lecą gwiazdy  
ja wypowiadam milion życzeń, on mówi 
że wszechświat był kiedyś nieskończenie gęsty.  
 
dmucham mu w oko. szukam czułków 
 
 
 

do lustra, chlup 
 
 
tylko tak napisz wiersz żeby 
nie było w nim śmierci 
tak napisz żeby mama  
była dumna i powiedziała 
ooo jak ładnie jak pasuje 
do wieku urody warkocza i miseczki de 
do czerwonego paska wlepionego nachalnie 
we wszystkie świadectwa przeszłości  
do szuflady w biurku zawsze uporządkowanej  
do papierosów o których nikt nigdy  
nie myślał na poważnie. 
   
tak napisz żeby wnuki których  
przecież nie będzie nazwały wiersz karmą rodu  
sagą przeznaczeniem genetycznym żywym mięsem  
słowa, tak napisz żeby pan profesor onanizował się  
składnią zdania to-moja-studentka-była, tak napisz  
żeby jagna z chłopów okazała się przy tobie  
wyrachowaną suką zosia kurtyzaną a oleńka  
kochanką radziwiłła. 
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26.12.2014 
 
 
dziś był piątek i barańczak umarł kilkanaście 
razy. udostępnialiśmy wszyscy kolejne jego śmierci  
aż do godziny szesnastej podając je sobie na czubku  

[świątecznego 
widelca. dalsi znajomi pisali w komentarzu r.i.p. i stawiali  

[gwiazdkę żeby  
oświetlała zmarłemu drogę do nieba, a niektórzy o grubych  

[palcach  
robili niechcący [&] i wtedy nagle niewidomy chłopiec bez nóżek  
wygrał szoł 
 
to była następna bomba. zmieniliśmy temat  
na świąteczny wieczór, choć trochę 

śmierci w tym wszystkim zostało, okruch lub inspiracja. 
 
wpisałam więc w wąski pasek chcesiezabic.pl i 
faktycznie, jest: o nas, regulamin, misja,  
polityka cookies. 
  

 
 

Ewa Frączek 
 
Ur. 1984 w Lublinie, z wy-
kształcenia filozof i historyk, 
z serca właściwie też, z zawo-
du – trudno powiedzieć. Naj-
bardziej nauczyciel. Cecha 
charakterystyczna: nieakcep-
towanie świata takim, jaki jest.  
Cel: między innymi nie prze-
sadzać z nieakceptowaniem 
świata takim, jaki jest. Miłość: 
literatura. Publikuje w Kwar-
talniku Literacko-Artystycznym 
„Szafa”. Pisze też poezję. 
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JOANNA FLIGIEL________________________wiersze 
 
 
 

***  
 

 
codziennie dzwonisz z pracy  
i pytasz, czy już wyszłam. 
codziennie odpowiadam,  
że wyszłam raz, za ciebie. 
ten suchar ma już piąty rok, 
ale śmiejemy się dalej. 
choć coś mi się zdaję,  
że ty śmiejesz się coraz słabiej, 
a cały bon mot polega na tym, 
że nie chcę/nie lubię/nie mogę wychodzić, 
więc za ciebie wyszłam. 
 
 
 

Piski 
 

 
Na nikogo nie czekam albo  
nic innego nie robię tylko czekam. 
Jakby tego nie zapisać, czuje się to samo. 
 
Siedzę na balkonie cała w sepii. Zaglądam w okna 
innym ludziom, bo jeszcze ich nie ma. Kiedy pojawiają się 
– znikam. Lubię u nich bez nich mieszkać.  
 
Popołudniem zmieniam kolor,  
by przywabić albo nie przestraszyć męża.  
Jakby tego nie zapisać, czuje się to samo.  
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plan B 
 
 
*  
*  
* 
* 
można też zamknąć się w wielkim pokoju  
obwieszonym obrazami i pośród nich  
postradać zmysły jak Anna Tottenham 
w Loftus Hall. 
 
 

 

Kindermädchen 

 
 
Martyna wie co trzeba 
zrobić człowiekowi 
żeby wyszedł na ulicę 
żeby pozwolił się krzywdzić 
 
Martyna wie że płacz 
tylko nakręca oprawcę 
jest taka sama  
lubi jak płaczą dzieci 
 
Martyna zostawia je 
na śmietnikach 
kiedy słyszy ich lęk 
biegnie na pomoc 
 
Tuli je mocno całuje 
a gdy drżenie 
drobnego ciałka ustaje 
czuje się spokojna 
 
Matka Ann nigdy nie miała 
takiej dobrej niani 
bo kamerka nie monitoruje 
śmietnika 
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Martyna dostaje 
dodatkowe sto euro 
lecz i tak odejdzie 
kiedy Ann zacznie mówić 
 
 
 

Wiersz o rurze 
 

 
Gdy byłam dzieckiem lubiłam siedzieć w betonowej rurze, 
która miała być po coś, bo umieszczono ją pod jezdnią, 
ale nie była po nic więcej niż moja obecność.  
 
Babcia chciała mnie przestraszyć, bo w mojej rodzinie 
głównie zajmowali się straszeniem, że jak będę w niej siedzieć,  
to pogryzą mnie szczury.  
 
Nie wiem co ciągnęło mnie do tej rury, bo szczury znałam  
z klatek schodowych kamienic obu moich babć 
i nie było to nic przyjemnego.  
 
Byłam bardzo zawiedziona, kiedy zabetonowali do niej wejście. 
 
 

  

 
 

Joanna Fligiel 
 
Ur. 1968 w Katowicach, mieszka 
w Bielsku-Białej i w Neuss w Niem-
czech. Autorka dwóch tomików 
poetyckich: Autoportret i Geny. Re-
daktorka Śląskiej Strefy Gender. 
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RAFAŁ DERDA_________________________wiersze 
 
 
 

stacja 1 – k otrzymuje wgląd 
w istotę rzeczy 

 
 
to mechanizm obronny. płacz przy piosence cave’a. 
psychasteniczne rozmówki, seanse przy lustrze. 
budowałeś w sobie ból, jak niektórzy katedrę 
i teraz masz ziggurat z przestronnymi salami, 
w których co dzień malujesz autoportret z czaszką 
a w nocy, czarną farbą, zamalowujesz w nim twarz. 

 
to mechanizm obronny. wszechświat nie jest cichy, 
rozrywa twój kokon falami światłą i dźwięku 
zero w tym ukojenia. próbujesz przed tym uciekać, 
ale tym, kto łapie cię za ramię jesteś ty sam. 
 

 
 

wyganiając jaskółkę ze szklarni 
 
 
myśli: to zwierzę jest piękne, 
więc chcę, by go tutaj nie było. 
 
nieważne lubi wymawiać to słowo, 
czuje się wtedy obojętny jak wszechświat 
rozbity ametyst osadzony przy brzegu 
nieważne 
dwadzieścia żółwich jaj na plaży w galapagos 
nieważne 
po sokratesie nie zostały nawet kości 
po koperniku z cztery geny rozrzedzone czasem 
nieważne, nieważne, mówię wam nieważne 
patrzcie jak to pulsuje i rozszerza się 
a droga mleczna to tłuszcz wokół jelit 

 
 

Rafał Derda 
 
Ur. 1978. Autor tekstów poetyc-
kich, prozatorskich oraz krytyczno-
literackich publikowanych m.in. 
w „Czasie Kultury”, „Akcencie”, „To-
posie” i „Portrecie” oraz tomu 
wierszy Piąte. 
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proza 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ_____pies heimatański 
(fragm.) 

 
 

Ktoś bardzo nie lubił kapitana Cieślickiego. Nie, żeby za-
dzierał nosa. Przynajmniej nie tutaj, na ziemiach, na które do-
piero co przyjechał. A od razu kazali mu stać się panem tych 
włości. Co prawda, miał tylko przybijać polskie tabliczki i drogo-
wskazy, jednak w ogóle nie dawali mu czasu na aklimatyzację, 
zapoznanie się z miejscowościami, którym codziennie wysta-
wiał nowe dowody tożsamości. Szybciej, więcej. To on jako 
pierwszy przybił tabliczkę z napisem NOWA RUDA. Na stacji 
kolejowej. I wcale nie był wówczas spokojny, opanowany. 
Gwoździe wypadały mu z rąk, raz nawet uderzył się młotkiem 
w palec. Niepokoiło go ukształtowanie terenu wokół. Tamte trzy 
okna domu na wzniesieniu, na które chyłkiem nerwowo spoglą-
dał, były idealną kryjówką dla snajpera. Wystarczył jeden celny 
strzał, aby kapitan Cieślicki przeniósł się w zaświaty, nie zdą-
żywszy zagrzać tutaj miejsca. Tego obawiał się najbardziej. Miał 
dość kolejnych przenosin. Ciągle ktoś mu nakazywał gdzieś iść, 
wskaźnikiem pokazując punkt na mapie. A on by z chęcią zo-
stał, rozsmakował się w tej ziemi. Wgryzł się w miąższ niezna-
nego świata. Willa, którą wczoraj mijał – niczego sobie. Pewnie 
przejdzie w ręce państwowe, ale pomarzyć zawsze można. Mo-
że zacznie pisać pamiętniki? Dałby świadectwo potomnym. 
Przyjmowałby zaproszenia do szkół, opowiadał o tych tablicz-
kach… nie, trochę by podkoloryzował. Że tu się z Niemcem bił. 
Aż trzeszczało. Tak, Jasiu, w twoim domu nawet. Bo zdobywali 
miasto dom po domu. Taki trochę Stalingrad tu się odbywał. 
Nie, nie było tak? A kto podskoczy wojskowemu? – analizował, 
gdy jeździł po okolicy. I miał wrażenie, że musi wyrobić określo-
ną normę w ciągu dnia. Kurwa mać. To, że nazywa się Cieślicki, 
nie oznacza jeszcze, że ma nieustannie coś przybijać. Ale zaraz 
uzmysławiał sobie, że wszelkie niezadowolenie w dobie po-
wszechnej szczęśliwości wynikającej ze zwycięstwa zostanie 
odebrane podejrzanie. Nie chce przybijać tabliczek? Czy to nie 
pierwszy objaw defetyzmu? I tak by się skończyło. Wolał więc 
zacisnąć zęby, jak do tej pory zaciskał na gwoździach trzyma-
nych w gębie. 

Ktoś bardzo nie lubił kapitana Cieślickiego. Głowa poto-
czyła się jak karmelowe kulki Żyda Mordechaja. Reszta odchy-
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lonego ciała zajechała na motocyklu jeszcze kilkadziesiąt me-
trów. Spoczęła w przydrożnej gęstwinie. A że był wczesny ra-
nek, to długo trzeba było czekać, żeby ktoś postronny mógł zło-
żyć to sobie w jedną całość. Kiedy jednak to się stało, doszła 
jeszcze linka rozwieszona między drzewami tak, że przecinała 
ulicę na wysokość głowy. To właśnie na nią nadział się Cieślicki 
jadąc z misją szerzenia polskości.  

Okolicznych mieszkańców ogarnęło przerażenie. Ktoś 
czyha na nich, każe nie znać dnia ani godziny. Wojsko poprzy-
sięgło zemstę. Razem z władzami miasta rozprawią się z tymi, 
co nie złożyli broni. Monopol na majora Hubala mają Polacy. Od 
kogoś partyzanci niemieccy muszą otrzymywać pomoc.  Karzeł 
szalał w swoim gabinecie. Wpadł na pomysł przeszukania 
wszystkich niemieckich domów i mieszkań w regionie. Nie bę-
dzie litości. Najmniejszy ślad prowadzący do rozwieszonej linki 
między drzewami powodować będzie tragiczne w skutkach 
konsekwencje. Wykonać. Zrozumiano. 

Od domu do domu. Od klatki do klatki. Od drzwi do 
drzwi. Karzeł triumfuje. Nawet jeśli żołnierze niczego nie znaj-
dują, może przyjrzeć się mieszkaniu. Zapisać w notesie uwagę. 
Obok kilku numerów postawić pytajnik. Wiedza zdobyta w trak-
cie przeszukań z pewnością się przyda. Czarna lokomotywa 
podsuwa pod nos stacji setki przesiedleńców. I gdy tak stoją na 
peronach, nie wiedząc za bardzo, co czynić, z coraz szybciej 
pracującą myślą, żeby jednak stąd dalej czmychnąć, wtedy lu-
dzie karła wkraczają do akcji. Wyciągają pomocną dłoń. Wzbu-
dzają zaufanie. Zaprowadzają do karła. A on już z tym swoim: 
„Zaraz coś się znajdzie, proszę się nie martwić, obywatelu”. 
I tak dalej. 

Coś jakby pukanie. Nim jednak to stwierdzamy, pukanie 
przeradza się w walenie pięścią podszyte zdecydowanym gło-
sem. Jeb. Jeb. Otwierać, Szwaby! Jeb. Jeb. Otwierać, mówię! 
Nie jestem pewien, czy to głos karła. Ale z pewnością tam jest. 
On nas widział. Friedrich Wilhelm Otte potwierdził obawy Kazi-
ka w zamian za możliwość awansu. Dlatego tamten najpewniej 
wejdzie, jeszcze bardziej niż zwykle zdecydowanym krokiem. 
Po raz kolejny zaskoczy go stół na środku pokoju. Ta niemiecka 
fanaberia zacznie działać mu na nerwy. Ale na razie matka 
podchodzi do drzwi i gwałtownie się odsuwa, by zrobić miejsce 
trzem mężczyznom, wśród których jeden jest w ciemnym płasz-
czu, z kapeluszem na głowie. Diabelski uśmieszek, ręce w kie-
szeniach. Tylko wzrost nie taki jak trzeba. 

– Przeszukać – nakazuje karzeł. 
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– Z przyjemnością – odpowiadają. 
Zrywam się z pięściami, ale pięść tego najstarszego jest 

szybsza. Sekundę później czuję, jak krew uchodzi z mojego 
nosa.  

– Mein Gott!!! – drze się matka i podbiega, żeby mnie 
podtrzymać, gdy z wolna osuwam się na podłogę, chowając 
zakrwawioną twarz w dłoniach. 

– Fryce myślą, że są jeszcze na swoim – mówi ten, który 
uderzył. Ten, który zaczyna przewracać wszystko na lewą stro-
nę zgadza się i dodaje, że najwyższy czas zrobić z nimi porzą-
dek. A porządek sprowadza się do słowa: WYPIERDOLIĆ. Ru-
scy zrobili to dosłownie, i popatrz – jak się ich boją. Po czym 
pokazuje w naszą stronę. 

Ten, który uderzył, zgadza się z tym, który począł otwie-
rać wszystkie szuflady, by zamarły w powietrzu. Z kolei ten, któ-
ry wydał rozkaz, choć woli używać określenia „rozporządzenie”, 
schyla się ku mnie i matki, skulonych przy piecu i szepcze, że 
to dopiero początek. To nie sanatorium. Nie teraz, to następnym 
razem. Mimo że jest tak mały, że skuleni niemal dorównujemy 
mu wzrostem. I wtedy ten, przed którym szafka otwarła serce, 
dostrzega w jego lewej komorze (czyli w lewym przedziale jed-
nej z szaf) małą dziewczynkę utytłaną strachem. 

– O kurwa. 
– Ale że do wyjebania? – zaciekawia się ten, którzy ude-

rzył. Ten, co wydał rozporządzenie, jak woli mawiać, odwraca 
głowę w ich stronę. 

– Chyba że do wyjebania z szafy. Bachora mamy. 
– Mein Gott! Zostawcie Helgę!!! – krzycząc, próbujemy 

się podnieść, ale ten, który odwrócił głowę, nas przytrzymuje. 
– No proszę, dzieciątko Jezus – ten, który przeklął 

pierwszy, zmiękcza ton. 
– Co z nim zrobimy? – ten, który przeklął jako drugi, pyta 

się tego, co wciąż ma odwróconą głowę. 
– To wasze? – pyta nas, a my przytakujemy najszybciej 

jak się da. 
– No to ustrzeliliśmy matkojebcę – ten, który przed chwi-

lą odwrócił głowę od nich, by spojrzeć nam w oczy, wykrzywia 
twarz w lubieżnym uśmiechu. 

– Ten bachor to tej dwójki? – dopytują się żołnierze. Ten, 
który uderzył, chce mnie uderzyć jeszcze raz. 

– Panie władzo, wszystko w porządku – odzywa się obcy 
głos. 
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Wszyscy spoglądają w stronę progu. Stoi w nim Stani-
sław Kowalik. Za nim słychać głośne oddechy Zyty i Janiny. 

– Co w porządku? A z wami wszystko w porządku? – 
podnosi się karzeł. 

– Ci Niemcy są czyści, panie władzo. 
– Obywatele pozwolą, że sami sprawdzimy – włączają 

się żołnierze. 
– Ta mała to córka tej pani i siostra tego chłopca – próbu-

je zapewnić Zyta. 
– No i? 
– Proszę ich zostawić. Nie są groźni. To zwykli ludzie – 

dodaje Janina. 
– My tu sobie żyjem w zgodzie – odzyskuje mowę Stani-

sław. 
– Gówno mnie obchodzi, jak sobie żyjecie. Wiedza na 

wasz temat nie zwróci życia Cieślickiemu. Muszą posypać się 
głowy. 

– Ale, panie władzo, to są zwykli ludzie. 
– Ale wyjątkowa sytuacja. Może oni ich wspierają? 
– Kogo, panie władzo? To są zwykli ludzie przecież. 
– Tych, których szukamy. 
– Proszę nam wierzyć, ci tutaj są w porządku. 
– A może wy z nimi trzymacie!? – dopytuje się ten, które 

chce uderzyć trzeci raz. Tym razem Stanisława. 
– Co też, panie władzo! – wyrzucają z siebie Kowaliko-

wie. Zyta wysuwa się na przód rodziny. 
– Mamuś, boję się – podbiega Helga i rzuca się na szyję 

matki. 
– Jak macie bić, to proszę – nie przy dziecku – odzywa 

się matka. 
– Zostawcie ich! – słychać wrzaski w progu. 
– To nas zostawcie, Kowalikowie. Ci Niemcy albo miesz-

kanie – stawia warunek karzeł. 
– Ależ panie władzo! 
– Co, co panie władzo. Trzeba było się nie wtrącać. Te-

mu, kto podniesie rękę… 
Decyzję za nich podejmuje stłumiony huk dochodzący 

z wnętrza ziemi. Jakby chciała coś ważnego powiedzieć zebra-
nym na górze:  akurat w momencie, kiedy możliwy jest tylko 
bełkot rodzący wściekłość, co staje się przyczynkiem do tocze-
nia śmiercionośnej piany wlewającej się ze wszystkich stron. 
Do gardła wypełnionego po brzegi codziennym strachem, że to, 
co właśnie się dzieje, może się wydarzyć.  
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Tu i teraz. Jądro ciemności zapragnęło raptem nakarmić 
się ożywczym światłem. I swoje macki zaczyna wypuszczać 
w kierunku górnych warstw z niesamowitą szybkością tak, że 
ich uderzenia o kolejne pokłady wprawiają w ruch kłęby skał 
puszczające się wieloletnich uchwytów, jakby tylko czekały na 
sygnał zwiastujący niepohamowaną wolność. Jakby skał nigdy 
nic nie trzymało. Żadna historia, korzenie, wymarłe zwierzęta. 
Zwolnienie ziemnej blokady uruchamia lawinę, która zasypuje 
znajdujących się na jej drodze ludzi. Jeśli słychać krzyki, to tu, 
na górze tworzą jeden bas, w rytm którego zaczynają tańczyć 
okalające przestrzeń przedmioty. Lampy gibają się na boki, wy-
sunięte szuflady wracają do boksów. Podłoga spod nóg ucieka 
jak niepyszna, jakby chciała schować się w kącie pokoju, za te 
wszystkie jęki będące reakcją na kroki pani Neumannowej. Kurz 
unosi się i opada. Ten, który chciał uderzyć trzeci raz, trzyma 
się szafki i prosi Boga, żeby już przestał się tak brzydko z nimi 
bawić. Karzeł wpada na nas, skulonych jeszcze bardziej, ale 
szybko się poprawia. Zaskoczony obrotem spraw. 

– Władek, Władek!!! – z ust Janiny wydobywa się jedno 
słowo. Bo żony zazwyczaj już wiedzą takie rzeczy. Podświado-
mość jest jak żyła wodna. I Janina, gdy wszystko wraca do 
normy i ludzie wokół Janiny odzyskują grunt pod nogami, wi-
dząc ją z tym słowem na ustach, nagle zdają sobie sprawę, że 
choć słowo można jeszcze z siebie wydobyć, to Władka żywe-
go już nie da rady. 

Nagły zwrot akcji zmusza karła i jego towarzyszy do od-
roczenia wyroku i zniknięcia w czeluściach korytarza z nie-
odzownym „Jeszcze tu wrócimy”. Jednak tej groźby jakoś nikt 
nie bierze do siebie. A już na pewno Zyta i Stanisław, którzy 
z przestrachem spoglądają na matkę i na siebie. Bo wybuch 
w kopalni pochłonął życie 8 górników. Pięciu Niemców i trzech 
Polaków, których ciała wkrótce wydobędą służby ratownicze, 
a wśród tych ciał jest ciało Władka, i my nic nie możemy na to 
poradzić. Nic nie możemy zrobić. Co najwyżej mogę wykreślić 
Władka z notesu, w którym zapisywałem wszystkie jego wypo-
wiedziane myśli. Od niego już się niczego nie nauczę. To „nic”, 
które wypełnia mieszkanie, jest zabójcze, rozsadza umysły 
zmęczone biegiem wypadków. Janina nadal zalewa się łzami. 
Ściekają jej po brodzie, wielkie, obrzydliwe łzy miłości. Aż po 
grób, do którego trzeba będzie złożyć coś, co jeszcze kilka go-
dzin temu było kimś. Ja i matka nie możemy się zdecydować: 
czy najpierw podziękować za wstawienie się za nas, czy złożyć 
kondolencje? A może nie zginął? Po co panikować? Lecz gdy 
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spoglądam w oczy matki już wiem, jak bardzo jestem niekiedy 
naiwny. 

Na pogrzebie było wielu mieszkańców Nowej Rudy. Za-
równo Niemców, jak i Polaków, którzy przybyli oddać hołd zmar-
łym górnikom. Ta międzynarodowa śmierć sprawiła, że w ostat-
nią podróż pomagali im się wybrać: proboszcz Georg Wache 
i ksiądz Józef Listopad – pierwszy polski duszpasterz na tych 
ziemiach, przybyły ledwie tydzień temu, a już rzucony na głębo-
ką wodę. Trzymał się dzielnie, sypiąc niemiecko-polską ziemię 
na trumny, sypiąc formułkami jak asami z rękawa. Od razu było 
widać, że to profesjonalista, wprawiony w bojach o ludzkie du-
sze.  

Tymczasem Janina Kowalik z nienawiścią patrzyła na 
przygnębionych Epsteinów. Ta nienawiść rzucała się w oczy. 
Zygfryd unikał jej wzroku, ale nie był w stanie uniknąć oskarżeń, 
które od momentu śmierci Władysława padały z ust Kowalików, 
gdy tylko rodzina Epsteinów spotykała ich na swej drodze. Pod-
czas pogrzebu Klara Epstein nie odważyła się podejść do Jani-
ny. Wstrzymała się z kon-dolencjami. 
Zygfryd i Hermann także. Zresztą Her-
mann był jakby nieobecny, myślami 
gdzie indziej. Nawet nie odpowiedział 
na moje pozdrowienie. 

 

 
Rafał Różewicz 

 
 
Ur. 1990 w Nowej Rudzie. Redaktor na-
czelny „2Miesięcznika. Pisma Ludzi Prze-
łomowych”. Autor zbioru wierszy Product 
placement (Zeszyty Poetyckie, 2014), za 
który był nominowany m.in. do Wrocław-
skiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kate-
gorii „debiut roku”. Mieszka we Wrocławiu. 
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MALINA BARCIKOWSKA_____________________czasy 
dobro-bytu 

 
 

Po Bożym Narodzeniu brat zaczynał  liczyć dni. Czcionki 
kalendarza były dokładnie przebadane pod kątem dni szkolnych 
– żałobnych i tych krzykliwych – czerwonych, a potem zmie-
szaniu ich wszystkich razem w mało strawną bryję, bo soboty, 
niedziele i święta, jakkolwiek nie wyróżniałyby się spośród na-
tłoku drobnych, czarnych, pracowitych cyferek, to przecież 
jeszcze nie wakacje. Tylko czas na odrabianie lekcji. Poootem, 
po cowieczornym procesie coraz skuteczniejszego odkreślania, 
widziała już tylko jego rower rzucony gdzieś przy drodze albo 
brudne nogi wystające spod śpiwora na zielonym materacu do 
robienia fikołków. Tak nastawały czasy dobro-bytu. Załóżmy, że 
zaczniemy od początku. Początku nie było. Byli tu od zawsze. 
Nigdy stąd nie wyjeżdżali, a jeśli jednak, to „na niby”. Po dzie-
sięciu miesiącach wszystko było znowu na swoim miejscu i oni 
byli na swoim miejscu, a opowieści łatały dziury: „są dwa nowe 
psy. Z naszych króli urodziła się angora. Za rzeką nie ma już 
gęsi, a jagód jest tyle, że mówię, jak grzybów też obrodzi, to 
zarobimy na auto”. Tak nastawały czasy dobrobytu. Nikt nie 
wspominał tego, co było, a nie jest. To przyszło trochę później. 
Chyba tak, jak powiedział Edek, „z chwilą, kiedy pojawiła się 
śmierć, a życie stało się mniej pewne” i kiedy zamknęli wiejską 
szkołę, a staruszka z krzyżykiem przestała błogosławić autobu-
sy. Tak, to przyszło wtedy.  

Mimo, pamiętasz, jak to się stało, że zadrżały osiki? Od 
kiedy Maryja z Józefem uciekali na osiołku przed Herodem, list-
ki nie uspokoiły się do dziś. Pamiętasz, jak deszcze kładły zbo-
że? I jak spieszyli się, żeby dosuszyć siano? I to się powtarzało, 
jak podwójna tęcza nad łąkami, a pod każdą schowany był gar-
nek złota. Mimo, pamiętasz, że najbardziej lubiłaś brzozy? Dla-
tego, że są czarne i białe. A z krowami nie miałaś takiego skoja-
rzenia. Kiedy jedna wsadziła babci Rózci łeb w kosz pełen ja-
gód, to dałaś się przekonać, że mogła wyglądać jak diobeł. Oj 
Mimo, Mimo. A pamiętasz, jak mówili, że Edek pofarbował na 
Wielkanoc zamiast jajek psa na różowo? Wszyscy myśleli, że to 
jakiś dzieciak po wsi na czworaka chodzi w kolorowej kurtce, a 
to pies był. Pamiętasz tę historię? 
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Jeszcze spali, kiedy dorośli zasiadali do śniadania przy 
stole z zestawionych szkolnych ławek. Na małych krzesełkach 
dla klas 1-3 siedzieli oni i chłopaki ze wsi. Oni pili kawę, a chło-
paki mówili: „To nasza klasa jest. To są nasze ławki, a tu stała 
choinka. A Młody, obudził się już? Niech się wyśpi. Zmęczony, 
co? Wie pani, że kupiliśmy krowę? Pojechaliśmy po nią wozem. 
Za wozem biegł wilk, a za nim węziła się żmija. Wilk ma długi 
pazur, oponę chciał nim przebić, ale ja miałem akurat taki mały 
pistolecik, to mu go odstrzeliłem. No. Młody lubi sobie pospać”. 
Wstanie, w końcu wstanie. Ojciec zdążył już usiąść w nauczy-
cielskim fotelu obok radia i starego liczydła i wyciągnąć z tuby 
mapy. Najdokładniejsze. Jak co roku ubierał swoje krótkie 
spodnie, a potem sprawdzał w okolicy, ile z tej zielonej kołdry, 
którą okryty jest świat, znowu ubyło. Wszyscy już usłyszeli, że 
kiedyś zostaną tylko one, a niedługo będą dokładniejsze niż 
bory, bo borów nie będzie. Może łąki będą, krzaki i te mapy-
niemapy. Kto by się przejmował? Młody wstał! Potem widziała 
już tylko jego rower rzucony gdzieś przy drodze. Żeby wejść 
w opowieść wystarczyło wyjść za próg. W zielone, w złote, 
a cały rok bardzo się pilnować, żeby nigdy i za nic nie czytać 
opisów przyrody. Pamiętacie, co stało się z babcią? Kiedy przy-
jechała do miasta, zaczęła czytać Orzeszkową. Czytała ją tak 
do śmierci i wzdychała: „Jak tam pięknie”. Kto wie, co „od tego” 
stało się z jej głową? Może w końcu wyobraziła sobie, że przez 
podwórko prowadziła ścieżka nad Niemno? Łatwo można po-
błądzić, jak się drogi pomylą. Dlatego nikt nie chciał siadać pod 
lipami, Mistrzu Kochanowski. Nikt. Tylko raz, kiedy w sierpniowy 
upał bardzo się pochorowali, rodzice zrobili dla nich szpital po-
lowy w cieniu drzew i może wtedy byłeś im przez kilka dni bliski, 
Mistrzu Kochanowski. Żeby wejść w opowieść, wystarczyło być 
„człowiekiem z naszej wsi” – o Młodym tak mówili. Zresztą, co 
to za „opowieść”, to życie? Do lasu się chodziło, zwierzęta się 
miało, we wsi się było, a właściwie, gdyby ktoś szukał tego 
miejsca, to odnalazłby je nie jako „wieś”, tylko „leśną osadę”. 
Mimo, zapamiętałaś dobrze różnicę? W leśnej osadzie miesz-
kają ludzie lasu. Na ich podwórkach stoją sągi drewna, a w sie-
niach ich domów wiszą pachnące potem i żywicą grube mary-
narki. Ubierają je zawsze wtedy, kiedy idą do boru – zbierać, 
rwać, wycinać. Wiesz Mimo, że zawsze wracają przed zmro-
kiem? Ty też już wracaj. Będziemy sobie opowiadać: to wyda-
rzyło się w miejscu, które leży zupełnie na uboczu – głównych 
dróg samochodowych, torów kolejowych i szerokich rzek, a au-
tobus przedziera się tam przez góry i doliny tylko raz w tygo-
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dniu. Żaden kierowca nie lubi tamtędy jeździć – mówią, że dro-
ga „nie jest ciekawa”. Same lasy. A kiedy już komuś każą wy-
brać się w tę trasę, to przeważnie nie wie, gdzie ma się zatrzy-
mać. Znak informacyjny zardzewiał i spadł – leży chyba gdzieś 
pomiędzy krzakami jagód. Tak rzadko bywa potrzebny, że nikt 
nie zawraca sobie głowy tym, żeby go odnaleźć. Miejsce, o któ-
rym wam opowiadam, nie należy do ludzi, którzy ciągle się 
spieszą. Mieszkańcy żyją tu spokojnie i rzadko kto zakłóca spo-
kój tych wypełnionych cierpliwą pracą dni. Dlatego wszyscy tak 
się zaniepokoili, kiedy słonecznego poranka pierwszego dnia 
długo wyczekiwanych wakacji niespodziewanie, z dużym hała-
sem wjechał w sam środek nikomu nieznany samochód. Usły-
szeli trzask drzwi, skowyt i samochód odjechał tak nagle, jak się 
pojawił. To chyba nie był gość – pomyśleli – ten zatrzymałby 
się, pospacerował po okolicy, może kupił kilka świeżych jajek. 
To też nie był ktoś, kto zgubił się w tych stronach – taki zapytał-
by przecież o właściwą drogę, zamiast pospiesznie odjechać. 
Niedługo potem przyszły dzieci. To one zauważyły, że na skraju 
drogi stał nieduży pies i patrzył na nich wystraszonym wzro-
kiem. Czy to nowy towarzysz zabaw? „Pies, pies! Chodź do 
nas!”. 

Czy w tej, często powtarzanej z takim zdziwieniem histo-
rii chodzi o to, że pies nie miał imienia? Czy o to, że został na 
zawsze? Mimo, a jak ty masz na imię? Jest jesień. Wszystkie 
dzieci wyjechały do internatu. Szkoły już tu nie ma. Nie ma ta-
blicy, nie ma liczydła, szafy z książkami Lenina, szkolnych ze-
szytów na strychu, tablic z obrazkami ptaków i plakatów o my-
ciu zębów i rąk, z których tak się śmiałaś. Nie ma. Podzielmy to, 
co zostało, na dwie części. To, co po prawej – to moje, to, co po 
lewej – to twoje. Twój jest ogród, piec chlebowy, jezioro, droga 
do miasteczka, miasteczko i kawiarnia. Dojdziesz tam jakoś 
sama. Usiądź na tarasie w ciepłej kurtce, kup szarlotkę, 
a wcześniej zeszyt i zapisz to, co widzisz, a ja pójdę nad łąki. 
Może tak być? Trawy pobrunatniały. Mgła nie opada i znowu 
pełno jest małych pajęczyn. Chyba już pora powiedzieć, że zro-
biło się „malowniczo”. Krajobraz to napięte płótno. A co u cie-
bie? Widzisz? Czy tylko ci się przypomina? 

Piszę. Oto zeszyt. Oto zeszyt w kratkę. Innego nie było. 
„Na zeszyt” we wsi dwa kilometry obok osady chłopi dostawali 
piwo – psiwo. Nie trzeba było stać po nie w kolejce. Można było 
wziąć dwie butelki, otworzyć je, zahaczając kapsle jednym 
o drugi i iść pod stary kasztan. Zanim miastowi wykupią wszyst-
kie bułki, a reszta to, co trzeba, wypije się i pogada, choćby 
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o grzybach. Zbieraliśmy te ich kapsle. Trzeba było powyciągać 
je z piachu – niektóre tak wdeptali, że pordzewiały, a ziemię 
trzeba było z nich wytrząsnąć. Czasem udało się to zrobić deli-
katnie, wtedy wypadała na rękę jak mała babeczka z brzegiem 
w falbanki. Z kapsli układaliśmy tajemnicze znaki, zaklęcia. Lite-
ry pierwszych ludzi i fantastycznych stworzeń. Nikogo oprócz 
nas to nie zajmowało, dlatego kiedyś, kiedy będziemy już duzi, 
na pewno znajdziemy je i spokojnie odczytamy wszystkie ta-
jemnice. Dowiemy się wtedy wreszcie, dlaczego mężczyzna 
z tej wsi zbiera stare ubrania i tnie je na paski. Dlaczego potem, 
kiedy nas już tu nie ma, całą zimę wiąże je w długi sznur. Do-
wiemy się, dlaczego od kiedy kobieta upadła w lesie na pieniek, 
a w jej kolano wbiła się długa drzazga, przestała chodzić, tylko 
usiadła przy oknie i odtąd prawie się nie rusza, a wszystko wie. 
Dowiemy się, czy to prawda, że Edek jest hrabią, czemu dostał 
nagle dużo pieniędzy od Niemców i dlaczego nie wyremontował 
za nie domu sobie i babci Rozalce, tylko owija nimi cukierki, 
żeby rzucać dzieciakom. Dowiemy się, czemu nauczyciel nie 
gra już na harmonii, kiedy na dworze jest burza, a ten Edek na 
noc nie idzie w ogóle do siebie, tylko śpi w chlebowym piecu. 
Dowiemy się. Na razie jest tu dość zimno. Pospaceruję sobie, 
zanim przyjedzie autobus, albo posiedzę w kościele. Tam po-
winno być najcieplej. Jestem. Najświętsze aniołki z samymi 
główkami i skrzydełkami – w ogóle niesikające – patrzą na mnie 
spomiędzy turkusów. Chyba tak jak w kaszubskim hafcie i tu są 
aż trzy odcienie niebieskiego. Jeszcze zielony, czerwony, żółty i 
czarny. Na serwetkach kolory nigdy się nie krzyżują, a nazywają 
to drzewem życia – tu? Nie jestem pewna, ale ja z daleka nie-
zbyt dobrze widzę. Słychać dzwon z kościelnej wieży w tym 
samym momencie, w którym rozbrzmiewa szkolny dzwonek. 
Ktoś to przemyślał. Babcie-Stróże idą po swoje wnuczki, które 
są jeszcze na tyle małe, że boją się chłopaków i powrotu ze 
szkoły. „Niekapki” trzymają się razem. Wracają, ściskając się za 
ręce: „Ostatnia lekcja to religia – byłaś?”. Liczy się tylko głowa, 
którą trzeba twierdząco pokiwać. Jeszcze mają dużo czasu na 
to, żeby dorosnąć. Najpierw będą długo rysowały – kwiaty, do-
my i suknie ślubne. Jak my. Dopiero potem wyrosną im biodra 
i nogi. To znak, że zaraz zaczną chodzić  po kryjomu do ka-
pliczki. Tam w różowych, plastikowych kwiatkach stoi Matka 
Boska i uśmiecha się zza pajęczyny. Pająki to dobrzy tkacze. 
Kiedy dziewczyny wymażą wreszcie z rozpaczy swoje przeguby 
sokiem z malin, pójdą nad łąki, w długich, szarych spódnicach. 
Położą się na skraju z rozłożonymi nogami i wrócą szczęśliw-
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sze. Pająki to dobrzy tkacze. Zacerują bez trudu wszystkie roz-
darcia i pęknięte serca – trzeba tylko zamknąć na chwilę oczy. 
Nie ma co się bać. Pozwólcie  potem ciałom iść jeszcze na 
chwilę do jeziora, którego wodę tak kochają lilie. Staną się zno-
wu czyste i tak pełne światła, że nie będą rzucały cienia. 

„Halo, mama? Niedługo już wracam do domu”.  
„Halo, Młody! Jestem tu jeszcze. Może byśmy przyjechali 

wszyscy razem na któryś kolejny weekend? Nie możesz? Nie 
masz czasu? Mów wyraźniej, ja nic nie rozumiem”. 

 

 
Malina Barcikowska 

 
Absolwentka filozofii na UMK w Toruniu 
i SNS przy IFiS PAN w Warszawie. Kry-
tyk sztuki i animatorka kultury. Laureatka 
I Nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu 
na Małą Formę Pr”ozatorską mikroMA-
KRO”. 
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HARKAITZ CANO______________opowiadania 
(z tomu Cyrk zimowy) 

 
 

Przemiana 
 
 

Kiedy się obudził, ze zdziwieniem odkrył, że zmienił się 
w osobę, którą wcześniej nie był. 

Chociaż podobna rzecz miała miejsce po raz pierwszy, 
skłamałby, gdyby powiedział, że był zaskoczony swoim 
przeobrażeniem. Już od pewno czasu kiełkowały w nim te małe 
zmiany i wprowadzały do jego życia niepokój; siedział w środku 
nocy przed maszyną do pisania, przed białą kartką, nie mogąc 
w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć, jak znalazł się w tym 
położeniu; między starymi, pustymi butelkami, których spożycie 
było zupełnie nieświadome. Znaczące były również wszystkie 
leki z apteczki, które podług logiki, powinny być przeznaczone 
na leczenie chorób innej osoby, a nie dla kipiącego zdrowiem 
Ricarda Goitia. 

I tamtego poranka wszystko wreszcie znalazło swoje 
rozwiązanie: otworzył książkę Raymonda Carvera i był 
wyraźnie przekonany, że znał na pamięć wszystkie i każdą 
z osobna z zapisanych tam linijek. Oczywiście, że znał je na 
pamięć. Właśnie on je zapisał! On był Raymondem Carverem! 
Wszystko wydawało się wyglądać zwyczajnie, zbliżał się punkt 
kulminacyjny niepokojącej przemiany. Dlatego nie zaniepokoiło 
go, gdy przeczytał w gazecie: „Pisarz Rayond Carver umiera 
w swojej rezydencji w Port Angeles po długiej chorobie”. 
Potwierdziło się, to co już wiedział: jego przemiana nie była 
spowodowana gorączkowym widziadłem. Nie mniej jednak, 
postanowił nie zdradzać swojego sekretu. Tak naprawdę, nikt 
by mu nie uwierzył. A jeśli nawet, kto spośród jego przyjaciół 
i znajomych znał, do, cholery Raymonda Carvera? Nikt, 
zupełnie nikt. Nie mieli nawet najbardziej mglistego 
wyobrażenia, kim był. Przyjął na siebie swoją nową tożsamość, 
jakby chodziło o najbardziej prozaiczną rzecz na świecie, 
chociaż póki co postanowił nie dzielić się z nią z nikim. 

Prawdę mówiąc, jeśli miałby wybierać, wolałby żyć 
w skórze amerykańskiego pisarza niż malarza pokojowego. 
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Raymond Carver kieruje się na lotnisko w La Coruña. 
Przyjęło się, że spełniał zachciankę rodziców, przynajmniej raz 
od roku. Wszyscy się zbierali się i jedli wspólnie kolację. Bez 
sprzeczek. Bez kłótni. Bez potrzeby wspominania tamtych 
strasznych wydarzeń sprzed wielu lat. 

Kompletnie zapomniał o prezencie. Na szczęście 
sprzedaje się coraz więcej słodyczy na lotniskach. Rzucił okiem 
na sklep, w którym wystawiano różne artykuły w kształcie serca: 
termofory, poduszki, gumki do mazania… Zdecydował się na 
silikonowy pojemnik na kostki lodu w kształcie serduszek, nie 
mogąc przestać myśleć o innych skojarzeniach, które niósł ze 
sobą ten prezent. Oderwał od opakowania naklejkę z ceną 
i zgiął na pół papierową torebkę. Potem wziął taksówkę. Musiał 
dwa razy powtórzyć adres domu swoich rodziców. Mimo to 
taksówkarzowi było trudno go znaleźć. Zazwyczaj nie jeżdżę po 
tej części miasta, usprawiedliwiał się kierowca. Ja też nie, 
myślał sobie Raymond Carver. 
 Wciąż jeszcze przez chwilę wahał się, czy nacisnąć na 
dzwonek, czy nie. W ostatnich latach zawsze znajdował jakąś 
wymówkę, żeby nie przyjść na kolację, czy to były naglące 
obowiązki w dalekiej wiosce w Galicji, czy też nagła grypa, która 
przyszła niewczas i trzymała go przybitego do łóżka. 
Przypomniał sobie o Woody’m Gurthiem, piosenkarzu, który 
przebył całe Stany wzdłuż i wszerz – podróżując na gapę 
pociągiem i autostopem – żeby dotrzeć na pogrzeb swojego 
ojca, do którego nie odezwał się słowem od lat, tyle że miał 
pecha i spóźnił się na uroczystość. Woddy Gurthie postanowił 
więc, z braku innych planów, odwiedzić swoją matkę; dotarł do 
rodzinnego ganku, złapał za kołatkę, przemyślał to dwa razy 
i, odkładając ją delikatnie na jej miejsce, odwrócił się i skierował 
do miejsca, z którego przybył. Czekały go setki kilometrów 
autostopem w drodze powrotnej do Nowego Jorku. 
 Jedyne, co było dobre w Woodym Guthriem, to mityczne 
zdanie wyryte na jego gitarze: „Ten instrument zabija 
faszystów”. Mówiło się, że Bob Dylan odwiedzał go w szpitalu 
w jego ostatnich chwilach i śpiewał mu przy łóżku, kiedy 
umierał. 
 Ale Carver nie musiał ani naciskać na dzwonek, ani też 
podnosić kołatki. Drzwi były otwarte. W przeciwieństwie do 
Woddy’ego Gurthiego przeszedł przez próg. Był ostatnim 
z przybyłych. Doskonale wyobrażał sobie ich wszystkich: 
swojego brata spacerującego po domu z bronią do polowania 
na ramieniu, swoją siostrę i szwagra kołyszących dziewczynkę 
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w wiklinowej kołysce, ale też swojego ojca i matkę śliniących 
się wokół niemowlaka, którego on jeszcze nawet nie znał. 
 Sprawy wcale nie zaczęły się tak źle. Przede wszystkim, 
nie mogło być inaczej, pokazano mu niemowlaka, który spał 
w kołysce. Wcale nie była znowu tak mała, kołyska była dla niej 
odrobinę za mała. Prawdę mówiąc dziewczynka była urocza 
i nie miał nic przeciwko temu, żeby być wujkiem tamtego 
maleństwa. Jakimś cudem nie była w najmniejszym stopniu 
podobna do swoich krewnych. Wyglądało na to, że nie 
odziedziczyła krzywego uśmiechu matki ani wyłupiastych, 
żabich oczu swojego ojca. Po wypiciu martini, wszyscy poszli 
do kuchni, żeby wspólnie przygotować kolację. Nie rozmawiali o 
niczym szczególnym, jakby poważne tematy rozmów były 
zarezerwowane na czas, gdy mieli zasiąść do stołu. Każdy miał 
swoje zadanie i z tego powodu, że kuchnia była duża, nikt 
nikomu nie przeszkadzał; ktoś zajmował się gotowaniem 
langusty, ktoś inny kroił w piórka cebulę, ktoś inny ozdabiał 
pomidorkami sałatkę. Ustępowali kulturalnie miejsca przy 
zlewozmywaku, gdzie był zainstalowany jedyny kran w kuchni. 
Wyglądało na to, że rodzice byli szczęśliwi. To było 
najważniejsze. 
 Ale po półgodzinie rozmowa zaczęła przygasać. W prze-
ciwieństwie do używanych ubrań, tematy rozmowy, kiedy się 
zużywają, zaczynają być coraz mniej wygodne. Nie byli rodziną 
z innego świata, brakowało im pojedynczych wydarzeń do 
opowiadania i niezbędnego talentu, żeby przyprawić odrobiną 
humoru mdłe historyjki, którymi obdarowuje nas codzienne 
życie. Siostra Carvera, jak tylko poradziła sobie z nożem, 
każdego roku opowiadała o agencji ubezpieczeniowej, w której 
pracowała. „Wiecie, że każdy palec ma inną cenę?”. Wyprawy 
na ryby i nieznośne wycieczki w górę rzeki też nie ożywiały za 
bardzo atmosfery, zresztą tak samo jak rejs przez Morze 
Śródziemne, który planowali jego rodzice. Byłby może 
interesujący, gdyby nie to, że od siedmiu lat tylko się do niego 
przygotowują. Raymond mówił o swojej pracy malarza; 
wyglądało na to, że wszyscy oddali mu swoje domy do 
odświeżenia i to zupełnie zajmowało zgromadzonych. W przeci-
wieństwie do ubiegłych lat ludzie zamiast wybierać neutralne 
kolory, zamawiali o jaskrawe żółcie, róże i niebieskości. 
Pistacjowy też był w modzie. 

– Kolory, które ludzie wybierają dla swoich domów są 
zapowiedzią nowych czasów. Jak wam się wydaje? 

– Podaj mi garnek, Ricardo. 
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 Przez chwilę się zastanawiał. Czy warto było 
zaryzykować prośbę, żeby nazywali go potem Ray? Postanowił 
nic nie mówić. 
 Przygotowania do kolacji posuwały się leniwie do przodu. 
Każdy zajmował się swoimi zadaniami. Podali jedzenie 
w naczyniach, które kupili rodzicom na ich srebrną rocznicę 
i zanieśli je do jadalni. Kiedy każdy zajął swoje miejsce, 
w pomieszczeniu zapanowała grobowa cisza. Nie ustawili 
krzesła dla jego brata i sam Raymond Carver musiał je 
przenieść. Od czasu wypadku jego brat nie chciał powiedzieć 
ani słowa. Rodzice spoglądali na niego z niezadowoleniem, 
szukając odpowiedzi w urażonych oczach jego siostry, do której 
należało prawo do strofowania brata. Wszystko wydarzyło się 
właśnie w tym pomieszczeniu i odbyło się jakby goście już 
kiedyś odgrywali podobną scenę. Zgromadzeni w kuchni 
podczas krojenia marchewki i mycia sałaty, myślami byli 
w zupełnie innych miejscach, utrzymywali dystans, żeby nie 
ranić swoich uczuć. Ale będąc wreszcie tutaj, w pomieszczeniu, 
w którym miały miejsce wydarzenia sprzed dziesięciu lat, 
wyglądało na to, że nie mieli sobie nic do powiedzenia. Gdzie 
się teraz podziały istotne tematy, których chcieli uniknąć 
w kuchni? Gdzie były wielkie słowa, wzniosłe refleksje, ważne 
historie? Carver spróbował przełamać pierwsze lody. Trzeba 
było podjąć próbę, chociaż miałby to zrobić tylko ze względu na 
swoich rodziców. Taka okazja zdarzała się tylko raz do roku. 
Wcale nie potrzeba było tak wiele. 

– Nie rozumiem, dlaczego pozwalacie mu siadać do 
kolacji z bronią. No dalej, odstaw ten złom! Przecież jemy, Pab-
lo… 
 Właśnie wtedy jego siostra straciła panowanie nad sobą. 

– No już! Ciągle to samo! Znowu zaczynamy z tym 
samym! 
 Matka zdała sobie sprawę z tego, że butelkę wina wypiła 
praktycznie w pojedynkę, nie prosząc nikogo o pomoc. To 
znaczy, że pomimo swojego wieku, dobrze radziła sobie sama. 
Był to jedna z możliwości patrzenia na tą sytuację. 

– Za dużo pijesz, mamo. 
– Gdybyście przychodzili częściej, może bym tyle nie 

potrzebowała. 
– Przecież wiesz, że jesteśmy bardzo zajęci. 

 Carver starał się stanąć poza kłótnią matki i córki, i wyko-
nał gest porozumienia w kierunku swojego brata, który nadal 
czyścił lufę strzelby ołówkiem zawiniętym w skarpetkę. W domu 
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można było czyścić broń według upodobania, a nawet jeść 
kolację ze strzelbą do polowania na zające przerzuconą przez 
ramię, ale nie było wolno palić. Czasami trudno było zrozumieć 
zasady panujące w tym domu. Sytuacja była trochę 
przytłaczająca. Przeprosił, żeby wyjść zapalić. 

– Ostatnim razem powiedziałem ci, żebyś to rzucił. 
– To było dawno. Kiedy ostatni raz się widzieliśmy, 

mówiłeś, że nie będziesz miał dzieci. 
 Jego szwagier, jakby urażony i zawstydzony, pobłądził 
wzrokiem po dywanie. Ten biedny łotr zawsze czuł się urażony 
i zawstydzony równocześnie. Każdy ma jakąś umiejętność, a ta 
właśnie była jego umiejętnością. Z kolei jego siostra – z krzy-
wymi końskimi zębami pooddzielanymi nierównymi przerwami 
jak sztachety powbijane nierówno od siebie przez mało 
doświadczonego stolarza – natychmiast pojawiła się tuż przy 
jego szyi. Ale Carver nie dosłyszał, co mówiła: zamknął 
z hukiem drzwi, i wtedy już wiedział, że cała sytuacja nie 
skończy się szczęśliwie. 
 Wypalił papierosa i krążył sennie wzrokiem po 
ogrodzeniu, które otaczało ogród. Nawet to ogrodzenie. Nawet 
to ogrodzenie było ładniejsze od uśmiechu jego siostry, 
a przynajmniej bardziej symetryczne i harmonijne. Kiedyś dzieci 
lubiły rywalizować w dalekich skokach. Pierwszy raz spisany na 
straty. Druga próba. Jak tylko wrócił do domu wszyscy milczeli 
i dobry humor wydawał się prysnąć. Szwagier między 
zawstydzeniem a urażeniem przeczesywał wzrokiem podłogę. 
Siostra zgrzytała zębami. Rodzice zmieniali się, pijąc wino, 
a w międzyczasie wypowiadali losowe słowa. Właśnie wtedy 
postanowili buchnąć trzecią butelkę. Trzecia i ostatnia próba, 
żeby wskoczyć do dołu. Brat sięgnął po strzelbę i celował do 
globusa. Lubił patrzeć, jak glob się obraca i śledzić ruch 
obrotowy kuli za pomocą lufy od strzelby, nie wiadomo 
dlaczego i w jakim celu. Być może, żeby poczuć radość 
wynikającą z podróży w myślach. Z Pablo trudno było to 
wiedzieć. Zawsze miał na twarzy taki uprzejmy uśmiech, ale 
nawet nie pisnął słowem. 

Brat wskazywał końcem lufy stan Kalifornia. Być może 
właśnie swojemu bratu powinien był opowiedzieć historię 
o Raymondzie Carverze. On zrozumiałby jego przemianę. 
 Oprócz brata tylko dziewczynka była jedynym promykiem 
nadziei. Wyglądała jak aniołek, tam, w swojej kołysce, oddalona 
od wszystkiego. 

– Partyjka pokera przed prezentami? 
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 Siostra wyglądała na udobruchaną. Ostatnia szansa. 
Dobrze. Czyli, że w tamtym roku była jego kolej na pokera. Jeśli 
pamięć go nie zawodziła, do tej pory zawsze grali w karty. 
Mimo to uległ. W przeciwieństwie do Ricarda, Raymondowi 
Carverowi dobrze szło w pokera. Kiedy zaczęli grać w karty, 
miał wrażenie, że wszystko można było wyprostować. Nie mniej 
jednak, siostra straciła w jego oczach po raz kolejny, oskarżając 
Carvera o posługiwanie się srebrną zapalniczką, żeby zobaczyć 
odbicie kart, które rozdawała figurami do dołu. Tylko tego 
brakowało. Dziewczyna naoglądała się zbyt wielu zachodnich 
produkcji. Zdał sobie sprawę z tego, że rodzice poszli spać bez 
zwracania na siebie uwagi innych i, że szwagier ze swoim psim 
oddaniem uwiązał się u telewizora. Siostra w ataku histerii 
zgarnęła karty i rzuciła nimi o ziemię. Dziewczynka obudziła się, 
słysząc hałas i usilnie naśladowała wycie syreny ogłaszającej 
atak powietrzny. 

– To wszystko twoja wina, Ricardo! Zawsze musisz 
wszystko popsuć! 

– Mów do mnie Ray, jeśli nie masz nic przeciwko… 
– Oszalałeś… 

 Siostra nachyliła się nad kołyską, która pozostawała 
w cieniu, podniosła jedną kartę z ziemi i pokazała dziecku, 
trzymając ją w grubych palcach. Te ręce bardziej nadawały się 
do wymieniania świecy zapłonowej w Land Roverze niż do 
kołysania dziecka. Na ile agent ubezpieczeniowy wyceniłby te 
palce? Dziecko prawie natychmiast pogięło kartę – to był as 
kier, ale to nie miało żadnego znaczenia – wsadziło ją sobie do 
buzi i zaczęło podgryzać. Mimo pełnej buzi, mała cholera nie 
przestawała płakać wniebogłosy. 
 Kiedy matka dziecka zapaliła światło przy kołysce, Car-
ver był zupełnie skonsternowany. Gdy dziewczynka się 
obudziła i otworzyła buzię, była taka sama jak jej matka. Nawet 
zalążki zębów, które przeżynały się przez dziąsła wyglądały jak 
wbite krzywo, na różnych wysokościach sztachety. 
 Złapał za kurtkę i wyszedł pod pretekstem wypalenia 
kolejnego papierosa. Oddalił się kilka metrów od domu. 
Odwrócił się nieznacznie i patrzył za siebie przez chwilę. Nikt 
za nim nie tęsknił. Patrzył jak gaśnie światło w pokoju na górze. 
W pokoju jego rodziców. W pokoju w czarne kwadraty i z dwo-
ma spokojnymi łóżkami, rozdzielonymi krzyżem. Kiedy był mały 
wierzył, że to właśnie krzyż rozdziela łóżka. Zawsze wierzył, że 
gdyby Bóg nie miał rozłożonych ramion, łóżka w magiczny 
sposób połączyłyby się ze sobą. 
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 Siostra krzyczała teraz w domu na swojego męża. 
– Czyli, że nic nie zrobisz? 

 Wszystko wokół było spowite mrokiem. Niedługo zapalą 
się światła w mieście zupełnie jak kapryśne świece na torcie, 
które nie chcą się zagasić i spełnić życzenia. 
 Każdego roku było tak samo, od kiedy to przydarzyło się 
jego bratu. On miał wtedy 16 lat, a jego brat dwa lata więcej. 
Bawili się strzelbą, gdy nagle wystrzeliła mu prosto w twarz. 
Leżał w szpitalu miesiącami. Ani on, ani jego rodzice nie 
oczekiwali na jego powrotu. Myśleli, że zgnije w trumnie pod 
marmurowym pomnikiem. Natomiast on mógł na niego czekać, 
czyszcząc strzelbę broni ołówkiem owiniętym w skarpetkę, 
obracając globem ziemskim w pokoju i mierząc w niego ze 
strzelby. Ale nie lubiano, gdy się o tym mówiło. 
 Zacisnął usta. Oddalił się na sto metrów od domu, 
a potem na kolejnych sto. Jeszcze miał zamiar wrócić. Potem 
zszedł pieszo do starej części miasta, a gdy doszedł do placu 
Unamuno, wyrzucił do pierwszego śmietnika, który znalazł 
wciąż zawinięty w papierową torbę pojemnik na kostki lodu 
w kształcie serduszek. 
 Być może ktoś zasłużył sobie na ten prezent. Na pewno 
tak. Ale nie kupił go z właściwymi intencjami i natchnieniem. 
Kiedy kupuje się prezent, trzeba wiedzieć dla kogo się go 
kupuje, a Raymond Carver nabywając ten upominek, nie miał 
na myśli właściwie nikogo. 
 Kiedy przechodził naprzeciwko kawiarni, jakiś młody 
chłopak podniósł zmieszany wzrok znad książki. 
 Jesteś Raymondem Carverem, musisz powoli zacząć się 
przyzwyczajać, powiedział do siebie. 
 Do tego stopnia, że zaczęło mu się to podobać, po co 
temu zaprzeczać? 
 Pozwolił się prowadzić losowi. Wszedł do pierwszego 
baru i zamówił wino. 

– Nie ma lodu. Mamy popsutą maszynę. 
– Nie szkodzi. Sam dodam sobie lodu. 

 Jakaś dystyngowana para rozmawiała z boku o orchi-
deach. 

– Orchidee rozkwitają dzięki światłu, wiedziałeś o tym? 
Nie zależą za bardzo od temperatury, tylko od światła. 

– Coś nieprawdopodobnego… 
– Dlatego rozkwitają nawet w najbardziej mizernych 

warunkach i w odległych zakątkach, zawsze wyprzedzając inne 
rośliny. 
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 Automat do gry uniemożliwia mu dalsze śledzenie 
rozmowy. Jakiś Chińczyk wygrywa. Tych Chińczyków zgubią 
kiedyś te automaty – myśli – tyle razy widziałem to w San Fran-
cisco. 
 Pobrzękiwanie monet przykuwa wzrok dystyngowanej 
pary, która ma dystyngowane komentarze na każdą okazję. 

– Wiedziałeś, że w Chinach używają łącznie dwóch 
znaków, żeby przedstawić kryzys? Znak zagrożenia i znak 
szansy. 
 Dystyngowany chłopak ma dwadzieścia lat więcej niż 
dystyngowana dziewczyna, której brakuje dwóch lat do 
pełnoletności. 
 Przejeżdża motor i przeszywa na wskroś całą scenę. 
 Carver wypija ostatniego łyka i wychodzi z baru. Nawet, 
gdy mówimy o rzuceniu picia zazwyczaj, robimy to siedząc przy 
stole w kuchni, albo na zewnątrz, przy piknikowym stoliku ze 
zgrzewką piwa albo butelką whisky przed sobą. 
  Czy to prawda to o orchideach? Musiał to dobrze 
sprawdzić. 
 Chociaż trochę się ochłodziło, ożywcza siła tego, który 
wychodzi na dwór po drwa do palenia w kominku pozwalała mu 
wytrzymać mróz. Ale prawdą było, że nigdy nie miał kominka. 
Ani nic, czym mógłby w nim palić. 
 Mimo wszystko poczuł to. Tamtą ożywczą siłę. 

 
 
 

Zdobycie chleba 
 
 

Abdul przyspieszał kroku, idąc za Sergiem i raz przy 
razie wykrzykiwał za nim pytanie. Sergio milczał. W taki sposób 
pytanie niosło się przez powietrze, nie, że pozbawione 
jakiegokolwiek oporu, ale zupełnie tak samo jak gęsta kolumna 
dymu, która ulatniała się z kominów Fundacji Luzuriaga, której 
to jednak zajmowało trochę czasu. 

– Po co ten chleb? 
Sergio nadal szedł, nie zatrzymując się ani na chwilę, 

z bochenkiem chleba pod ręką. 
– Zamknij się raz na zawsze, i nie zostawaj w tyle. 
Minęły dwa miesiące od kiedy rozładowywali wagony na 

stacji w Zummárraga. Sergio nauczył go wszystkiego, co 
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powinien wiedzieć o kradzieży w pociągach. Sztuka 
oczyszczania pociągów, tak lubił to nazywać Sergio. Jeszcze 
lata potem, za każdym razem, kiedy przeczytał w gazecie słowo 
sztuka, Abdul nie mógł uniknąć skojarzenia z tym malarzem, 
którego imię pojawiało się pod fotografią, malarza który 
wcześniej zanim jeszcze dobrze rozruszał swoje pędzle, trudził 
się oczyszczaniem pociągów. Znaczenia semantyczne zależały 
od kontekstu, w którym po raz pierwszy usłyszał tamto właśnie 
słowo. Proszę wytężyć wyobraźnię i wyobrazić sobie Vang 
Gogha, Matisse’a, Dalego i Toulose-Lautreca blokujących 
przejście i potrącających wielkich śpiewaków operowych –  
pardonnez-moi, je vous en prie! – w korytarzyku  wagonów 
sypialnych zapchanych bagażami. 

– Czy starczy mi czasu? 
– Oczywiście, że starczy, debilu. Jak ma ci nie starczyć. 

I nie zapomnij: tylko pociągi na długie trasy, rozumiesz, 
murzynie? 

– A skąd mam wiedzieć, które są na długie trasy? Dla 
mnie wszystkie pociągi są takie same… 

Teraz to co innego, teraz rozróżniał je po mistrzowsku. 
Sergio miał rację. Pociągi na długie trasy gromadziły więcej 
kurzu i zmęczenia. Zewnętrzna warstwa z litego materiału 
sklejona każda w innym kraju, powiew zamierzchłych czasów, 
deficyty w blasku, który jeszcze nie zardzewiał, ale wyglądał 
prawie jakby upadek dyktatora zaskoczył te pociągi w biegu, 
a one jeszcze nie nadążyły za zmianami systemowymi. Pociągi 
na długie trasy, przede wszystkim pociągi nocne, miały to coś-
nie-wiadomo-co z przeszłej epoki. 

– A ty wchodzisz do wagonu i wybierasz ze wszystkich 
walizek na wejściu tę najnowszą, zrozumiano, czarnuchu? Jeśli 
jest mała, bierzesz dwie. Potem przeczekujesz i wychodzisz na 
czworaka. Tak cicho jakbyś tylko oddychał, czarnuchu. 

– A właściciel walizki? 
– Gość będzie spał na swoim miejscu. To o konduktora 

i dyżurnego ruchu masz się martwić. 
Sergio pokazał mu, jak okradać pociągi i biec na oślep. 

Przeżyli razem niejedną eskapadę. Wiele było walizek, które 
porzucali na środku torów, żeby porwać się do ucieczki. Ich 
prześladowcy musieliby później znów układać i pakować bagaż 
otwarty na oścież jak okno: natomiast oni nie byli nikim innym 
jak tchórzliwymi chirurgami, którzy opuszczali swoich pacjentów 
po rozcięciu im brzucha. 
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– Zostaw ją Abdul! Biegnij, czarnuchu! Biegnij, kurwa, 
dziwko! 

Kurwa i Dziwka. Przypominały mu się imiona pewnych 
kobiet. Sergio i on, Kurwa i Dziwka: dwie panienki na zmianę na 
jedną noc. Abdul zauważył, że cały tłum kobiet był z nimi, 
a właściwie biegły one za nimi z kołyszącymi się piersiami. 

Ja zaklepuję rudą! 
Oczywiście, że nigdy tego nie powiedział Sergiowi. 
Musieli opuścić Zumárragę i zmienić rewiry. Nowa stacja 

była mniejsza i nie stawało na niej tak wiele pociągów. Aż 
pewnego razu Sergio wziął sprawę we własne ręce i zde-
cydował, że było to zbyt niebezpieczne. Jednego dnia 
postanowił, że wszystko się skończyło i, że porzucą okradanie 
pociągów. Zaprzestali uprawiania szczytnej sztuki czyszczenia 
pociągów, jak lubił to nazywać Sergio. 

– Znowu damskie fatałaszki! 
Za każdym razem, gdy znajdowali damskie ubrania, 

Sergio przeklinał swoje szczęście. Abdula było dużo łatwiej 
zadowolić. Jego siostrze przydałyby się takie spodnie. Prawie 
nigdy nie trafiali na pieniądze. Pieniądze trzymają tutaj, 
przyklejone do skóry, Abdul… Pieniądze to drugi naskórek 
człowieka, czarnuchu. 

W tym kraju działy się rzeczy, których do końca nie 
rozumiał. Zdarzyło się raz, że padli na twarz przed 
rozentuzjazmowanym tłumem, który obrzucał jajkami jakiś 
starodawny budynek. 

– Co robią ci ludzie? Oszaleli? 
– Protestują, czarnuchu. 
– Dlaczego? Przez pracę? 
– Nie, nie chodzi o pracę. Protestują przez politykę. 

 Abdul nie mógł oderwać wzroku od jaj, które rozbijały się 
o fasadę budynku: ściany pokrywały się różnokolorowymi 
strugami, czerwonymi i żółtymi. 

– Ten budynek, Abdul, to ratusz. 
 Tłumek krzyczał w szale: Ra-tusz-uje-ra-tusz-je-
kłamstwa! Później wchodzili w uliczkę i rzucali jajami, które 
z szarego budynku zrobiły ozdobny jarmark kolorów. Cóż za 
piękne przedstawienie! 

– Chodźmy stąd… 
– Poczekaj, Sergio, poczekaj! Chcę to zobaczyć. W mo-

im kraju jajka nie mają tylu kolorów. 
– Biegnij, Abdul, biegnij! 
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 I Abdul biegł z uśmiechem na twarzy w wyimaginowanym 
towarzystwie najbardziej cycatych dziewczyn za zmianie: Kurwy 
i Dziwki. Jak długo by się nie zastanawiał, Abdul nie mógł 
odgadnąć jaki egzotyczny gatunek ptaków zniósł tamte jaja. Nie 
mogły pochodzić od brudnych gołębi miejskich, które tutaj 
pomieszkiwały. Z pewnością nie. 
 A teraz Sergio zdecydował za ich dwoje, że ryzyko było 
zbyt duże. Że już się nie opłacało i, że w przyszłości nie będą 
okradać pociągów. Od tygodnia był na jakimś pustkowiu i zma-
gał się uparcie ze starym ryglem, jak osioł. Rzecz była 
zabawna: Sergio próbował podważyć rygiel drutem, ale 
otworzenie go nie gwarantowało przecież żadnej wygranej. To 
było żałosne. Kto podważa rygiel jakimś złomem, nie zasługuje 
na inną nagrodę jak złom z innego miejsca. 

– Zamknięcie, które tutaj mamy jest takie same jak to, 
czarnuchu tłumaczył mu Sergio, podczas gdy siłował się 
z zamkiem, a Abdul patrzył na niego badawczym spojrzeniem. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nowe znaki zapytania 
odnajdujemy dzisiaj w wielkich oczach mieszkańców z terenów 
subsaharyjskich; jakiś czas temu opuściliśmy inne znaki 
zapytania, haki, z których zwisały części wołu w sklepie 
mięsnym. Teraz znaki zapytania są inne, okrągłe i białe. 
 A ja skąd mam wiedzieć, że są na długi dystans, Sergio? 
Jak chcesz, żebym to odgadnął?, po jakiego diabła ci ten drut?, 
po co kupiłeś ten bochenek chleba, gdzie idziesz z tym 
chlebem?, czy to aby nie dzisiaj mieliśmy podważyć rygiel 
w tamtym domu? 
 Siostrze spodobały się spodnie? 
 Tym razem pytał Sergio. Było dziwne, żeby Sergio o nic 
nie pytał. 
 Ten koleś jest zakochany w mojej siostrze, podejrzewa 
Abdul. Potem myśli o tym bardziej dogłębnie i dochodzi do 
wniosku, że nie, że to całkiem miły pomysł, tylko tyle, że 
niemożliwy. Nie mniej jednak rozkoszuje się tą możliwością 
jeszcze w fazie planów, delektuje się tym muskając językiem 
zęby, bez otwierania ust. 

– Piszą w gazecie, że będą przyznawać papiery. Nie 
wszystkim, ale tym co udowodnią, że mają pracę. 

– Ach, to ja mam wspaniałe doświadczenie w czysz-
czeniu pociągów! 

– To się nie liczy, czarnuchu. 
 Już by to sobie wyobrażał, tak, że czyszczenie pociągów 
miałoby się nie liczyć. 
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 Sergio szedł szybkim krokiem. Abdul szedł za nim, 
z szarą pochodnią dymu z ust. Było wpół do ósmej i dym 
rozpraszał wszystkie pytania Abdula w tym samym kierunku, 
w którym unosił się ku nicości dym z Fundacji Luzuriaga. 

– Po co nam ten chleb? 
– Nie wiesz, czarnuchu, że w chlebie przemycało się 

pilniki w pierdlu? 
– Nie. 
– Mówi ci coś Alcatraz? Wiesz co to znaczy Alcatraz? 
– Brzmi jak nazwa ptaka. Dużego. Czy to jakiś ptak? 

Alcatraz być może stanowiłby tamten sekret. Może alcatraz 
zabarwiał żółtka jaj. 

– Tobie, czarnuchu, nie wolno nic powiedzieć. Ty nie 
miałeś dzieciństwa! Nie widziałeś za dzieciaka tych samym 
filmów, co ja… 
 Abdul zauważał, że Sergio litował się na nim, kiedy mu 
tak mówił. Już dotarli do drzwi. Nie było tam żywej duszy. 
W skrzynkach zalegały gazety dla nieobecnych sąsiadów. 
W tamtym pustym miejscu pod schodami panowała cisza. Było 
to miejsce, które zbyt optymistyczny architekt przeznaczył na 
windę. W każdym razie, duchy nigdy nie wjeżdżają windą. 

– Nie, nie zapalaj światła. 
 Ręka Abdula odsuwa się od wyłącznika jak ptak, który 
przeczuwa pułapkę i zawraca. 
 Na półpiętrze pojawia się pierwszy kłopot. Nie-
przewidziany w tym miejscu sąsiad schodzi schodami i patrzy 
na niego z bezpodstawną nieufnością. Sergio uśmiecha się 
szczerze, bez cienia obłudy: dzień dobry. Potem wsuwa 
bochenek chleba pomiędzy ich dwóch i sąsiada w budynku, 
w którym po raz pierwszy postawili stopę. Sergio wyciąga chleb, 
jakby chodziło o łuk pozbawiony strzał, a oni dwaj, Sergio i jego 
ciemny cień, wciąż wspinają się schodami do góry. Z kolei 
sąsiad, ze swojej strony wysyła ostre spojrzenia przeszywające 
bochenek, trzask!, zupełnie jak strzała, która wbija się 
w drzewo, a chleb wchłania całą truciznę, całą nieufność 
zgromadzoną w jego oczach. Sąsiad schodzi dalej schodami, 
aż do samych drzwi, wychodzi na ulicę, do świata i prawie 
z całą pewnością w kierunku Fundacji Luzuriaga, do ciężkiej 
i wykańczającej pracy, która wysysa z niego pięćdziesiąt godzin 
życia w tygodniu. Do widzenia, niech ci pięknie idzie, niech ci 
szczęście sprzyja: życie to praca w pojedynkę, być może 
rozpłyniesz się słodko w jakimś kotle. 
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 Właśnie wtedy Abdul zrozumiał, że 
bochenek chleba był rodzajem zbroi. Żaden 
złodziej nie włamałby się do czyjegoś domu 
z chlebem pod pachą. 

– Widzisz, czarnuchu? Już rozumiesz, po 
co nam był chleb? Trzymaj. 
 Stojąc na półpiętrze, Abdul trzyma w jed-
nej ręce bochenek, który przekazuje mu Sergio 
i patrzy ze zdziwieniem na poprzeczne pęk-
nięcia na skórce, przez którą oddychają droż-
dże. Czuje pod palcami przyjemny w dotyku 
cienki, brązowy papier, w który jest owinięty 
bochenek. Patrzy na niego, jakby daleko by mu 
było do zwykłego bochenka chleba, ale jakby 
chodziło o swojego rodzaju totem. Byli 
pierwszymi klientami w piekarni, jeszcze nawet 
nie świtało. 
 – Baguette? 

– Nie, nie… Najtańszy chleb. 
– Najtańsza jest baguette, proszę pana. 
Abdul zbliża nos do bochenka. Zdaje mu 

się, że chleb paruje całą nieufnością, którą 
wchłonął ze spojrzenia sąsiada, i którą zatrzy-
mał w sobie. Dostojny chleb sprzeciwił się zep-
suciu i wchłonięciu tamtej nieufności, wyrzucał 
ją z siebie, pozbywał się jej, wydzielając odpy-
chający zapach. Zdrowy aromat mąki i drożdży 
przemienił się w coś cuchnącego i podej-
rzanego. Było to niesłychane zjawisko: przez 
tak niegodne użycie, chleb wyraził swój sprze-
ciw, zmienił się w sobie i wytworzył szczeliny jak 
w urwisku. Ja też,zdawał się wygłaszać, mam 
swoją godność. 
 Schylony nad Abdulem Sergio – który mu 
osłaniał tyły – wsunął drut do dziurki od klucza. 
 – No i co mi powiesz? Spodobały się te 
spodnie siostrze, tak czy nie? 
 Sergio walczy z drutem: obraca nim  do-
koła. Z jednym okiem przymkniętym i drugim 
przyklejonym do dziurki, przypomina strzelca, 
który celuje w swoją ofiarę, zanim strzeli celnie. 
Jego ofiarą jest Alcatraz, eksplozja żółci i czer-
wieni. 

 
 

Harkaitz Cano 
 

Ur. 1975. Pisarz baskijski. Aktualnie 
mieszka w San Sebastián. Z wy-
kształcenia prawnik. Zadebiutował 
w wieku 19 lat jako poeta, by potem 
rozwijać inne pisarskie ambicje. Zaj-
mował się powieścią, komiksem oraz 
autoprzekładem z baskijskiego na 
hiszpański. Inspiracją dla jego twór-
czości są kultura pop, czarne kino 
oraz amerykański nurt w sztuce okre-
ślany jako dirty realism. Jest autorem 
cenionym przez czytelników i kryty-
ków. Został wyróżniony literacką na-
grodą Euskadi i Beterriko Liburua. 
Cano tłumaczył Hanifa Kureishiego 
i Allena Ginsberga, natomiast jego 
książki zostały przetłumaczone na 
rosyjski, galicyjski, niemiecki, włoski, 
grecki, angielski i holenderski. Opu-
blikował: Twist (2011 po baskijsku; 
2013 po hiszpańsku), Beluna jazz 
(1996; Jazz i Alaska en la misma fra-
se, 2004), Belarraren ahoa (2005; El 
filo de le hierba, 2007) oraz zbiory 
opowiadań Neguko zirkua (2005; Cir-
co de invierno, 2013) i Piano gainean 
gosaltzen (2000; El puente desafina-
do, 2003), książkę poświęconą No-
wemu Jorkowi sprzed 11 września 
i tomik poezji pt. Norbait dabil sute-
eskaileran (2001; Alguien anda en la 
escalera de incendios, 2008). 
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 Trach! 
 Drzwi delikatnie ustępują. Dziurka od klucza cieszy się 
na taką nowość, podniecający nacisk czegoś, co nie jest do 
końca kluczem. 
 – Zaczekaj tutaj, Abdul. 
 Abdul zostaje na czatach, grzecznie, nie wiedząc, co ma 
zrobić z bochenkiem chleba w drugiej ręce, zjedzonym do cna 
przez całą odpowiedzialność, która na nich spoczywała. 
 Szybko wychyla się przez okienko i upewnia się, że 
jeszcze nie świta, zanim oderwie kawałek chleba i skieruje go 
do ust. Lepiej skorzystać teraz. Zaraz zacznie się Ramadan. Po 
świcie nie będzie mógł spróbować ani kawałeczka przez cały 
dzień. 
 
 

Przełożyła Katarzyna Lebiedzińska 

 
 

Katarzyna Lebiedzińska 
 

Stypendystka Ministerstwa Kul-
tury i Nauki Królestwa Hiszpanii 
(2006) i Fundacji Antoniego Gali 
dla Młodych Twórców w Kordo-
bie (2014). Studiowała  creative 
writing, komunikację audiowizu-
alną oraz lingwistykę w zakresie 
języka hiszpańskiego i angiel-
skiego na Uniwersytecie Wro-
cławskim, Universidad Católica 
San Antonio de Murcia oraz 
Uniwersytecie Jagiellońskim. In-
teresuje się literaturą wschod-
nioeuropejską i językami mniej-
szościowymi. 
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rozmowy 
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„Z książkami jak z dziećmi – 
nie wiadomo, co z nich wyrośnie”.  

Z Jackiem Dehnelem 
rozmawia Anna Dwojnych 

 
 
[Rozmowa przeprowadzona w trakcie odbywającej się w Toruniu  
w dn. 02-04.12.2015 ogólnopolskiej konferencji naukowej Nie(he-
tero)normatywność. Narracje-Praktyki-Przedstawienia] 
 
 
Anna Dwojnych: Drugiego grudnia odbyła się premiera 
Pana najnowszej książki Proteusz, czyli o przemianach. 
Spacerownik po historii Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Motywy historyczne są obecne w Pańskiej twórczości, 
zarówno w poezji, jak i prozie. Jakie znaczenie ma historia 
dla pisarza? 
 
Jacek Dehnel: Generalnie pisarz zajmuje się opowiadaniem 
historii. Oczywiście w sensie opowieści, niekoniecznie w sensie 
wyimków z dziejów powszechnych. Choć bywa i tak – Matka 
Makryna to powieść historyczna, ale jej bohaterka była w his-
torii powszechnej traktowana trochę po macoszemu, wypch-
nięta z niej z powodów… o tych powodach jest ta książka. Dla 
mnie jako pisarza najciekawsze w historii rozumianej jako dzie-
je są wypadki i postaci nieopowiedziane czy niedopowiedziane. 
Jak Makryna Mieczysławska czy Javier Goya, główny bohater 
Saturna. Albo bohaterka Lali, moja babcia, jednostka, która jest 
tylko dotykana przez tak zwaną „dużą historię” i opowiada 
swoją wersję znanych z niej wydarzeń. 
 
Emil Cioran powiedział kiedyś w wywiadzie: „Pisałem, żeby 
obrzucać obelgami życie i siebie samego. Rezultat? Lepiej 
znosiłem samego siebie i lepiej znosiłem życie”1. Czy w świe-
tle tych słów pisarstwo pomaga osobie niehetero-
normatywnej ułatwić znoszenie życia w świecie z presją 
środowiska heteronormatywnego? 
 

                                                 
1
 Rozmowy z Cioranem, Warszawa 1999, s. 13. 
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Nie wiem, to chyba zależy od osoby. Istnieje duża część 
literatury, która jest literaturą terapeutyczną. Nie ma w tym nic 
złego, wielu ludzi radzi sobie ze stresami, notując wiersze. 
Jeżeli nie chcą ich publikować, to nie ma żadnego problemu; 
część jednak chce. Niewielka część tych tekstów ma 
jakiekolwiek znaczenie literackie, choć są takie przypadki, by 
przywołać na przykład Sylvię Plath i jej twórczość złożoną 
z tekstów, które były w dużej mierze terapeutyczne. Natomiast 
większość takiego pisania nawet nie zbliża się do tego poziomu 
– po prostu powstaje, pomaga komuś, kto to z siebie wypisał. 
Ale czy to przyda się do czegokolwiek czytelnikowi? Nie sądzę. 
Możemy znaleźć przypadki twórców nieheteronormatywnych, 
którzy „piszą życiem”, na przykład Michał Witkowski. W ostat-
niej książce, Fynf und cwancyś, zresztą bardzo dobrej, opisał 
doświadczenie prostytuowania się wschodnioeuropejskich dzie-
ciaków w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Tylko jak ja, jako 
czytelnik, mam dowiedzieć się, co w tym pochodzi z własnej 
historii ucieczki Witkowskiego na Zachód? A po drugie czy to, 
że ją napisał, w czymś mu emocjonalnie pomogło? W bardzo 
pięknej książce Szekspir Giuseppe Tommasi di Lampedusa 
napisał, że większość pisarzy wszystkie zasadnicze tematy 
swojej twórczości porusza już w młodym wieku i później przez 
całe życie do nich powraca. Wydaje mi się, że to prawda. 
W juwenilnych tekstach pojawia się coś, co odsyła nas do 
najwybitniejszych dzieł danego pisarza, czasem w formie tak 
zaczątkowej, że trzeba znać dojrzałą twórczość, by zrozumieć, 
o co niejasno chodziło nastolatkowi. Dobrym przykładem jest tu 
choćby Philip Larkin i jego obfita grupa młodzieńczych wierszy, 
dosyć słabych, w których odnajdujemy motywy z najdosko-
nalszych tekstów, które miał napisać po latach – i wydaje się, że 
czytelnik stoi nad tym piszącym nastolatkiem i lepiej wie, o co 
mu chodzi, niż on sam. Pytanie, czy gdyby pisanie autorom 
rzeczywiście pomagało, to czy stale wracaliby do tych tema-
tów? Raczej nie, to taka ulga tymczasowa. Weźmy takiego 
Thomasa Bernharda – czy to, że napisał tyle gorzkich rzeczy 
o społeczeństwie, w którym żył, w czymś mu pomogło? Nie 
sądzę. Ostatecznie pomogło trochę temu społeczeństwu, ale 
też nie do końca. Rok temu byłem w Wiedniu na dwumie-
sięcznym stypendium i jeździłem w różne miejsca Bernhar-
dowskie, między innymi na cmentarz w Grinzing pod Wiedniem. 
Pochowano tam wiele słynnych osób, więc przy wejściu na 
cmentarz stoi tablica z rozpiską, kto i gdzie leży. Często są to 
postacie rozpoznawalne, jak Gustav Mahler czy Alma Mahler, 
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inne to sławy austriackie czy wiedeńskie, na przykład wybitny 
dziewiętnastowieczny położnik. Ale pochowany jest tam również 
Thomas Bernhard. I jego na tej liście nie ma. Społeczeństwo 
w dużej części się na niego zaimpregnowało, nie dało sobie 
pomóc. 
 
A co Panu daje pisanie? 
 
Z tym pisaniem jest dziwna sprawa, ja nie miałem być pisa-
rzem, tylko malarzem i to przyszło trochę znikąd – po części 
z czytania, a po części z pewnego przekonania, w którym nas 
wychowywano, zwłaszcza w rodzinie mojej matki, że należy 
znaleźć sobie jakąś dziedzinę twórczości. Nie mówiono nam 
tego wprost, to było zrozumiałe samo przez się: że każdy 
powinien pisać, grać na jakimś instrumencie, malować albo 
zajmować się jeszcze czym innym. Bo tak było już w którymś 
pokoleniu. Nie żeby od razu być wirtuozem, ale trzeba mieć coś 
takiego, bo inaczej nasze życie będzie zubożone, jego ważna 
część będzie dla nas zupełnie niedostępna. Ja akurat malo-
wałem, a właściwie rysowałem, potem zaczęło się pisanie, i tak 
już zostało. Bardzo trudno mi powiedzieć, co ono mi daje, bo 
daje na różnych poziomach. Jeden to poziom bytowy: jestem 
pisarzem w sensie pracy zarobkowej, utrzymuję się z pisania, 
to jest mój zawód. Tak jak sprzedawca stoi za ladą i sprzedaje, 
to ja mam ten swój kramik z literaturą, opowiadam historie, 
dostaję za to pieniądze. Drugi poziom to jest poziom poznaw-
czy. Poprzez całą tę pracę, jaką jest pisarstwo, czyli nie tyko 
pisanie książek, ale w dużej części  również czytanie książek 
i w ogóle zapoznawanie się ze światem przez tekst, poszerzam 
swoją świadomość, pole widzenia, i to jest dla mnie bardzo 
ważne. Kolejny poziom to ten najbardziej niepewny, który jakoś 
łączy się z nieheteronormatywnością, z tym że nie mam dzieci, 
raczej nie będę ich miał i że, być może, książki są w jakimś 
sensie tym, co pozostawiam po sobie. Mówię, że bardzo nie-
pewny, bo to jest kompletna ruletka. To, że byłem nominowany 
do iluś nagród zupełnie niczego nie znaczy – mamy autorów 
wybitnych, którzy nie dostali nigdy wielkich nagród ani nawet 
nagród niewielkich, a mamy autorów zupełnie dziś nieistotnych, 
którzy dostali nagrodę Nobla, ale tak naprawdę mało kto ich 
czyta. Zatem coś tam produkuję sobie literacko, ale nie wia-
domo, co z tych dzieci będzie. Ale jak ktoś ma prawdziwe 
dzieci, takie żywe, to też nie wie, co z nich wyrośnie, prawda?  
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Wspomniał Pan o konkursach literackich. Pana zdaniem 
nagrody literackie nie mają wielkiego znaczenia, nie świad-
czą o jakości literatury? 
 
Powiedziałbym, że nie mają znaczenia ostatecznego. 
 
W takim razie co ma? Czytelnik? 
 
Właśnie to, czy książka się sprawdza, czy trwa, czy ludzie do 
niej wracają. Ale to jest niepewne, bo okazuje się, że przez 
prawie dwieście lat taki ksiądz Baka jest niemal zupełnie 
nieczytany, po czym wracamy do niego i widzimy, że jest to 
świeże, że ciekawe, znacznie bardziej interesujące niż wielu 
bardziej znanych pisarzy epoki. Ciekawym przykładem takiego 
comebacku jest dla mnie postać autora Nowych Aten, księdza 
Benedykta Chmielowskiego, w Księgach Jakubowych Olgi To-
karczuk. Żeby nie szukać daleko, Matka Makryna jest również 
próbą wskrzeszenia kogoś, kto jest zapomnianym autorem. Co 
prawda nie własnoręcznym, bo Makryna tylko dyktowała swoje 
wspomnienia, ale miała wielki dar literacki, wielki dar słowa 
mówionego, wybitne literacko pomysły językowe, metaforyczne. 
Ona także została swego czasu wymieciona z historii i okazuje 
się, że dla mnie, przynajmniej jako czytelnika tekstów, które 
zostały po Makrynie, stanowi ona niesłychanie ciekawy przy-
padek wyjaśniający niektóre aspekty Wielkiej Emigracji i w ogó-
le społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Może nie jest to 
ciekawsze niż Mickiewicz czy Słowacki, ale na pewno ciekaw-
sze niż wielu pomniejszych pisarzy polskiego romantyzmu. Po 
prostu książki działają na sobie znane sposoby i co jakiś czas 
wracają. Może się okazać, że za pięć lat będziemy sięgali do 
jakiegoś autora, który dzisiaj jest dla nas zupełnie nieistotny, bo 
sytuacja, rzeczywistość społeczna tak się zmieni, że coś w tych 
tekstach będzie dla nas uderzająco ważne. 
 
Wspomniał Pan o Michale Witkowskim. Czy można powie-
dzieć, że w Polsce istnieje literatura nieheteronormatywna?  
 
To bardzo trudna sprawa. Parę lat temu byłem na warsztatach 
translatorskich w Słowenii, gdzie poeci małych języków – Bask, 
Irlandczyk piszący w gaelic, Łotysz, Słoweniec i Polak, czyli ja, 
tłumaczyli się nawzajem przez angielski jako język pomostowy. 
Wyszła z tego książka Kārlisa Vērdinša w moim tłumaczeniu, 
Niosłem ci kanapeczkę. To, co było dla mnie uderzające, to fakt, 
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że dobrano nas kluczem „poeci gejowscy”, a równocześnie 
mało który z nas uważał się za poetę gejowskiego. Pisaliśmy 
o różnych rzeczach, także o doświadczeniu miłości czy seksu, 
ale kwestia orientacji nie była dla nas podstawowa literacko. 
Tymczasem wydaje mi się, że możemy mówić o literaturze 
gejowskiej, lesbijskiej czy nieheteronormatywnej, jeżeli rzeczy-
wiście dotyczy specyficznych aspektów życia czy problemów 
związanych z nieheteronormatywnością. Pisarz gejowski czy 
pisarka lesbijska to tacy autorzy, którzy w całej swojej 
twórczości koncentrują się na tym aspekcie. Dlatego myślę, że 
w Polsce takich pisarzy jest bardzo niewielu. Witkowski jest 
jednym z nich, drugim Szczygielski, trzecim Żurawiecki, ale to 
nie jest jeszcze tak duża grupa, że mieliby, jak w amery-
kańskich księgarniach, osobną półkę. Nam jeszcze do tego 
daleko, to raczej incydenty w świecie literackim niż szeroki nurt. 
 
We wstępie do tomu Wiersze, zbioru trzech poprzednich 
Pańskich książek, pisze Pan: „W niektórych wierszach mi-
łosnych z Żywotów równoległych przywróciłem oryginalne 
końcówki gramatyczne”. Jak rozumiem, oryginalne, czyli 
męskie. Czy był to rodzaj autocenzury z Pana strony, aby 
pisać erotyki w takiej formie, jakby pisał je Pan do kobiety, 
a nie do mężczyzny? 
 
To była moja decyzja, nie wydawców. Wiązała z tym, że mniej 
więcej w tym czasie, kiedy debiutowałem wierszami, bo debiut 
prozatorski był wcześniejszy, wyszło Lubiewo. Bardzo mi zale-
żało, żeby nie zostać zaszufladkowanym jako pisarz gejowski, 
bo tak siebie nie odbierałem i nie odbieram. Nie żeby mi to 
w jakikolwiek sposób uchybiało czy uwłaczało, ale ja nie piszę 
literatury gejowskiej. Przynajmniej na razie. Dlatego zmieniłem 
te końcówki, ale później postanowiłem je przywrócić, bo jak 
dostałem Nagrodę Kościelskich, to stwierdziłem, że już teraz 
tak szufladkowany nie będę. I to przewidywanie zasadniczo się 
sprawdziło. Pisarz niestety też musi brać pod uwagę krytyków, 
a krytycy na ogół działają na proste przyciski i jak coś zauważą, 
to od razu idą utartym torem. W związku z tym trzeba im trochę 
utrudniać życie. 
 
Czy zgadza się Pan z istnieniem podziału na literaturę ko-
biecą i męską? 
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Są tutaj dwie szkoły. Można powiedzieć po prostu, że istnieje 
literatura dobra lub zła, bez dalszych podziałów. Jasne. Ale wy-
daje mi się, że jeśli weźmiemy powieści Philipa Rotha o starze-
jącym się mężczyźnie, np. Everymana, to jest to literatura ściśle 
męska, to znaczy ogniskuje się wokół bardzo wąskiej części 
doświadczenia ludzkiego, jakim jest bycie starzejącym się męż-
czyzną, nawet nie starzejącym się człowiekiem. Jeśli mam ja-
kieś opory, to nie przed używaniem określenia „literatura kobie-
ca”, tylko przed tym, że nie funkcjonuje analogicznie określenie 
„literatura męska”. Przyjmuje się po prostu, że literatura Philipa 
Rotha to jest literatura obiektywna. Tymczasem nie ma nic złe-
go w zwróceniu uwagi, że dotyczy ona właśnie specyficznie 
męskich problemów, tak jak są książki, które dotyczą proble-
mów specyficznie kobiecych. A niezależnie od tego są dobre 
lub złe.  
 
Kiedyś w rozmowie ze mną Marek Kaźmierski zwrócił uwa-
gę na następujący problem. Choć bardzo dużo kobiet pisze 
wiersze (wszak przyjęło się potocznie sądzić, że pisanie 
wierszy to zajęcie głównie dla dziewczynek, nastolatek, ko-
biet), to antologie poetyckie tego nie odzwierciedlają, bo-
wiem składają się na nie głównie męskie nazwiska. Podob-
nie jest w przypadku konkursów literackich, zarówno du-
żych i prestiżowych, jak Nagroda Literacka Gdynia czy Si-
lesius, jak i niewielkich, lokalnych konkursów poetyckich – 
laureaci (ale też jurorzy) to głównie mężczyźni. Z czego Pa-
na zdaniem to wynika?  
 
Rzeczywiście tak jest, choć na szczęście tendencja jest gene-
ralnie zniżkowa, jeśli popatrzymy na to od lat 80. czy 90. Kiedyś 
to liczyłem i średnio, w przypadku najważniejszych nagród, lau-
reatkami jest 1/3 kobiet do 2/3 mężczyzn. Jest grupa pisarek, 
które uważają, że jest to wynik patriarchatu rozumianego jako 
spisek mężczyzn, spisek krytyków i autorów, którzy się nawza-
jem nagradzają, zapraszają do jury, do dyskusji panelowych, 
i tak dalej. Spotkałem się nawet z określeniem „zmowa rozpor-
ków”, bo to oczywiście musi mieć jakieś konotacje genitalne. Ja 
tak nie uważam. Owszem, jest to wynik patriarchatu, ale na zu-
pełnie innym poziomie. Nie sądzę, żeby akurat w Polsce – bo to 
różnie się kształtuje w różnych krajach – kobietom wydawało 
się trudniej; powiedziałbym wręcz, że widzę oczekiwanie na 
dobre książki pisane przez kobiety. Natomiast mam wrażenie, 
że jest ich po prostu mniej, że mniej kobiet pisze na poziomie 
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innym niż pamiętniczkowym, amatorskim, co wynika z tego – 
i tu właśnie dochodzimy do patriarchatu – że system wychowa-
nia domowego i szkolnej edukacji w Polsce od pokoleń jest taki, 
że dziewczynki nie powinny się za bardzo wychylać. Chłopiec 
powinien pokazać swoje miejsce w świecie, tworzyć, być niepo-
korny; a dziewczynka powinna słuchać i wykonywać polecenia. 
Dlatego, jak sądzę, wśród profesjonalnych pisarzy, świado-
mych, wyszkolonych, skutecznych w swojej pracy, kobiet jest po 
prostu mniej. To nie jest jakiś spisek na poziomie jurorskim, 
zwłaszcza że, w przeciwieństwie do nagród, o które rywalizują 
książki wydane pod imieniem i nazwiskiem, w konkurach lite-
rackich prace są kodowane.  
 
Jednak jurorzy przyznają, że w przypadku stałych uczest-
ników konkursu są w stanie rozpoznać autora po samym 
tekście.  
 
Tak, niektórych autorów się rozpoznaje, oczywiście, ale jeżeli 
ktoś jest rozpoznawalny, czy kobieta czy mężczyzna, to świad-
czy o tym, że stworzył swój idiom, czyli że jest to pisanie profe-
sjonalne. Często jednak nie wiadomo, kto jest autorem. Kiedyś 
zrobiłem sobie takie ćwiczenie, że zapisałem na marginesach 
zestawów konkursowych swój typ: czy to jest kobieta czy męż-
czyzna? Skuteczność miałem mniej więcej na poziomie 50%, 
a w konkursach jurorowałem sporo i mam pewne doświadcze-
nie. Nie przesadzałbym zatem z rozpoznawalnością męskiego 
czy kobiecego pisania, to bywa zwodnicze. Sądzę, że jurorzy 
generalnie optują po prostu za tym, co wydaje im się lepsze. 
Oczywiście możemy przyjąć, że każda płeć zwraca uwagę na 
inne rzeczy, więc mężczyźni wybierają mężczyzn, a kobiety – 
inne kobiety. Ale znowu: jeśli to prześledzimy, to niekoniecznie 
tak jest: mamy konkursy, w których jury jest wyłącznie męskie 
i są same laureatki, mamy konkursy, gdzie jury jest wyłącznie 
kobiece i wybrani są sami mężczyźni. Stąd wydaje mi się, że to 
wszystko kwestia wychowania. Zakładam, że taki sam procent 
kobiet i mężczyzn rodzi się z talentem literackim, natomiast 
proces edukacji utrąca znacznie więcej kobiet niż mężczyzn.  
 
Tajemnica domu Helclów została wydana pod żeńskim 
pseudonimem Maryla Szymiczkowa. Dlaczego Pan i Piotr 
Tarczyński zdecydowaliście się na żeński pseudonim? 
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Po pierwsze, w ogóle zdecydowaliśmy się na pseudonim, nie-
zależnie od jego płci. A to dlatego, że jest to literatura rozryw-
kowa i chcieliśmy ją jakoś oddzielić od rzeczy, którymi się zaj-
mujemy na co dzień, czyli od poważniejszej literatury, którą pi-
szemy i dość poważnych, a miejscami bardzo poważnych, tek-
stów historycznych, które pisze Piotr, a także od jego pracy na-
ukowej i translatorskiej. Drugi powód był taki, że ja mam, jako 
pisarz, nazwisko jakoś tam rozpoznawalne, a Piotr nie, to był 
jego debiut literacki. W związku z tym zależało nam bardzo, 
żeby na okładce pojawiło się inne nazwisko, żeby to nie była 
„nowa książka Jacka Dehnela”, bo tak po prostu nie jest. Po-
mysł  na książkę był Piotra, ja może napisałem więcej tekstu, 
ale Piotr robił całą kwerendę historyczną, wiec jest to naprawdę 
rzecz wspólna. A że mamy główną bohaterkę i celowo wyposa-
żyliśmy ją w potencjał emancypacyjny (bo pod płaszczykiem 
kryminału to jest w dużej mierze książka emancypacyjna), to 
stwierdziliśmy, że będzie też autorka. Maryla po prababci Piotra 
z Krakowa, a Szymiczkowa po siostrze mojej prababci ze Lwo-
wa. 
 
Jak współpracuje się przy takich projektach z bardzo bliską 
osobą, ze swoim partnerem życiowym? Czy zażyłość mię-
dzy ludźmi ułatwia czy raczej utrudnia taką współpracę? 
 
Musiałbym chyba mieć więcej doświadczeń z większą liczbą 
partnerów. W sensie pisania oczywiście [śmiech]. Więc nie 
mam materiału porównawczego. 
 
Chodziło mi o to, że w takich związkach pisarzy, jak np. Sy-
lvii Plath i Teda Hughesa, raczej działało to na zasadzie ry-
walizacji niż współpracy. 
 
Wie pani, w Heptonstall, tam, gdzie jest grób Sylvii Plath, do 
dzisiaj przychodzą fani i kamieniem albo dłutem usuwają z na-
grobka nazwisko „Hughes”, bo uważają, chyba nie do końca 
bezpodstawnie, że związek doprowadził ją do śmierci. To nie 
jest dobry przykład, w przeciwieństwie choćby do wieloletniej 
współpracy małżeństwa Woolfów. Odpowiem tak: po pierwsze, 
Zofia i Ignacy mają sporo naszych cech, po drugie, wiele uła-
twia nam to, że pracujemy i mieszkamy razem, możemy sobie 
w dowolnym momencie rozmaite rzeczy obgadać. Piotr był bar-
dzo zdystansowany do pomysłu pisania razem, ale on zasadni-
czo myśli, że nic się nie powiedzie, to rozpoznawalny rys jego 
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charakteru. Kiedy byliśmy w dwóch trzecich książki, zapytałem 
go o drugi tom, a Piotr stwierdził: „Najpierw musimy, w co, 
prawdę mówiąc, wątpię, skończyć pierwszy tom, a potem 
znieść falę miażdżącej krytyki”. Ale już jesteśmy za tym, podpi-
saliśmy umowę na drugi tom i wiemy, co w nim mniej więcej 
będzie. Okazało się, że stanowimy dość skuteczny tandem. Po 
pierwsze, jesteśmy ze sobą od dwunastu lat i znamy się dosyć 
dobrze, po drugie, od lat dużo współpracujemy. Mało kto, czyta-
jąc moje teksty czy wywiady, orientuje się, jak  dużo jest w tym 
pracy Piotra, który jest pierwszym czytelnikiem większości mo-
ich tekstów, skraca, koryguje, dodaje pomysły. Jest dobrotliwym 
cenzorem, który mówi: „to bardzo źle brzmi, ja wiem, że chcia-
łeś powiedzieć coś innego, ale musisz to przeformułować”. 
I dlatego to nie jest żadna nowość – teraz tylko po raz pierwszy 
figuruje na okładce. Ja mu zresztą też wielokrotnie pomagałem, 
sprawdzałem część tłumaczeń, czytałem parę razy jego pracę 
doktorską, sugerowałem poprawki na poziomie językowym, wy-
łapywałem potknięcia. Dopełniamy się w najrozmaitszy sposób. 
W Tajemnicy domu Helclów Piotr pisał niektóre sceny, ja inne, 
później zazwyczaj to ja to wszystko łączyłem w całość. Potem 
Piotr zazwyczaj skracał moje partie tekstu, a ja rozwijałem jego, 
bo on ma tendencje do kurtyzowania i lakoniczności, a ja raczej 
do rozbuchania językowego. I ostatecznie ta książka, jak twier-
dzą czytelnicy, a i mnie tak się zdaje, jest bardzo spójna języ-
kowo. 
 
Saturn traktuje o dwóch zupełnie sprzecznych osobowo-
ściach – Francisco to mężczyzna, rubaszny, wulgarny, ma-
jący liczne kochanki, przedmiotowo traktujący kobiety; je-
go celem jest wychować syna na „prawdziwego mężczy-
znę” (cokolwiek miałoby się kryć pod tym określeniem). 
Javier to jego przeciwieństwo, człowiek o zupełnie innej 
wrażliwości. Ironia historii (a właściwie losu) kryje się 
w tym, że w tym duecie to ostatecznie Francisco okazuje 
się mężczyzną o skłonnościach homoseksualnych, zaś je-
go kochanek, Martin, prawdopodobnie był miłością jego 
życia. Czy chciał Pan poprzez tę powieść pokazać pewne 
tendencje w zachowaniach mężczyzn homoseksualnych, 
którzy wypierają swój homoseksualizm i stają się zafikso-
wani na punkcie realizowania obowiązujących wzorów mę-
skości przez swoich synów? 
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Tak, to nie jest nowy problem, świetnie uchwycono go na przy-
kład w filmie American Beauty. Mężczyzna, który w obrębie pa-
triarchalnego systemu ma poczucie, że jest niepełnosprawny, 
nie dość dobry, nie spełnia we właściwy sposób wzorca, co 
więcej, musi się kryć z tą ułomnością, fantazjuje, że ta idealna 
męskość spełni się w jego synu. Co oczywiście jest najgorszą 
możliwą ścieżką, bo prowadzi do obustronnej frustracji. Listy 
miłosne Goi do Martina Zapatera, które cytuję w powieści, to nie 
moje zmyślenie, tylko cytaty z oryginałów. Ta korespondencja 
została ocenzurowana, pewna część tych listów, bardziej jaw-
nych, została zniszczona w XIX w. Przepadły wszystkie listy 
Zapatera. Jest dla mnie niesamowite, jak przez tyle lat nikt nie 
zwrócił na to uwagi, chociaż listy były publikowane, znane. Ich 
homoseksualny aspekt był całkowicie pomijany, twierdzono, że 
to taka wymiana rubasznych listów między dwoma kumplami. 
Zresztą niektóre z tych listów, często faktycznie bardzo rubasz-
nych, zawierają niezwykle poetyckie fragmenty, jak z wierszy 
Federica Garcíi Lorki. Są pisane w sposób niejasny nie tylko 
dlatego, że odnoszą się do spraw rodzinnych, znanych wyłącz-
nie korespondentom, ale i dlatego, że mają ogromny ładunek 
ich własnego, prywatnego języka, języka raczej kochanków niż 
przyjaciół. Nie zostały wprawdzie przełumaczone na polski, ale 
znam je ze świetnej książki Sary Symmons Goya: A Life in Let-
ters, zawierającej rozmaite materiały dotyczące artysty; znacz-
na część to korespondencja prywatna, a w niej najwięszy zbiór 
stanowią listy do Martina Zapatera, z których cytowałem kawałki 
w Saturnie. Dzisiaj, kiedy je czytamy, nawet nie rozumiejąc do 
końca aluzji, widzimy jasno, jaki to typ korespondencji.  
 
Wisława Szymborska w  wierszu Dzieci epoki pisała, że 
wszystko jest polityczne. Czy Pan jako pisarz popierający 
lewicą partię (to informacja dostępna na Pana publicznym 
profilu na Facebooku) uważa, że poglądy polityczne prze-
kładają się na twórczość literacką? A jeśli tak, to w jaki 
sposób i czy Pana zdaniem to dobrze, czy źle, że literatura 
też jest polityczna – jeżeli Pana zdaniem jest? 
 
Mogą się przekładać, jeżeli ktoś pisze literaturę publicystyczną 
i zaangażowaną politycznie, co, moim zdaniem, literaturze na 
ogół nie służy. Natomiast myślę, że jest inaczej: że wiele zależy 
od tego, jakie wartości wyznajemy. Kierując się nimi, będziemy 
podpisywali się pod wartościami takiej czy innej partii, taka czy 
inna partia będzie najlepiej wyrażała zespół naszych poglądów. 
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Jacek Dehnel 
 
Pisarz, poeta, tłumacz, ma-
larz. Laureat nagrody Fun-
dacji im. Kościelskich oraz 
Paszportu „Polityki”. Cztero-
krotnie nominowany do na-
grody literackiej Nike (dwu-
krotnie w finale), nominowa-
ny do nagrody poetyckiej im. 
Wisławy Szymborskiej. Au-
tor m.in. powieści: Lala, Sa-
turn, Matka Makryna oraz 
tomików wierszy: Żywoty 
równoległe, Ekran kontrolny, 
Języki obce.      

Jednocześnie z tego samego zespołu wartości i przemyśleń 
bierze się twórczość literacka. Ale nie znaczy to, że istnieje 
bezpośrednie przełożenie między twórczością a partią.  
 
Czyli nie zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że rynek lite-
racki w Polsce jest upolityczniony, że istnieją pisarze lewi-
cowi i prawicowi? 
 
Myślę, że istnieją pisarze prawicowi, jak Wojciech Wencel, który 
uważa, że rymowanie i inne tradycyjne techniki poetyckie mu-
szą łączyć się z obraniem światopoglądu konserwatywnego. 
Czy Jarosław Marek Rymkiewicz, który zaciąga swoją literaturę 
na służbę ideologii i w ogóle się z tym nie kryje. Są też pisarze 
lewicowi, bardzo zaangażowani, natomiast uważam, że i jedni, 
i drudzy w jakościowym sensie stanowią margines 
polskiego życia literackiego. Owszem, istotni pisa-
rze zabierają czasem głos w tej czy innej sprawie, 
po tej czy innej stronie. Jednak nie powiedziałbym, 
że, na przykład, Olga Tokarczuk z uwagi na to, co 
powiedziała niedawno o Żydach i pańszczyźnie, jest 
lewicową pisarką polityczną. Uważam, że jest po 
prostu dobrą pisarką. Ma, oczywiście, jak każdy, 
określony światopogląd, ale to nie znaczy, że odda-
je pisanie na służbę prezesowi jakiejś partii. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 

Fot. Cezary Rucki 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

Google Doodle Translator 
na nowy rok. 

O tomiku Jakuba Sajkowskiego
  

 
Proszę Państwa: w 

środku minionego, 2015, 
roku, ukazała się książka 
Google Translator Jakuba 
Sajkowskiego. Na sam ko-
niec roku rok, jak to się 
zwykle zdarza, skończył się 
i przemienił w nowy, 2016, 
o czym skwap-
liwie przypomi-
nam wszystkim 
uczniom, urzęd-
nikom i pracow-
nikom poczty – 
proszę się nie po-
mylić, bo będzie 
skreślanie. Tym 
samym początek 
i koniec, koniecz-
ność porządku, 
postanowień, od-
powiedzi i pytań. 
Pozwolę sobie na chwilę 
Państwa zatrzymać i roz-
począć od ostatniego, a 
do początku przejść – być 
może – na samym szarym 
końcu. 
   

Czy Jakub Sajkowski 
napisał wcale niezłą ksią-
żkę? Czy książka Jakuba 
Sajkowskiego jest wcale 

niezła? Czy Google Transla-
tor jest zbiorem ciekawszym 
od jego debiutanckich Śliz-
gawek? Czy jako na okładce 
rzecze Wioletta Grzego-
rzewska, „warto się zgubić 
w nich i w ich języku na 
dłużej”? Czy wiersze śliz-

gają się po lu-
dziach, czy po 
rzeczach? Czy są 
to teksty bystre, 
płynące? Czy pi-
ją do tekstów 
wykładanych na 

uniwersytetach? 
Czy nieustanne 
zaburzenia ich 
lekkiej w tonie, 
kołyszącej, in-
tymno-polemicz-

nej komunikatyw-
ności sprzyja przygotowaniu 
do egzaminu z dwudziest-
owiecznych teorii tekstu? 
(Wszystko jest tekstem, 
wszystko jest kłączem?). 
Czy językowa szaradowość 
według wzoru licznych-li-
rycznych wtrętów à la Bo-
tkin-Kinbote Nabokov zgry-
wa się z udawanymi szka-
radami realności typu: chłód, 
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ryba, mięso, flaki? Czy ta 
udana mistyfikacja niechęci 
do ośmielonej mistyki wy-
obraźni jest serio? Czy pora 
na garści cytatów z Google 
Translatora? Czy każde py-
tanie zakończy pytajnik? 
 „Śpisz?” (s. 55). „To w 
końcu gdzie?” (s. 54). „Wi-
działeś wszystko?” (s. 54). 
„Czy zaczniesz teraz pisać 
wiersze patriotyczne?” (s. 
53). „Przez unię?” (s. 53). 
„Co sądzisz o uniach?” (s. 
53).  „Czyż to nie jest po-
ezja?” (s. 51). „I czy skoro 
mam w sobie miłość, to wy-
pada mi mówić // językami 
nagłówków?” (s. 51). „A my? 
Czy jesteśmy w stanie od-
powiedzieć tym samym?” 
(s. 50). „Co tu robisz, bez-
dzietna suko? / Czy znaj-
dziesz choć jednego dzi-
kusa rodzaju ludzkiego, // 
który będzie chciał dotkąć 
twoich gruczołów mlecz-
nych?” (s. 47). „I uważasz, 
że w ten sposób / można się 
porozumieć? Żółwik?” (s. 44). 
„Kabanosy z bułką czy bez? 
Symbolizm czy mimetyzm?” 
(s. 38). „Umowa o »dzieło«, 
a może o »działo«?” (s. 37). 
„Czyż to nie jest poezja?” 
(s. 51). „Ach, pradziadku, 
jak to jest po drugiej stro-
nie?” (s. 36). „Co poeta mo-
że zrobić z włócznią?” 
(s. 34). „Czy jesteś pewien, / 
że chcesz przykładać chłod-
ny skalpel // do intymnych 
miejsc?” (s. 33). „Jak to się 

mówi?” (s. 21). „Czyż to nie 
jest poezja?” (s. 51). „A ty, 
czy nadążasz?” (s. 17). „I co 
ja mam z tego?” (s. 17). 
„Więc miłość? Może wściek-
łość?” (s. 14). „Ja mógłbym 
być oparciem, czym ty 
będziesz? Mięsem?” (s. 13). 
„I jak go oceniać, / skoro na 
koncertach gra i hip-hop 
i Cure’y?” (s. 10). „Ty szto, 
krejzi?” (s. 5). Czyż to nie 
jest poezja? 
 Na niektóre z tych 
pytań odpowiedziałbym: tak, 
innym powiedziałbym: nie, 
części wolałbym uniknąć. 
Oczywiście, stroję sobie i 
dworuję nieco więcej niż 
trochę, bo Jakub Sajkowski 
zaproponował czytelnikom 
wiersze niegłupie, niektóre 
w szczególny sposób cie-
kawe – jak dialogująca Na-
uka chodzenia (s. 49) – oraz 
pewną liczbę wierszy skry-
wających pod maską często 
niewybrednej ironii poważną 
(i jakby nie patrzeć, często 
celną) ripostę na rozmaite 
wystąpienia, jakie się przy-
darzają (w) poezji polskiej.  
 Ważne jest chyba to, 
że książka, o ile jeszcze nie 
znalazła, to pewnie znajdzie 
sobie czytelników zaintere-
sowanych przygodami pod-
miotów Google Translatora, 
które, choć (mnie, oso-
biście) nie pociągają, bo nie 
wiem doprawdy, co cieka-
wego miałoby piszczeć 
w stwierdzeniach w rodzaju: 
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„Poprawiałem w ogrodzie 
wiersze znajomej” (s. 27), 
„Siedzę / w Poznań City 
Center” (s. 34) albo „Patrzę 
na niego / nie chcę zdej-
mować słuchawek” (s. 24), 
to mimo wszystko coś 
w tych wierszach się skry-
wa. Nie jest to Beckett 
i Krapp wyświechtywany do 
roli artefaktu i przydługiego 
tytułu gdzieś w środku 
książki. Jest to (hm?) pyta-
nie o możliwości skomuniko-
wania się, możliwości połą-
czenia i włączenia się w dru-
giego człowieka. Niestety, 
deklarowany raz po raz brak 
puenty, szydera, niepew-
ność wątpiącego podmiotu 
powodowana nudą i wsty-
dem zarazem w bardzo wy-
raźny sposób dają czytel-

nikowi jasną odpowiedź: 
„nie da się ze sobą doga-
dać”, co więcej – sprawiają, 
że postawione pytanie nie 
jest pytaniem, a czystym, 
gotowym, wywiedzionym 
skąd indziej, z innych tek-
stów i innych doświadczeń, 
wnioskiem. 
 Wypada więc zapytać 
– co z tego? Lepiej wie-
dzieć, nie wiedzieć? Prowa-
dzić do wniosku, z niego 
wyprowadzić równowagę, 
wnioskiem chronić się przed 
jej zaburzeniem? Oczywiś-
cie, można na to odpo-
wiedzieć, tylko że… co z te-
go? Wolałbym pytać, a w 
książce otrzymuję same 
odpowiedzi. 
 
 

 
 
Jakub Sajkowski, Google Translator, Dom Literatury, Łódź 
2015.

 
 

Michał Pranke 
 
Ur. 1991. Poeta, autor tomiku 
wierszy b (2015). Mieszka w 
Toruniu. 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

 

Majtki... w bagażu podręcznym. 
Podróż z najnowszą książką poetycką 

Pawła Marcinkiewicza w tle
  

 
Tekst, który właśnie 

piszę... ŹLE. Tekst, który 
właśnie, drogi Czytelniku, 
masz przed oczami, a któ-
ry został napisany kiedyś 
(choć to „kiedyś” stanowi 
moje „teraz”; czyż to nie 
zabawne?), dokładniej: któ-
ry został napi-
sany podczas lis-
topadowego po-
bytu na drugiej 
półkuli, nie jest, 
wbrew temu, co 
myślisz, recenzją 
najnowszej 
książki poetyc-
kiej Pawła Mar-
cinkiewicza. Jest 
tylko (a może aż?) 
garścią refleksji na te-
maty, z którymi mierzymy 
się pospołu: Marcinkie-
wicz jako autor i ja jako 
jego czytelnik (a może 
również Ty – jako czytel-
nik drugiego stopnia). 
 
 Chciałbym zapytać 
Pawła, w jakim stopniu MO-
JE tematy (tj. tematy, które 
przychodzą mi do głowy 
podczas lektury, czy lepiej: 

które siedzą w niej stale, ale 
które lektura Majtek… aktu-
alizuje) są zbieżne z JEGO 
tematami (czyli z tym 
wszystkim, co składa się na 
tzw. horyzont macierzysty 
książki). I mógłbym to zrobić 
w ciągu kilku sekund 

(błogosławieństwo 
Sieci!), ale prze-
cież w gruncie 
rzeczy ta zbież-
ność (lub jej brak) 
nie ma większego 

znaczenia. 
Znaczenie ma to, 
co da się w ten 
czy inny sposób 
„zobaczyć” (np. 
podczas podróży 

Airbusem do Brisbane i da-
lej, już autem lub pieszo), 
obcując z wierszami (z jak 
najbardziej swojej części 
świata). Zatem zobaczmy, 
co tu jest do zobaczenia. 
 A do zobaczenia po 
ściągnięciu Majtek... (z pół-
ki) jest przede wszystkim 
samo patrzenie: 
 
Ci ludzie bez wędek pod mostem 
widzą nas, jak my ich, co nie? 
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I ci z wózkiem gruzu za rzeką, 
gdzie droga prowadzi w pole... 
 
I ten gościu w panterce, co tam  

[kuśtyka, 
taszcząc w rękach kartonowe  

[pudło... 
 
Siema, złamaski! Duża buźka 
i mówcie mi po imieniu! 
 
A tak w ogóle to siąpi zimny  

[deszcz 
i nic specjalnie nie widać, 
 
żeby było coś widać.  
 

[Ustawienia widoczności, s. 5] 

 
 A może jego zabu-
rzenia? Nieobecność widzia-
nego mimo obecności oka? 
Oko to, zdawałoby się, jed-
no z najważniejszych med-
iów doświadczenia w poezji 
tak sensualnej jak ta, którą 
proponuje Marcinkiewicz. 
Po cóż nam jednak oko, 
skoro nie mamy na co przy 
jego pomocy spoglądać? 
I w jaki sposób „ustawić wi-
doczność”, jeśli brak nawet 
najmniejszego punktu odnie-
sienia dla tego, kto patrzy? 
Przyznasz chyba, Czytel-
niku, że to ważne pytania 
i fakt, iż właśnie nimi Mar-
cinkiewicz otwiera swoją 
nową książkę, jest co naj-
mniej znamienny. Zasta-
nówmy się wobec tego 
wspólnie, jak to jest z tą całą 
widocznością. 
 A jest – tak przy-
najmniej myślę w obecnej 
chwili – następująco: bez 

względu na przeciwieństwa 
(losu?) w ten czy inny 
sposób nieustannie ustosun-
kowujemy się do problemu 
widzenia, bo „widzieć” zna-
czy „wiedzieć” (a „nie wi-
dzieć”? Również, może na-
wet bardziej), zaś kto nie ma 
wiedzy, ten nie ma niczego. 
Pragnienie posiadania (wie-
dzy) z kolei to jedno z prag-
nień pierwotnych, ba – wa-
runek sine qua non jakiego-
kolwiek istnienia. Istnienie 
natomiast jest podstawą 
patrzenia. Zatem? Patrz, 
skoro żyjesz i żyj, skoro 
patrzysz – nawet jeśli twój 
wzrok, jak w zacytowanym 
wierszu, wpierw pada na to, 
czego nie widać. Bo nikt, 
a już na pewno nie Marcin-
kiewicz, nie twierdzi, że jedy-
nym dostępnym (a zarazem 
fortunnym) rezultatem „usta-
wiania widoczności” jest wi-
dzenie rozumiane jako 
„dotykanie wzrokiem”; oka-
zuje się bowiem, że możliwe 
jest także „(nie)widzenie”, 
perspektywa, by tak rzec, 
„odwrócona” – wcale nie 
gorsza, momentami wręcz 
ułatwiająca postrzeganie 
i pojmowanie każdej obcej 
(w tym własnej, może naj-
bardziej obcej ze wszyst-
kich) historii, a przede wszyst-
kim negowanie powszech-
nie obowiązujących sys-
temów, norm i aksjomatów. 
A więc rewolucja? Zakoń-
czona klęską, co jest prze-
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cież naszą narodową (Sport, 
s. 10-11) specjalnością? Czy 
raczej zwykły flow, stan-
dardowy zespół zachowań, 
spokój ducha i umysłu, bo 
„co będzie, to będzie i nie 
ma co gdybać” (Stan bu-
dowy dróg, s. 12-13)? Zale-
ży, jak na to wszystko – no-
men omen – spojrzeć: wi-
dzenie/rewolucja nie musi 
stanowić przeciwieństwa wi-
dzenia/status quo, bo dziś, 
w dobie chaosu informa-
cyjnego (Prosto z Watykanu 
specjalnie dla państwa 
Katarzyna Kolenda-Zaleska 
i Piotr Kraśko, s. 14-15), na 
każde zjawisko patrzeć 
można pod wieloma różnymi 
kątami. Nie ma naczelnej 
zasady, a raczej: naczelną 
zasadą jest brak tejże – 
bunt może być zarówno 
oddalaniem starego porzą-
dku, jak i jego obroną. 
 [Przerwa. Lektura Maj-
tek... jednak trochę męczy, 
a że książkę tę czytam już 
nie w samolocie, a na 
balkonie pokoju hotelowego 
na Gold Coast + a że z ho-
telu naprzeciwko wychodzi 
ładna dziewczyna i, równie 
ładnie się uśmiechając, 
zmienia moje „ustawienia 
widoczności”, muszę wstać 
i przewietrzyć umysł]. 
 Powrót. Delektowanie 
się winem na papierze 
(Kącik win, s. 16-17) zbiega 
się ze smakowaniem bia-
łego semi dry made in Au-

ssie; dobry wiersz zawsze 
przychodzi w porę, towa-
rzyszy okolicznościom, w któ-
rych sie znajdujemy, genial-
ny zaś takie okoliczności 
kreuje (a jeśli nawet nie, to 
dobrze jest myśleć, że tak – 
dzięki temu życie jest 
odrobinę przyjemniejsze). 
Choć bywa inaczej, jak 
w Funtum (s. 19-20), w któ-
rym Marcinkiewicz daje do 
zrozumienia, że spotykające 
nas zjawiska nadspodzie-
wanie często wydają się 
opaczne i pozbawione sen-
su. Na szczęście – to dalej 
Paweł – w zanadrzu mamy 
jednak coś, co nie poddaje 
się „prawu opaczności”; tym 
czymś jest miłość, która 
zawsze przypomina się (o 
sobie?) w najbardziej nieo-
czekiwanych momentach 
(Zdanie, które lubiła pow-
tarzać moja matka, s. 26-27) 
i która jako jedyna pozostaje 
sobą nawet wtedy, kiedy 
wszystko wokół podlega 
nieuchronnym przemianom 
(Jacuś – Ząbki, s. 29-30). To 
właśnie miłość, a nie np. 
pamięć, pozwala na oca-
lenie jakiejś części mijają-
cego świata (Wiersz z dra-
paczem chmur w środku, 
s. 36-40); to właśnie miłość 
(najrozmaiciej zresztą poj-
mowana!) stanowi sedno 
naszej rzeczywistości. 
 Tak, taka jest ta 
nasza Kręta historia (s. 42-
43). Miłość nas ocala, choć 
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nie stanowi panaceum na 
problemy, z którymi mie-
rzymy się na co dzień i od 
święta. Na miłości możemy 
budować, jednak każdy plan 
zbudowania czegokolwiek, 
każdy plan, który stwa-
rzamy, sądząc, że wiemy, 
„co będzie jutro w gazetach” 
(Plan, s. 50), okazuje się 
jedynie kolejnym powodem 
do śmiechu dla tego, kto 
w takich sytuacjach zwycza-
jowo wybucha śmiechem 
(obojętnie, czy jest to ktoś 
z góry, czy raczej z dołu). 
Choć byśmy nie wiadomo 
jak gorąco wierzyli, że 
jesteśmy tacy, za jakich się 
uważamy, tak naprawdę 
jesteśmy tylko takimi, jakimi 
nas widzą. A jeśli są ślepi? 
 
______________________ 
 

Kilka dni później. 
Inne wybrzeże, inny hotel, te 
same, wielokrotnie już wyp-
rane, Majtki… . I to samo py-
tanie: a jeśli są ślepi? Ale 
kto? Przewodniczący sej-
miku wojewódzkiego, listo-
nosz, prezes? (Ciesz się 
pizzą…, s. 56). Choć wszys-
cy jemy taką samą pizzę, to 
jednak nigdy nie jest to ta 
sama pizza i sama czyn-
ność jedzenia nigdy nie jest 
taka sama. Nigdy dwa razy 
nie wyjmiemy z chlebowego 
pieca tego samego placka 
drożdżowego obłożonego 
(mniej lub bardziej obficie) 

tymi samymi dodatkami 
i nigdy nasz głód nie będzie 
z taką samą intensywnością 
paraliżował naszych myśli. 

A jednak jemy pizzę. 
Telefon, dostawa, zapłata. 
Zanurzam zęby w ciepłym 
i wilgotnym, zastanawiając 
się, czy skoro się zasta-
nawiam, to wiem więcej, 
i dalej: czy skoro wiem 
więcej, to koniecznie muszę 
umrzeć? Tak, jeśli wierzyć 
Marcinkiewiczowi, mawiają 
ludzie pod Piłą (Ekonomia, 
s. 67), i tak jest w rzeczy-
wistości. Nie da się jednak 
ukryć, że, wiedząc mniej, 
również muszę umrzeć, bo 
śmierć jest rzeczą pierwszą 
i ostatnią, bo śmierć ma na 
mnie wyłączność. Moment 
(proces?) umierania nastę-
puje jednak nie w chwili 
śmierci fizycznej, ale znacz-
nie wcześniej: wtedy, kiedy 
przestajemy patrzeć na 
świat oczami dziecka, dzi-
wiąc się, że to, co się dzieje, 
dzieje się i że dzieje się to 
właśnie tak, nie zaś inaczej. 
Nasza kręta historia jest 
historią zdziwienia – i kiedy 
przypominamy sobie ludzi, 
sytuacje, wydarzenia (Pa-
miętam, s. 68-75), i w tym 
przypominaniu dziwimy się, 
że to już było i że to było 
właśnie takie, musimy mieć 
świadomość, że nadal ży-
jemy. 

Żyjemy – ale kiedy 
żyjemy prawdziwie? Zakoń-
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czenie Majtek… Marcinkie-
wicz rozbija na dwa wiersze 
(Sen nocy letniej oraz Epilog 
„Snu nocy letniej”), które, 
moim zdaniem, są utworami 
kluczowymi dla zrozumienia 
istoty tej książki. Obydwa 
poruszają problem tożsa-

mości – stanowią pró-
bę odpowiedzi na 
pytanie o to, kim jes-
teśmy jako ci, którzy 
istnieją tu i teraz i tak 
a nie inaczej. Jesteś-
my sobą, żyjemy 
autentycznie – twier-
dzi Paweł – tylko wte-
dy, kiedy potrafimy 
odróżnić się w toż-
samości, podobień-
stwie i czasie, kiedy 
nasze „ja” odkrywają 
pokrewieństwa z inny-
mi „ja” i, jednoczeń-
nie, samodefiniują się 
poprzez zaprzeczanie 
tym pokrewieństwom 
(„ja” jako zaprzecze-
nie „Innego” – niez-
wykła perspektywwa, 
która mogłaby sta-
nowić punkt wyjścia 
tego szkicu i która sa-
ma w sobie jest tema-
tem na osobny szkic). 
A gdybyśmy żyli kiedy 

indziej i gdzie indziej, czy 
bylibyśmy inni? Za-pewne. 
Zapewne inny byłby również 
ten tekst, gdyby do jego 
pisania przystąpić w nieco 
innych okolicznoś-ciach i w 
jakimś innym cza-sie. Ale 
jest, jak jest – tekst to zapis 
chwili, a życie skła-da się z 
tysięcy takich za-pisów. 
I kropka. 

 
______________________ 

 
Tymczasem pobyt 15 

357 km (w linii prostej!) od 
domu nieuchronnie zmierza 
ku końcowi. Ku końcowi 
zmierza również ten szkic, 
który, mam taką nadzieję, 
stanowił prawidłowy sposób 
użytkowania Majtek… . Za-
mykając jakiekolwiek rozwa-
żania, warto odwołać się do 
tego, co powiedziało się na 
początku (kompozycja ra-
mowa zawsze w cenie). 
A na początku zapytaliśmy 
o to, co można zobaczyć 
w książce Marcinkiewicza. 
Odpowiedzmy zatem teraz: 
w najnowszej książce  poe-
tyckiej Pawła Marcinkie-
wicza niemal wszystko jest. 
Do zobaczenia. 

 
 

 
Paweł Marcinkiewicz, Majtki w górę, majtki w dół, Dom 
Literatury, Łódź 2015. 

 
 

Tomasz Dalasiński 
 
Ur. 1986. Twórca tekstów 
poetyckich oraz prozator-
skich, autor książek z wier-
szami porządek i koniec 
(2011) i Stosunki przegrywa-
ne (2013) oraz zbioru szki-
ców o poezji Jacka Podsiadły 
Nie mogę okłamać cię w wier-
szu (2013). Laureat X Tyskiej 
Zimy Poetyckiej (2010), trzy-
krotny stypendysta Miasta 
Torunia oraz dwukrotny Mar-
szałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w dziedzi-
nie kultury, doktor nauk hu-
manistycznych, redaktor na-
czelny czasopisma „Inter-”. W 
roku 2016 w wydawnictwie 
Forma ukaże się jego debiut 
prozatorski pt. Nieopowiada-
nia. Obecnie pracuje nad to-
mikiem wierszy ©. 

 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(7)/2016_______________ 
 

 

92_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

JANUSZ RADWAŃSKI 
 

 

Wciąż nowe granice. 
Konrad Góra, Siła niższa. Full hasiok 

(po latach)
 
 

– To to jest książka? 
– zapytało mnie kilka 
osób, widząc po raz pierw-
szy Siłę niższą. Samej 
formie tego tomu trzeba 
poświęcić parę słów, bo 
poza tym, że zwraca ona 
uwagę przygodnych czy-
taczy przez ra-
mię, mówi wiele 
o tym, co znajdu-
jemy w środku.  

 
Format ga-

zetowy, wiersze 
umieszczone na 
tle reprintu gazety 
z połowy lat dzie-
więćdziesiątych – 
to wyraźna dekla-
racja ideowa. Śla-
dy wydają się prowadzić do 
Nowej Fali, do idei poezji 
bezpośrednio zaangażowa-
nej w codzienność, wywo-
dzącej swój język z tekstów, 
z którymi czytelnik styka się 
na co dzień. Trop nowofalo-
wy nie jest jednak w tym 
wypadku najlepszym z moż-
liwych. Książka poetycka 
w formie czerwonej płachty,  
 

 
 
odrzucenie tradycyjnej for-
my tomiku wierszy, widocz-
ne w tytule i podtytule sym-
boliczne odwrócenie się od 
tego, co wysokie (głównie 
tzw. kultury wysokiej, ale nie 
tylko) to zapowiedź próby 
wyłamania się ze współcze-

snej poetyckiej 
konwencji i gest 
w swojej naturze 

futurystyczny. 
Nawet wybór tła 
dla wierszy nie 
jest przypadkowy 
– przenosi nas 
ono z powrotem 
w lata dziewięć-
dziesiąte, w czas 
po przełomie 

(przewrocie?), 
kiedy tak w literaturze, jak i 
poza nią, mogło wydarzyć 
się wszystko. Czas podobny 
do lat bezpośrednio po 
I wojnie światowej w Polsce, 
dobry czas dla futuryzmu.  
 Już otwierający tom 
wiersz Cha cha cha nawią-
zuje do tego nurtu. Powta-
rzające się na początku 
każdego wersu tytułowe cha  
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cha cha zestawione z mę-
skimi asonansami („trop-
noc”, „strach-drąg”, „śmierć-
gniew”) wydaje się wywie-
dzione z poetyki wypraco-
wanej przez Brunona Ja-
sieńskiego. Wybór tego 
wiersza na pierwszy tekst 
w książce jest znaczący, 
duch autora Słowa o Jaku-
bie Szeli i jego kolegów po 
piórze wydaje się patrono-
wać całej książce. Mamy tu 
bowiem sporo eksperymen-
tów językowych, sięgania po 
różne zasoby słownikowe 
i zderzania ich ze sobą („ale 
pierzga i spadź pochwę 
ścielące” z wiersza Jeszcze; 
„Żywień y bronień / nie ma 
chleba Anty-Reymonta” z wier-
sza Okopań poideł), mamy 
gry słów będące poszuki-
waniem nowych znaczeń, 
jak w wierszu Umrzyj skła-
dającym się z dwóch zaled-
wie wersów: „ze / mnie”. 
Góra sięga po cyrylicę, je-
den z tekstów zapisuje 
w odbiciu lustrzanym. Próba 
odnowienia języka poetyc-
kiego, nowego otwarcia jest 
obecna w wielu tekstach tej 
książki, niemniej obok futu-
rystycznego lingwizowania 
znajdziemy w Sile niższej 
także inne poetyki – pełen 
ładnych aliteracji, klasycyzu-
jący wręcz (na tyle, na ile to 
w wypadku tego autora 
możliwe) wiersz Man-
delsztam („Nie powiedziałeś 
światu spać w puchu cze-

remch / Nie mówiłeś mu 
roznieć modrzewiowy żar”), 
mamy proste pod względem 
językowym deklaracje ide-
owe, jak w wierszu Banał 
(„31, w lustrze widząc 13”).  
 Bunt jest zresztą 
ważnym elementem tej 
książki. Jest to wspomniany 
już, widoczny na poziomie 
formalnym i językowym bunt 
przeciwko zastanemu dys-
kursowi poetyckiemu, wyra-
żony zresztą wprost w tek-
ście Borowski („cztery strofki 
zamiast samobójstwa”); bar-
dziej istotne jest jednak le-
wicowe zaangażowanie 
wierszy Góry. Mamy w Sile 
niższej teksty odnoszące się 
do sytuacji pracujących 
(Gramatyka), teksty sprze-
ciwiające się dyskursowi 
nacjonalistycznemu (Późna 
rzecz do naszych), a nawet 
wersy, patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, nieomal profe-
tyczne. „Kraj, w którym pra-
wo do obrzydzenia rzeczy-
wistością to jest przywilej, 
dajmy na to, prawicy” – pisał 
jeszcze przed 2012 rokiem 
w wierszu Banały Konrad 
Góra. Siła tych wierszy po-
lega na tym, że autor, dając 
jasne deklaracje ideowe, 
unika nachalnego dydakty-
zmu; wiersze nie są w żad-
nym wypadku agitkami, one 
pozostają dziełami literac-
kimi o autonomicznej warto-
ści.  
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Znalezienie nowego 
języka dla zaangażowania 
w poezji, sięgnięcie do in-
nych tradycji niż te, które 
ukonstytuowały współcze-
sną scenę poetycką, wzbo-
gacenie i odnowienie dys-
kursu literackiego – to głów-
ne atuty poezji Konrada Gó-
ry. Poeta sięga do korzeni 
futurystycznych i wywodzi 
z nich nowy, dostosowany 
do współczesności, język. 
To odnowienie języka wyda-
je się dla poety ważne, 
o czym świadczy wiersz 
Składnia, w którym podmiot 
stwierdza: „Stoję tu ja, bo do 
mnie przyszli: oczy z nadru-
ku, język z gazety, serce 
bez krwi”. Nadanie (nowe-
go) języka jest jednym z ele-
mentów przemiany bohate-
rów, w których imieniu pod-
miot liryczny stwierdza na 
końcu „Płaczemy szczę-
ściem nowi od krwi”. I jeśli 
patrzeć na Siłę niższą 
przede wszystkim pod ką-
tem przypiętej tej książce 
(słusznie skądinąd) etykietki 
poezja zaangażowana, to 
właśnie wyjście poza do-
tychczasowy poetycki dys-
kurs i przewrót językowy są 

ważniejsze niż idee wyrażo-
ne w wierszach mniej lub 
bardziej eksplicytnie. Posze-
rzenie granic języka to jed-
noczesne poszerzenie gra-
nic nie tylko tego, co można 
wyrazić, ale i tego, co moż-
na pomyśleć.  
 W kontekście etykiet-
ki poezji zaangażowanej 
warto jeszcze raz zwrócić 
uwagę na formę wydania 
Siły niższej. Książkę otwie-
rają motta dwóch Rafałów: 
Wojaczka, poety oraz Dut-
kiewicza, prezydenta Wro-
cławia. Zamyka ją informa-
cja, ze została sfinansowa-
na przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go. Te dwie okoliczności 
prowokują do pytań o to, na 
ile poezja zaan-
gażowana jest 
tak naprawdę 
groźna dla sta-
tus quo, czyli w 
gruncie rzeczy – 
na ile poezja ma 
wpływ na rze-
czywistość. Ale 
odpowiedź na te 
pytania leży już 
poza książką. 

  
 

 
 
Konrad Góra, Siła niższa. Full hasiok, Fundacja im. 
Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2012. 

 
 

Janusz Radwański 
 
Ur. 1984 roku w Kielcach. 
Mieszka w Kolbuszowej Gór-
nej. Tata Hani, Franka, Łucji 
i Kaliny. Wydał dwie książki 
z wierszami: Księga wyjścia 
awaryjnego (Brzeg 2012) 
i Chałwa zwyciężonym (Ol-
kusz 2013). Opublikował tro-
chę wierszy i przekładów 
z ukraińskiego w prasie lite-
rackiej. Jest współtwórcą au-
dycji Wszystko jest folkiem 
w radio Studnia i basistą gru-
py Hadra. 
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JAKUB OSIŃSKI 
 

 

Krakowski spleen Czesława Miłosza. 
Miłosz w Krakowie 

Agnieszki Kosińskiej
 
 

Nie da się ukryć: 
Czesław Miłosz był, jest 
i będzie marką, do której 
czytelnicy mają ogromne 
zaufanie. „Dobry, bo pol-
ski”, krajowy, a jakby im-
portowany z kraju coca 
colą płynącego… Nie-
mniej, jak to się 
kiedyś głosiło, 
„wzmożona kon-
trola – dźwignią 
społecznego zau-
fania”, stąd oczy-
wiście zawsze znaj-

dzie się mniej lub 
bardziej krytycz-
ny czytelnik (po-
wody owego kry-
tycyzmu pomiń-
my), a nawet mi-
łoszowy malkontent. Takie 
prawa – zgniłego rzecz 
jasna – kapitalizmu. 
  

Nie da się też ukryć, 
że wszystko, co firmowane 
metką „Czesław Miłosz”, nie 
tylko przyciąga uwagę czy-
telników, ale i od razu staje 
się kolejnym punktem nie-
kończącej się debaty pub-
licznej Miłoszowi poświę- 

 
 
conej. Tak też mogło się 
stać z najnowszą książką 
Agnieszki Kosińskiej, sekre-
tarki poety w jego ostatnich, 
krakowskich latach życia i – 
trzeba dodać – twórczości. 
Ale się nie stało. 
 Miłosz w Krakowie to 

z pewnością tytuł 
nietrafiony, nazbyt 

marketingowy, 
dalece odbiega-
jący od treści tej 
książki, gdyż w 
Krakowie – i ow-
szem – wówczas 
jest, ale nie tylko 
Miłosz, lecz i Ko-
sińska. I to autor-
ka, w formie qua-

si-dziennikowej 
narracji, po latach uzupeł-
nionej, stąd ciekawa zbież-
ność dwu perspektyw – 
ówczesnej i współczesnej – 
opowiada czytelnikowi o 
swoich z Miłoszem zma-
ganiach – tak za życia 
poety, jak i po jego śmierci 
(16 sierpnia 1996 – 31 
grudnia 2013). Kosińska 
potrzebowała dekady, by 
zrzucić z siebie – bo jakżeby 
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to inaczej określić – balast 
Miłoszowej sławy, by wyjść 
z jego cienia i w osobistej, 
przejmującej formie opowie-
dzieć nie po raz wtóry 
o Miłoszu z własnej per-
spektywy, ale o samej sobie 
przez pryzmat Miłosza. I nie 
jest to bynajmniej zarzut, ale 
wyraz szczerego podziwu 
piszącego te słowa dla 
charyzmy i wytrwałości Ko-
sińskiej. 
 Jednak i samego 
autora Ziemi Ulro na kartach 
tej książki nie mogło prze-
cież zabraknąć. Po monu-
mentalnej biografii Miłosza 
pióra Andrzeja Franaszka 
można było odnieść wra-
żenie, że o życiu poety po-
wiedzieć więcej niepodobna. 
Kosińska dowiodła jednak, 
jak wiele o ostatnich ośmiu 
– najmniej odległych, więc 
i z założenia najlepiej roz-
poznanych – latach życia 
Miłosza nie wiedzieliśmy. 
Choć wzmianki o gościach 
poety, jego postępach ar-
tystycznych, mało „filo-
zoficznych” przemyśleniach 
itd. dziś niejednemu czy-
telnikowi mogą wydać się 
nudne, a nawet zbędne, 
docelowym, jeśli można się 
tak wyrazić, odbiorcą tego 
dzieła nie jest z pewnością 
człowiek współczesny. To 
dzieło bezsprzecznie, ujmu-
jąc rzecz patetycznie, 
przeznaczone dla potom-
nych; dla tych, dla których 

Miłosz nie będzie „prze-
życiem pokoleniowym”, lecz 
„przeżyciem lekturowym”. 
 Nie oznacza to jed-
nak, że czytelnik dziś się-
gający po Miłosza w Kra-
kowie nie znajdzie na tych 
przeszło siedmiuset stro-
nach nic wartego uwagi – 
wręcz przeciwnie. Badacz – 
od niego zacznijmy – z pew-
nością połasi się na nie-
opublikowane dotąd frag-
menty twórczości poety, do-
tychczas spoczywające w 
którejś z bibliotek. A prze-
cież nie od dziś wiadomo, 
że bardziej ciekawi nas nie 
to, co opublikowane, lecz to, 
co z wersji pierwotnej usu-
nięte… Z kolei nieprofes-
jonalny czytelnik (takich 
z pewnością znajdzie się 
najwięcej) na stronicach 
książki Kosińskiej odnajdzie 
nie Miłosza-poetą, Miłosza-
noblistę, Miłosza-wieszcza, 
ale – w końcu – Miłosza-
człowieka. Z jego słaboś-
ciami, ułomnościami, fobia-
mi i maniami, dalekiego od 
zastygłego w brązie czy 
spiżu pomnika wystawio-
nego mu już za życia. Jakże 
bowiem zrozumieć poetę, 
jeśli nie rozumie się czło-
wieka? Tym bardziej czło-
wieka odchodzącego w 
dziewięćdziesiątym piątym 
roku życia, któremu przyszło 
wcześniej pożegnać uko-
chaną żonę Carol, brata 
Andrzeja, jednego z naj-
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a 
 

Monika Mausolf, Wielo 

bliższych przyjaciół, Jerzego  
Turowicza – wszystkich od 
niego młodszych…  
 Powróćmy jednak do 
Kosińskiej, wszak to jej 
dzieło, jej narracja. Narracja 
szczera, nieomijająca tema-
tów trudnych, bolesnych, 
„nieksiążkowych”. Kiedy 
wspomina o swojej płacy 
i prośbach o podwyżkę, 
o posądzeniu przez Miłosza 
o kradzież, o jego obu-

rzeniu, kiedy zapropono-
wała, by udać się z nim na 
oficjalne spotkanie… A przy 
tym wszystkim raz po raz 
przytacza dialogi z Miło-
szem, odznaczające się 
zazwyczaj przednim komiz-
mem, jego żarty, anegdoty. 
Groteska? Nie, po prostu 
życie. I tak jak życie, mimo 
wzlotów i upadków, książkę 
tę należy stanowczo polecić 
lekturze. 

 
 
Agnieszka Kosińska, Miłosz w Krakowie, Znak, Kraków 2015. 

 
 

Jakub Osiński 
 

Ur. 1995. Student Międzyobszaro-
wych Indywidualnych Studiów Hu-
manistyczno-Społecznych na UMK 
w Toruniu, słuchacz kursu Literatura 
i psychoanaliza w IBL PAN. Uczest-
nik międzynarodowych i ogólnopol-
skich konferencji naukowych, autor 
kilku artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych. Interesuje się teo-
rią i historią literatury, w szczegól-
ności literaturą polską doby roman-
tyzmu i dwudziestowieczną twór-
czością emigracyjną. Kontakt: jaku-
bosinski@vp.pl. 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

Na horyzoncie. 
Mataszkowie Tomasza Stochmala

 
 

 Na sam koniec roku 
dziecięce księgozbiory wzbo-

gacić mogły się o minipo-
wieść Tomasza Stochmala 
Mataszkowie i tajemnice 
Helu (wspomnieć 
warto, że autor 
to podmiejski to-
runianin). 

 
Ta typowa 

powieść przygo-
dowa ma w sobie 
też elementy nie-
typowe. Poruszo-
no tutaj w in-
teresujący sposób 
kwestie związane z trudną 
polską historią – II wojną 
światową. Jest też oczy-
wiście skarb, dwu ciekaw-
skich chłopców i serdeczni 
dorośli. Intryga nie jest 
szczególnie skomplikowana 
– to książka dla młodszych 

dzieci. Brakuje tylko trochę 
postaci kobiecych – mama 
pojawia się w zasadzie tylko 
raz. Cieszyć może, że tekst 
nie jest przegadany i dzieje 

wojny przedstawio-
ne zostały raczej 
zdawkowo, ale na 
tyle ciekawie, aby 
młodego czytelnika 
zaintrygować. Niez-
łe są także ilustrac-
je. Krótko – poleca-
my.  

 

 
 
Tomasz Stochmal, Mataszkowie, To-
ruń 2015. 

 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
 

Ur. 1989. Sekretarz redakcji pisma „Inter-” 
i redaktor naczelna „ProLogu”. Absolwent-
ka toruńskiej polonistyki i Podyplomowego 
Studium Nauczania Języka Polskiego jako 
Obcego, doktorantka z zakresu literaturo-
znawstwa, laureatka stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Pu-
blikowała w czasopismach i tomach zbio-
rowych, jest autorką książki (O)powieść (z) 
pogranicza. O Weselu hrabiego Orgaza 
Romana Jaworskiego (2014). Współpracu-
je z WSG w Bydgoszczy jako lektor. 
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MAGDA GÓRSKA 
 

 

Ćwiczenia z myślenia. 
O wystawie Jarosława Kozłowskiego 

Doznania rzeczywistości i praktyki 
konceptualne 1965-1980  

w Centrum Sztuki Współczesnej 
Znaki Czasu w Toruniu

 
 
Sztuka konceptualna, której rozwój datuje się na 

wczesne lata 60., to zjawisko w swej naturze mocno niejed-
norodne, kładące nacisk głównie, a niekiedy wyłącznie, na 
ideę jako najważniejszy aspekt dzieła. Jest ona wizualną 
formą myśli filozoficznych, pojęć czy polemik skupiających 
się wokół tematyki iluzji znaczeń językowych. To odejście 
od kultu obiektu wprowadziło świat sztuki wizualnej w zu-
pełnie nowe obszary, będące przede wszystkim hołdem dla 
współczesnej filozofii oraz badań językoznawczych i spo-
łecznych. Mimo oczywistej subiektywizacji podejmowanych 
tematów, wszelkie ekspozycje sztuki konceptualnej często 
stają się po prostu najlepszą wykładnią myśli, a także wy-
darzeń danego okresu. 

 
Dotychczas za początek działań twórczych Jarosława 

Kozłowskiego uznawano słynną Aranżację z 1967 roku, jednak 
w ostatnim czasie wiedza na temat jego praktyk uległa rozwi-
nięciu za sprawą szeregu wystaw historycznych ukazujących 
prace do tej pory nieznane odbiorcom. Wystawa Doznania rze-
czywistości i praktyki konceptualne 1965-1980, której otwarcie 
miało miejsce w połowie października w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej, znacząco nawiązuje właśnie do tych naj-
wcześniejszych lat twórczości, choć nie tylko. 
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Sztuka Kozłowskie-
go, jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli kon-
ceptualizmu, to przede 
wszystkim wieloaspektowy, 
interdyscyplinarny dyskurs 
z kulturą oraz zagadnie-
niem percepcji. Właśnie ta 
wielowątkowość sprawia, 
że niezwykle trudno za-
mknąć działania artysty 
w proste ramy, a ich kate-
goryzacja przebiega w co 
najmniej dwóch pojawiają-
cych się na przemian wy-
miarach: w obszarze pro-
blemów indywidualnych, 
z których wyodrębnić moż-
na takie zagadnienia jak lęk 

przed spojrzeniem lub doznania, a także w myśli filozoficznej 
w ogóle. Wszystkie tematy przeplatają się ze sobą na prze-
strzeni lat, nie pozwalając zarazem na ich chronologiczne uło-
żenie. Jest to jednak o tyle interesujące zjawisko, że mimo pre-
zentacji prac stworzonych w okresie piętnastu lat, zgoła zróżni-
cowanych między sobą nie tylko tematycznie, ale również tech-
nicznie, wystawa nadal charakteryzuje się całkowitą spójnością. 

Jednym z najciekawszych aspektów toruńskiej ekspozy-
cji jest fakt, że odwołano się jeszcze do czasów studiów artysty, 
kiedy poruszał przede wszystkim tematykę spojrzenia jako źró-
dła cierpień. Miało to swoje podłoże w sytuacji społeczno-
politycznej tamtego okresu, w której jednostka podlegała bacz-
nej obserwacji aparatu władzy. Rysunki i asamblaże wchodzące 
w skład wystawy stanowią dramatyczną próbę poradzenia sobie 
z dysfunkcją, jaką jest skopofobia (lęk przed byciem obserwo-
wanym). Charakteryzuje je niezwykła ekspresja oparta na pro-
stych elementach w postaci oczu, miar oraz wszelkiego rodzaju 
plam tworzących obszerne sieci powiązań i organicznych konfi-
guracji. Najbardziej drastyczny w swej odsłonie wydaje się cykl 
rysunków abstrakcyjnych wykonanych krwią samego artysty. 
Z kolei seria asamblaży zawierających niekiedy fotografię oczu 
Kozłowskiego przywołuje na myśl mur, zza którego nieokreślo-
ny bliżej obserwator wydaje się śledzić każdy ruch przechodzą-
cych. Jest to swego rodzaju agresja skierowana w stronę od-
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biorcy, a może bardziej próba postawienia go w sytuacji, w ja-
kiej znajdował się sam artysta. Seria Obecny-Nie-obecny wywo-
łuje w widzu dyskomfort, który potęguje asfaltowa czerń użyta 
do wypełnienia tła. Jest to bezpośredni zabieg mówiący wprost, 
że poza owym fragmentem ściany nie ma nic. 

W miarę upływu lat podejmowana tematyka wzbogaca 
się o szereg zagadnień czysto teoretycznych, które warunkują 
również sam sposób komunikowania poszczególnych idei. 

 
Sztuka Kozłowskiego jednoznacznie przechodzi w stronę kon-
ceptualnego przekazu posługującego się wieloma dostępnymi 
mediami. Bardzo często mamy do czynienia z instalacjami czy 
działaniami z zakresu environment art. Niezliczona ilość szki-
ców świadczy o tym, jak ważna dla artysty jest sama idea, za-
zwyczaj będąca jedynie początkowym elementem całego pro-
cesu twórczego. 

W ramach ekspozycji omawianej w niniejszym artykule 
można było obejrzeć również wstępny projekt oraz oryginalne 
elementy wystawowe Aranżacji (1967) należącej do grupy naj-
ważniejszych działań twórczych Kozłowskiego. Było to przed-
sięwzięcie pod wieloma względami przypominające czynności 
czysto rytualne, w którym artysta angażował wszystkie zmysły 
odbiorców, co w ciekawy sposób uruchamiało ich podświadome 
reakcje. To działanie (czy też swojego rodzaju performans) od-
było się 18 grudnia 1967 r. w Galerii odNOWA w Poznaniu. 
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Rozpoczynało się aktem oznaczenia publiczności zawiązaną na 
przedramieniu każdego z uczestników białą opaską. Environ-
ment – przestrzeń zorganizowana w taki sposób, by widz pod-
dany był jednocześnie działaniu różnych bodźców plastycznych  
– składało się z kilku pomieszczeń, w których ściany oraz pod-
łoga wyłożone zostały białym styropianem, wydającym nieprzy-
jemny dźwięk przy poruszaniu się. Schodząca po schodach 
publiczność oślepiona została mocnym światłem reflektora, co 
wyzwalało uczucie strachu i niepewności. W dolnych pomiesz-
czeniach galerii umieszczono dużą kostkę do gry, o wymiarach 
50x50 cm, oraz farby. Z lewej strony znajdowały się trzy kolejne 
pokoje. W ich drzwiach zamontowane zostały zasłony nasączo-
ne odurzającym zapachem eteru, potęgujące skojarzenia ze 
środowiskiem szpitalnym. W pierwszym pomieszczeniu znaj-
dował się owinięty bandażem, włączony odkurzacz. Na ścia-
nach wisiały gabloty zawierające m.in. podartą reprodukcję au-
toportretu Van Gogha, części ubrań ułożone w kompozycję czy-
sto abstrakcyjną, strzępy gazety codziennej. W następnej sali 
umieszczono pomalowane na biało dwa kozły gimnastyczne 
oraz obandażowany karabin, celujący do bezkształtnej masy 
z waty. Przy niej wisiała miara krawiecka. Obok kozłów widniał 
napis „za chęć strzału nagroda”. Po prawej stronie karabinu 
postawiono stolik z rozbitym lustrem. W pobliżu, niedaleko 
przejścia do ostatniej sali, w białej misce z wodą pływały kostki 
do gry. Na końcu, na podłodze narysowano kontur człowieka, 
budzący oczywiste skojarzenia ze śladami zbrodni. Na ścianie 
wisiało zdjęcie rentgenowskie czaszki z numerem 34. Stojący 
obok magnetofon odtwarzał jednostajnie powtarzane słowo 
„obecny”. 

Zasadniczym celem environmentu było wywołanie w wi-
dzach określonych, często negatywnych emocji, takich jak 
strach, niepokój, brak poczucia kontroli czy niepewność. Była to 
przestrzeń całkowicie odrealniona, chociaż zbudowana z przed-
miotów wykorzystywanych w życiu codziennym. Co istotne, 
sama pozycja odbiorcy podlegała ciągłym zmianom: od ofiary 
(w momencie oznakowania oraz wprowadzania do budynku 
przy mocnym świetle reflektorów) po postawę agresora (kiedy 
to uczestnik dostawał okazję oddania strzału z karabinu). 
W ostateczności doprowadziło to publiczność do niepohamo-
wanej agresji i całkowitego zniszczenia tak zaaranżowanej 
przestrzeni. 
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Na podobnej zasa-
dzie powstała Sytuacja 
(Galeria Pod Moną Lizą, 
grudzień 1968) oraz Tery-
torium I i II, których pierw-
sze szkice zrealizowane 
zostały kilkakrotnie, jed-
nak dopiero po ponad 
dwudziestu latach. Sytu-
acja była przede wszyst-
kim instalacją artystyczną 
w ścisłym tego słowa 
znaczeniu. Jej rekon-
strukcję widzowie również 
mogli obejrzeć w ramach 
jesiennej wystawy w To-
runiu. Na ogromnej plan-
szy, składającej się z kil-
kudziesięciu pól, za-
mieszczone zostały pary 
zużytych butów. Wolne 
miejsca zapełniały zapi-
sane liczby. Boczna ścia-
na składała się z kolorowych kwadratów (z czego na każdym 
widniał obrys popiersia ludzkiego wraz z przypisanym doń nu-
merem), które przeplatały się z serią luster tego samego forma-
tu. W pierwotnej wersji praca powstała jako odpowiedź artysty 
na kwestie żydowskie, ale jej uniwersalny charakter pozwala na 
to, by interpretować ją również w świetle współczesnych tema-
tów. Natomiast Terytorium I i II to przede wszystkim ekspery-
ment przeprowadzony na odbiorcach. Jak zresztą sama nazwa 
wskazuje, centrum instalacji stanowi pewien obszar, wydzielony 
za pomocą metalowych prętów. Na jednym z boków tego kwa-
dratu znajduje się wejście, nad którym widnieje napis, w zależ-
ności od wersji: „Wstęp wzbroniony” (Terytorium I) lub „Witamy” 
(Terytorium II). Pojawia się tutaj zalążek bardzo często poru-
szanego w późniejszych pracach Kozłowskiego problemu od-
działywania języka na wszelkie zachowania ludzkie i ich inter-
pretacje. 

Kozłowski bawi się sztuką, a może bardziej bawi się po-
przez sztukę, zapraszając do tego również samego odbiorcę. 
Tak rozpatrywana zabawa pojawia się w szeregu jego prac z lat 
70., zatytułowanych Korespondencje, w których to skłaniał wi-
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dzów do bezpośredniego zaangażowania – włączenia się po-
przez konkretne działania w proces powstawania samej pracy. 
Korespondencje to oryginalne w swej treści przesyłki rozsyłane 
do znajomych bądź ludzi związanych ze światem sztuki. W Ko-
respondencji II (1971) zamieścił rozłożony na części model 
niewielkiego samolotu z papieru, który należało złożyć, podpi-
sać, a następnie otworzyć okno. Korespondencja IV (1971) 
zawierała woreczek z ziarenkami piasku, a zadaniem było ich  

 
przeliczanie w celu porównywania wyników. W Korespondencji 
V (1971) artysta wysyłał fragmenty fotografii z zamieszczoną 
informacją, dotyczącą tego, kto posiada jej kolejne części 
(a więc i z nazwiskami pozostałych adresatów) oraz z wykre-
sem ukazującym drogę tej układanki. Z kolei Korespondencja III 
(1971) składała się z kartki zawierającej imię i nazwisko adresa-
ta oraz pieczątkę o treści „Strefa wyobraźni”. Odnosiła się ona 
do wcześniejszego działania artysty, które miało miejsce 
w Osiekach, w 1970 roku, zatytułowane również Strefa wy-
obraźni. Polegało ono na rozmieszczeniu w różnych przestrze-
niach tabliczek z owym napisem. W formie przypominające 
znaki zakazu bądź nakazu, zamieszczone zostały w miejscach 
publicznych, takich jak plaża, dworzec czy ośrodek wypoczyn-
kowy. Tabliczki wyznaczały tym samym strefę, w której odbiorcy 
„dostawali możliwość” uwolnienia własnej wyobraźni od utartej 
relacji z otaczającą rzeczywistością i zbudowania jej na nowo 
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na własny i nieskrępowany sposób. Miało to również charakter 
stricte społeczny: aby zmienić świat, najpierw należy wyobrazić 
sobie jego zmianę. To działanie Kozłowski zdecydował się po-
wtórzyć również w przestrzeni Torunia, montując szereg tabli-
czek w różnych punktach miasta, w tym również w samym Cen-
trum Sztuki Współczesnej, co w bardzo ciekawy sposób prze-
kroczyło granice wystawy, wyzwalając ją z murów budynku, ale 
również zapraszając do współpracy wszystkich okolicznych 
mieszkańców. 

Lata 70. to także okres, w którym Kozłowski rozpoczyna 
nowe realizacje powstałe pod wspólnym hasłem Ćwiczenia z… 
Znajdziemy tutaj odniesienia do lingwistyki, gramatyki, semioty-
ki, logistyki, wartościowania i estetyki. Każda z tych serii po-
wstała jako oryginalna forma ćwiczenia, a może bardziej oswo-
jenia się z zasadami określonej dziedziny, reinterpretowania jej 
we własny, mocno subiektywny i przede wszystkim obrazowy 
sposób. Na Ćwiczenia z lingwistyki składała się, między innymi, 
kompozycja złożona ze zdjęć niewielkiego formatu przedstawia-
jących widoki krajobrazowe różnych miejsc Ziemi z podpisem 
„Jaki piękny zachód słońca – powiedział Krzysztof” w kolejnych 
wersjach językowych. Odnosi się to do koncepcji różnorakiego 
pojmowania tych samych wyrażeń oraz niejednoznaczności 
języka, będącego przecież głównym budulcem ludzkiej rzeczy-
wistości. Z kolei Ćwiczenie z etyki dotyczyło kwestii postawy 
artystycznej lub w ogóle ludzkiej. Szeroko pojmowaną kontynu-
acją są Ćwiczenia z estetyki, która przecież bardzo często spo-
tyka się z etyką. Jedną z prac nawiązujących do tej problema-
tyki jest luźna kompozycja złożona z próbek koloru. Pod każ-
dym z nich widnieje napis „ANI piękny ANI brzydki”, który odno-
si się do subiektywizacji postaw odbiorczych, wedle indywidual-
nych upodobań. 

Wart zaznaczenia jest fakt definiowania przez Kozłow-
skiego idei własnych praktyk twórczych. Mimo ogólnego uzna-
wania go za konceptualistę, artysta bardzo długo wystrzegał się 
tego terminu, określając swoje Ćwiczenia raczej jako czystą 
refleksję konceptualną, odchodzącą od pojmowania omawiane-
go szeregu działań w sensie czysto artystycznym. Najważniej-
sze były same poszukiwania myślowe, zagłębione w dwudzie-
stowiecznej filozofii. Są to prace polemiczne, otwierające 
przede wszystkim pole do dyskusji teoretycznej. Pod koniec lat 
60. i w latach 70. jego aktywność coraz silniej związana była 
z ideą budowania języka od nowa. Burzył zastane porządki, 
w przypadkowy sposób zestawiając ze sobą poszczególne litery 
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alfabetu, tworząc tym samym wyrazy nieposiadające jakiego-
kolwiek semantycznego obciążenia. Ćwiczenia z… stanowią 
zatem wizualną formę procesu poznawczego, nieposiadającego 
zakończenia. Dla niego rzeczywistość jest relatywna, dlatego 
też i zagadnienia rozpatrywane są z różnych perspektyw, z któ-
rych żadna nie jest bardziej właściwa od pozostałych. Poprzez 
tę praktykę stara się przede wszystkim doświadczyć problemu, 
a nie go wyjaśniać. 

 
Jednak Kozłowski to również performer, a jednym z naj-

słynniejszych jego performansów jest bez wątpienia Continuum. 
To działanie rysunkowe, powtarzane już od prawie osiemdzie-
sięciu lat, liczące ponad trzydzieści wykonań. Za każdym razem 
przebiega według tego samego scenariusza, przy użyciu po-
dobnych elementów – kredy, tablicy i budzika. Artysta całkowi-
cie zamalowuje płaszczyznę tablicy kredą, a następnie wyciera 
ją mokrą gąbką. Na końcu następuje etap wspólnego oczeki-
wania na wyschnięcie tablicy, o którą ostatecznie artysta rozbija 
zegarek (mierzący czas trwania performansu). Również w ra-
mach Doznań rzeczywistości… zwiedzający mieli okazję obej-
rzenia tego widowiska zarówno na żywo, jak i w formie nagra-
nia powykonawczego. 

Użycie rysunku jako formy przekazu nie jest bezpod-
stawne. Jak twierdzi sam artysta, to w najwyższym stopniu 
bezpośrednie człowiekowi narzędzie. Wszelkie procesy twórcze 
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wymagają szeregu czynności, z których wstępny szkic, zaraz 
po powstaniu idei, staje się jej pierwszą wizualizacją. Jest to 
również najbardziej pierwotny sposób porozumiewania za po-
mocą sztuki. Z tej przyczyny tak bliski Kozłowskiemu jest wła-
śnie rysunek, którym posługuje się w niezliczonej ilości prac, 
zarówno w formie elementarnej, dopełniającej, jak i pełnej, nie 
wymagającej użycia dodatkowych środków.  

Skutkiem takiego myślenia pojawia się ogromna ilość se-
rii rysunkowych, dotykających poszczególnych nurtujących go 
problematyk, jak chociażby Rysunki czasowe (zależne od cza-
su), Rysunki wagowe (zależne od ciężaru), czy instalacje ry-
sunkowe pod wspólną nazwą Rysunków po-przedmiotowych, 
w których powstały rysunek przejmować ma niejako funkcje 
odtworzonych przedmiotów. 

Rola Kozłowskiego w świecie polskiej sztuki XX wieku 
jest bez wątpienia bardzo istotna. To obraz powojennej myśli, 
kompendium filozoficzne w symbolicznej, obrazowej formie. 
Jednak decyzja, na ile poruszane przez niego zagadnienia są 
aktualne, pozostaje w rękach dzisiejszych odbiorców. Jedno 
jest pewne – ekspozycja, mimo ubiegu lat, nadal wzbudza 
emocje oraz zmusza do myślenia. Artysta nie odpowiada na 
postawione pytania, on je zadaje. Poszukuje wielu rozwiązań, 
aby poszerzać sposób doświadczania: przedmiotu, przestrzeni, 
języka. I doznawać rzeczywistości poprzez praktykę. 

 
 
Doznania rzeczywistości i praktyki koncep-
tualne 1965-1980 (16.10.2015-03.01.2016), 
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 
w Toruniu. 
 
Zdjęcia: Wojciech Olech (http://csw.torun.pl/ 
info/press-room/doznania-rzeczywistosci-i-prak 
tyki-konceptualne-1965-1980-jaroslaw-kozlows 
ki-12885/).
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WITOLD FILAR 
 

 

Pornografia po polsku. 
O wydarzeniach wokół premiery 
spektaklu Śmierć i dziewczyna 
Teatru Polskiego we Wrocławiu 
 
 
19 listopada 1765 roku odbyła się premiera komedii 

Józefa Bielawskiego Natręci, rozpoczynająca tym samym 
pracę pierwszego zawodowego zespołu Teatru Narodowe-
go w Warszawie, dlatego z okazji 250. rocznicy tego wyda-
rzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2015 
Rokiem Polskiego Teatru Publicznego. 21 listopada 2015 
roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu na Scenie im. Jerze-
go Grzegorzewskiego miała miejsce premiera spektaklu 
Śmierć i dziewczyna w reżyserii Eweliny Marciniak – na 
podstawie trzech pierwszych utworów ze zbioru Śmierć 
i dziewczyna I-V. Dramaty księżniczek Elfriede Jelinek – 
wywołując protesty wielu środowisk przeciw „porno w te-
atrze” oraz dyskusję na temat roli teatrów publicznych.  

 
Atmosfera skandalu artystycznego nie opuszcza polskie-

go podwórka w ostatnich latach. Wszyscy pamiętamy ogólno-
krajową batalię wokół spektaklu Golgota Picnic w trakcie której 
przeprowadzono wiele debat, konferencji, wydawano również 
publikacje (m. in. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskie-
go wraz z „Krytyką Polityczną” wydali Piknik Golgota Polska. 
Sztuka – Religia – Demokracja). Ponad rok po tych wydarze-
niach okazuje się, że kwestia granic ekspresji artystycznej 
nadal stanowi kość niezgody między twórcami sztuki a większą 
częścią odbiorców. To, co łączy Śmierć i dziewczynę z Golgotą 
Picnic to spór, który w punkcie wyjścia nie dotyczy treści mery-
torycznych, przekazu czy też wymowy, a jedynie (i aż) samej 
formy dzieła sztuki. Symptomatyczny okazuje się również pro-
ces, w którym konflikt ten zaczyna przechodzić na kolejne 
płaszczyzny życia społecznego.  

Podstawowy problem wiąże się z kwestią finansowania 
owych przedsięwzięć z pieniędzy budżetu państwa. Wrocławski 
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spektakl został zrealizowany w wojewódzkiej instytucji kultury, 
czyli wchodzącej w skład domeny publicznej. Jak wynika z defi-
nicji teatru publicznego, tym on różni się pod pozostałych (np. 
prywatnych, nieinstytucjonalnych), że jest finansowany ze środ-
ków państwowych (samorządowych) ze względu na wagę i war-
tość, jaką ma dla życia społecznego i indywidualnego, a także 
dla dziedzictwa i kultury narodowej1. Dlatego zysk finansowy 
nie może stanowić dlań priorytetu. Istotna jest również kwestia  

 
dostępności. Teatr tej rangi powinien tworzyć warunki będące 
do zaakceptowania dla jak największej grupy obywateli (np. 
w kwestii cen biletów). Największą wartość takiej instytucji kul-
tury stanowi proces tworzenia przestrzeni, w której dokonuje się 
wymiana poglądów niezmierzająca do zajmowania stronniczych 
stanowisk czy narzucania określonych wizji, ale do przedsta-
wiania „całościowych i złożonych diagnoz dotyczących zbioro-
wości i tworzących ją jednostek”2. Teatr publiczny powinien 
poddawać analizie tematy, które uznaje się za najistotniejsze 
dla wspólnoty narodowej. W tym miejscu pojawia się problem 
związany z tym, kto ma ostatecznie wyznaczać zakres tematyki 
oraz sprawować kontrolę nad sposobem jej podejmowania. 

 

                                                 
1
 D. Kosiński, Teatr publiczny – azyl pod napięciem, http://www.250teatr.pl/ 

idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html, dostęp: 30.11.2015. 
2
 Tamże. 
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Jeśli można mówić o misji teatru publicznego, to powinna 
ona wiązać się nie tylko z reprezentacją życia danej zbiorowo-
ści, ale również z krytyczną weryfikacją mechanizmów jej funk-
cjonowania. Brak rozstrzygnięcia tej kwestii objawia się często 
w potocznych dyskusjach o teatrze. Czy idziemy na spektakl, 
aby oglądać to co chcemy, znamy i co jest dla nas wygodne? 
(w tym miejscu ukłon dla inżyniera Mamonia – bohatera filmu 
Rejs). Czy też gotowi jesteśmy na często nieprzyjemne dozna-
nia, które nieraz prowokują, ale jednocześnie skłaniają do re-
fleksji? Przyglądając się wydarzeniom wokół premiery spektaklu 
Śmierć i dziewczyna, dostrzeżemy, że dyskusja na ten temat 
jest nadal żywa, a jednocześnie odkrywa przed nami konflikty 
zupełnie innej natury, dotyczące struktury samego społeczeń-
stwa polskiego.  

W Internecie funkcjonuje hasło „Polska na jednym ob-
razku”, którego celem jest odnalezienie możliwie jak najbardziej 
skondensowanych wizji naszego kraju w postaci pewnych 
„esencji polskości”. Gdybyśmy szukali takiego odpowiednika dla 
zobrazowania kategorii polskiego życia publicznego, sposobu 
jego funkcjonowania, dynamiki, narzędzi, praktyk oraz panują-
cych w nim dyskursów – kwestia „porno w teatrze” byłaby ade-
kwatnym przykładem. Po pierwsze dlatego, że cała sprawa 
trwała dość krótko, ale intensywnie. Po drugie, większość istot-
nych wydarzeń miała charakter medialno-performatywny, co po 
raz kolejny uwidoczniło skalę wpływów różnych formacji dys-
kursywnych – antagonizujących społeczeństwo podług tego, co 
bardziej „na prawo” lub „na lewo”, uniemożliwiając w ten sposób 
rzetelną dyskusję. Przez taki właśnie pryzmat spróbujmy przyj-
rzeć się owym wydarzeniom.  

Zapowiedź Śmierci i dziewczyny wywołała protesty 
w wielu środowiskach – w tym głównie konserwatywno-
chrześcijańskich – z kilku powodów. W informacjach na temat 
spektaklu pojawiło się m. in. zdanie: „Przedstawienie przezna-
czone dla widzów NAPRAWDĘ dorosłych! Spektakl zawiera 
treści pornograficzne”3. W związku z tym teatr postanowił zaan-
gażować profesjonalnych aktorów z branży filmów pornogra-

                                                 
3
 Zdanie to wówczas powielało wiele portali (np. Newsweek.pl: 

http://kultura.newsweek.pl/aktorzy-porno-w-teatrze-we-wroclawiu-smierc-i-
dziewczyna,artykuly,373694,1.html, dostęp: 30.11.2015), które przytaczały 
je z oficjalnych informacji Teatru Polskiego przed premierą spektaklu. Jak 
się później okazało, po premierze w przytoczonym zdaniu zmieniono „treści 
pornograficzne” na „sceny seksu”. O wymowie tej korekty będzie jeszcze 
mowa w dalszej części tekstu.  
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ficznych, na dodatek pochodzących z Czech (w Polsce nie zna-
leziono chętnych). Następnie Facebook zablokował plakat do 
spektaklu (autorstwa Natalii Kabanow), więc teatr musiał go 
ocenzurować, wprowadzając czarny pasek zasłaniający kobie-
cą dłoń włożoną w majtki. Kolejne kontrowersje wywołała infor-
macja, że w skład zespołu wykonującego muzykę na żywo bę-
dzie wchodził 9-letni chłopiec, chociaż zaznaczono, że „dziecko 
zostanie od aktorów porno oddzielone”4. Na domiar wszystkie- 

 
go premiera została zapowiedziana na 21 listopada, którego 
przypada święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

Garść tych wiadomości wystarczyła, aby w mediach 
ukształtowały się co najmniej dwie narracje określające stano-
wiska przeciwnych stron: jedna, zbulwersowana skandalicznym 
„porno w teatrze”, zapowiadająca zablokowanie przedstawienia; 
druga, ostrzegająca przed protestującymi oraz cenzurą pre-
wencyjną. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z przero-
stem wyobrażeń nad rzeczywistością. Jedni widzieli czystą por-
nografię na scenie i odgłosy, które docierają do niewinnego 9-
latka, drudzy wieszczyli powrót gomułkowskiej cenzury. Zatem 
nikogo nie powinien dziwić fakt, że na tydzień przed premierą 
wszystkie bilety do końca roku zostały wykupione. 

                                                 
4
 E. Marciniak, Tutaj nie chodzi o porno, rozm. przepr. M. Piekarska, 

http://www.teatrpolski.wroc.pl/media-o-nas/rozmowy/tutaj-nie-chodzi-o-por, 
dostęp: 30.11.2015. 



 
 
 
 
 

______________________________________________Lęk(i) 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____113 
 

Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta. Głos 
w sprawie zabrał nowy minister kultury i dziedzictwa narodowe-
go (jednocześnie również wicepremier) prof. Piotr Gliński, który 
na antenie Radiowej Trójki stwierdził, że: „Za pieniądze publicz-
ne pornografii w polskich teatrach nie będzie”5. Następnie po-
jawiło się oficjalne pismo ministerstwa do dolnośląskiego urzę-
du marszałkowskiego, w którym wnioskowano, że według słów 
samej reżyserki na scenie pojawić ma się „pełny akt seksualny” 
i będziemy mieli do czynienia z „pornografią w rozumieniu peł-
nym i dosłownym”, dlatego oczekuje się od marszałka, że 
„w trybie natychmiastowym nakaże wstrzymanie przygotowań 
premiery w zapowiadanej postaci, łamiącej powszechnie przyję-
te zasady współżycia społecznego”6. Minister swoim zaanga-
żowaniem legitymizuje stanowisko protestujących. Jeden 
z przedstawicieli dolnośląskiego Obozu Narodowo-Radykal-
nego oświadczył: „Minister kultury powiedział, że ten spektakl 
ma się nie odbyć i my jesteśmy tu po to aby go wstrzymać”7.  

Konflikt powoli przechodził na płaszczyznę polityczną. 
Dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu jest Krzysztof 
Mieszkowski – świeżo wybrany poseł partii Nowoczesna – 
przeciw któremu od dłuższego czasu protestują miejscowi 
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej (a konkretnie przeciw 
jego polityce finansowej), a którzy w przypadku „porno w te-
atrze” o przekroczeniu granic informowali jako pierwsi8. Odpo-
wiedź marszałka Cezarego Przybylskiego zaskoczyła wszyst-
kich oburzonych. Według niego nie można oceniać spektaklu, 
jeśli się go nie widziało, bo w przeciwnym wypadku mamy do 
czynienia z cenzurą, która jest nie do pomyślenia w demokra-
tycznym państwie. Minister zasugerował cięcia budżetowe, 
a dyrektor Mieszkowski domagał się dymisji ministra. W ten 
sposób spór o treści pornograficzne w sztuce przechodzi do 
poziomu polskiej kultury politycznej, czyli słowem „co wolno wo-
                                                 
5
 Gliński o kontrowersyjnym spektaklu w Teatrze Polskim, 

http://telewizjarepublika.pl/glinski-o-kontrowersyjnym-spektaklu-w-teatrze-
polskim-za-pieniadze-publiczne-pornografii-w-polskich-teatrach-nie-będz 
ie,26382.html, dostęp: 30.11.2015. 
6
  Komunikat MKiDN w sprawie spektaklu „Śmierć i dziewczyna”, 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-mkidn-w-sprawie-spektaklu-
bdquosmierc-i-dziewczynardquo-5911.php, dostęp: 30.11.2015.  
7
 „Śmierć i dziewczyna”. Zadyma pod Teatrem Polskim, http://wroclaw. 

wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,1922583 9,smierc-i-dziewczyna- zadyma-pod-
teatrem-polskim-wideo.html, dostęp: 30.11.2015. 
8
 Radni PO przeciw porno-spektaklowi , http://niezalezna.pl/73198-radni-po-

przeciw-porno-spektaklowi, dostęp: 30.11.2015.  
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jewodzie…” 
 Teatr oficjalnie odcinał się od intencji skandalizowania 

i zapraszał wszystkich na spektakl, w tym również prof. Gliń-
skiego, który odmówił udziału. Jednocześnie wicepremier jesz-
cze przed premierą zdążył wystąpić w nieco innym spektaklu pt. 
Minęła dwudziesta na scenie publicznego teatru TVP Info9, 
w którym odegrał rolę poczciwego ministra kultury, który otwarty 
jest na różne eksperymenty, ale wobec „treści pornograficz-
nych” przejść obojętnie nie może. Przedstawienie wpisywało się 
w konwencję przesłuchania, w którym okrutnie konsekwentna 
dziennikarka – w tej roli Karolina Lewicka, przedstawicielka 
„propagandowej stacji”, niejawny „funkcjonariusz III RP”10 – sta-
ra się wymusić na ministrze udzielenie odpowiedzi na zadane 
przez nią pytania. W momencie kulminacyjnym główny bohater, 
wobec presji czasu antenowego oraz tortur w postaci przerywa-
nia wypowiedzi, w akcie rozgniewania odwraca sytuację, przy-
pominając (nie wprost), że po ostatnich wyborach siła władzy 
leży po stronie jego formacji, która zmieni sposób przeprowa-
dzania przesłuchań.  

Po zakończeniu telewizyjnego spektaklu aktorka Lewicka 
zebrała nieprzychylne opinie za nadmierną surowość, co za-
owocowało chwilowym zawieszeniem, a minister dostał owacje 
na stojąco, szczególnie od prawej części widowni. Nieformalny 
konkurs na najlepszą recenzję wygrał sam Julian Tuwim swoim 
wierszem Minister i Sztuka – kandydaturę zgłosiła na swoim 
facebookowym profilu poetka Julia Szychowiak11.  

Wiele środowisk zapowiadało uczestnictwo w proteście. 
Media rozdzieliły role, a naturalną sceną dla kolejnych drama-
tycznych wydarzeń stała się przestrzeń przed wejściem do bu-
dynku teatru. Warto zwrócić uwagę na dwie dominujące grupy 
aktorów społecznych: Krucjatę Różańcową oraz Obóz Narodo-

                                                 
9
 Minęła dwudziesta, http://vod.tvp.pl/22458025index.html22112015, dostęp: 

30.11.2015. 
10

 „Funkcjonariusz III RP” – kategoria funkcjonująca w prawicowym 
dyskursie medialnym – oznacza osobę publiczną bądź związaną z życiem 
publicznym: polityk, urzędnik, dziennikarz bądź osobę cieszącą się 
społecznym autorytetem (często określą mianem tzw. „dyżurnego 
autorytetu”) – będącą politycznie związaną z ówczesną koalicją rządzącą 
PO-PSL i stojącą niejako na straży tej władzy. Kategoria bazuje na 
jednoznacznie pejoratywnym wydźwięku słowa „funkcjonariusz” w Polsce, 
ze względu na konotacje ze Służbami Bezpieczeństwa. 
11

Działania ministra Glińskiego najlepiej komentuje Julian Tuwim,  
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kult ura/1641529,1,dzialania-ministra-
glinskiego-najlepiej-komentuje-julian-tuwim.read, dostęp: 30.11.2015. 
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wo-Radykalny – dwie organizacje opierające swój światopogląd 
na konserwatywnym katolicyzmie oraz odznaczające się rady-
kalizmem w prezentowaniu swojego stanowiska. Siła tego dys-
kursu bierze się z jego głębokiego zakorzenienia w polskiej hi-
storii. Już w samych zapowiedziach protestu możemy przeczy-
tać o „profanacji i bolszewickiej hucpie w Teatrze Polskim”, 
a także, że Elfriede Jelinek należała do Komunistycznej Partii 
Austrii podczas gdy w tym samym okresie „pod bolszewicką 
przemocą cierpieliśmy gehennę”. Dlatego Krucjata Różańcowa 
nie może pozwolić „by premiera tego sado-masochistycznego 
paskudztwa zaśmieciła ziemię polską i skalała królestwo Naj-
świętszej Maryi Panny”12. Zaś dolnośląski ONR sprzeciwiał się 
finansowaniu „szatańskich wybryków” przez nasze podatki.  

Identyczne zjawiska obserwowaliśmy w przypadku walki 
o krzyż na Krakowskim Przedmieściu czy też wspomnianych 
wcześniej sporach wokół Golgoty Picnic. Zasadniczą cechą 
tych protestów jest nieporozumienie, zarówno w relacji między 
stronami konfliktu, jak i w sposobie rozumienia i oceny sytuacji.  

 
Najlepszym tego dowodem stają się okrzyki „Gestapo!” w reak-
cji na działania policji, która starała się zapewnić bezpieczeń-
stwo widzom przybywającym do Teatru Polskiego. Charaktery-
styczny jest również performatywny wymiar protestu, który raz 
przybiera formę modlitwy, a raz kończy się fizyczną blokadą 
wejścia do budynku. Nikt z protestujących nie mógł wiedzieć co 
wydarzy się podczas spektaklu. Wszystkie pornograficzne akty 

                                                 
12

 Wszystkie wyżej wymienione cytaty pochodzą z oświadczenia Krucjaty 
Różańcowej (pisownia oryginalna), http://krucjatarozanco wazaojczyzne.pl/, 
dostęp: 30.11.2015.  
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odbyły się już w wyobraźni skandujących „precz z antysztuką”, 
„precz z porno” czy też „precz z komuną”. To zjawisko również 
okazuje się symptomatyczne, bowiem dziedzictwo kultury 
chrześcijańskiej poucza nas wyraźnie, że najstraszliwsze wizje 
piekła często powstają w najbardziej świątobliwych umysłach. 
Stając w obronie protestujących można powiedzieć, że bliskie 
jest im myślenie o teatrze jako przestrzeni dla największych 
świętości polskiej kultury, nie zaś miejscu do rozbierania i skan-
dalizowania. Ten pogląd jest całkowicie zrozumiały, szczegól-
nie, że taki model uprawiania teatru nie zniknął całkowicie 
z polskich scen.  

Sytuacja konfliktu, który odbywa się w przestrzeni pu-
blicznej, przyciąga też jednostki ekstremistyczne, których nie-
zdrowa fascynacja agresją, wynikająca często z poczucia oso-
bistych frustracji, pobudza do radykalnych protestów. Wszyscy 
pamiętamy Andrzeja Hadacza, który krzyczał „Gdzie jest 
krzyż!”, następnie wspierał Marsz Równości, a ostatnio po jed-
nej z prezydenckich debat wdał się w szarpaniny z „pisowską 
wścieklizną”. Zawód: prowokator. Pod Teatrem Polskim pojawił 
się w tej roli Piotr Rybak, aktywista, który kilka dni wcześniej na 
antyimigranckiej manifestacji Narodowców na wrocławskim ryn-
ku podpalił kukłę przedstawiającą Żyda.  

Szczęśliwie protest przeciw „porno w teatrze” zakończył 
się poczuciem ogólnego zniesmaczenia obu stron. Po wszyst-
kim część oburzonych zaczęła zdawać sobie sprawę, że swoimi 
działaniami przyczyniła się do wielkiej promocji spektaklu. Idąc 
tym tropem, moglibyśmy przypuszczać sprytnie zaplanowaną 
akcję marketingową. Trudno jednak rozstrzygnąć ostateczne 
intencje twórców, którzy pozostają przy stanowisku, że ich ce-
lem było i jest uprawianie sztuki. 

Teatr przetrwał chwilowe oblężenie, a przedstawienie ze-
brało pozytywne recenzje. Pozostaje zatem zasadnicze dla ca-
łej sprawy pytanie: czy rzeczywiście na scenie przedstawiono 
„treści pornograficzne”? „Porno przegrywa. Wygrywa sztuka”13 
– napisała dla wrocławskiej „Gazety Wyborczej” Magda Piekar-
ska. Według jej relacji widzowie w poczuciu solidarności prze-
ciw cenzurze prewencyjnej oddali należytą uwagę twórcom, 
których dodatkowo zagrzali brawami na początku spektaklu. 
Wszelkie sceny erotyczne zainscenizowano w chłodny, mecha-

                                                 
13

 M. Piekarska, Seks w sztuce „Śmierć i dziewczyna”? Banalny, pusty,  
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19229503,seks-w-sztuce-smier 
c-i-dziewczyna-banalny-pusty-recenzja.html, dostęp: 30.11. 2015. 
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niczny sposób, który wzbudzał poruszenie. Agnieszka Kołodyń-
ska zwróciła uwagę, że sceny seksu pojawiły się, ale po to, aby 
uświadomić nam emocjonalną pustkę jaka towarzyszyła boha-
terkom, zaś osławieni aktorzy porno zagrali krótko i przy oświe-
tleniu stroboskopowym (przed którymi również ostrzegano 
wcześniej) – generalnie „skandalu nie było”14. Okazało się, że 
kompetencje prawdziwej widowni wygrały z wyimaginowanymi 
lękami podsycanymi przez radykalne środowiska. Każdy, kto 
choć trochę orientuje się w twórczości Elfriede Jelinek, mógł 
spodziewać się niełatwego w odbiorze spektaklu, bo taka jest 
właśnie austriacka noblistka (choć pojawiały się opinie, że za 
sprawą spektaklu Marciniak Jelinek wypadła wyjątkowo subtel-
nie). Jednak kwestię zawartości samego spektaklu, niestety, 
pozostawmy na inną okazję.  

Dlaczego zatem zapowiedź treści pornograficznych 
w teatrze wywołała taką burzę? Przecież prawdziwy akt seksu-
alny na scenie nie stanowi już żadnej nowości w teatrze. Wro-
cławianie mieli nawet okazję obejrzeć seks na żywo w wykona-
niu pary aktorów erotycznych w spektaklu brazylijskiego Teatro 
da Vertigem Apokalipsa 1,11 podczas II edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu Dialog w 2003 roku. Skandalu nie było, a na 
widowni obecny był ks. Adam Boniecki15. Co takiego właściwie 
zmieniło się przez kolejną dekadę? W tym momencie musimy 
ponownie odwołać się do wspomnianej na początku kategorii 
polskiego życia publicznego, w którym przez ostatnie lata wła-
ściwy ferment sieją starcia między różnymi dyskursami. Naj-
prostszy rozdział na prawicę i lewicę funkcjonuje, ale jako pe-
wien skrót myślowy, który objawia się w sprowadzaniu wszyst-
kiego do banalnych podziałów, które wcale nie odzwierciedlają 
rzeczywistości. Dla przykładu: konserwatywnej w kwestiach 
obyczajowych Krucjacie Różańcowej bliżej będzie do wielu za-
łożeń lewicowej polityki gospodarczej – szczególnie w kwestii 
pomocy socjalnej – niż do wolnego rynku związanego siłą tra-
dycji z prawicą. Ale nie usłyszymy tego oficjalnie, bowiem siła 
dyskursu nie pozwoli tego wypowiedzieć – szanujący się kon-
serwatysta nie przyzna, że może popierać jakiekolwiek punkty 
lewicowej polityki socjalnej. Ktoś mógłby również zapytać dla-
                                                 
14

 A. Kołodyńska, „Śmierć i dziewczyna” – skandalu nie było,  http://www. 
wroclaw.pl/smierc-i-dziewczyna-skandalu-nie-bylo, dostęp: 30.11.2015. 
15

 M. Piekarska, Aktorzy porno zagrają w Teatrze Polskim. Seks na scenie. 
Spektakl tylko dla +18, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771, 
19151926,seks-na-zywo-gwiazdy-porno-zagraja-w-teatrze-
polskim.html?disab leRedirects=true#ixzz3sySOrvOT, dostęp:30.11.2015. 
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czego Krzysztof Mieszkowski – poseł liberalnej w kwestiach 
gospodarczych partii Nowoczesna – jest jednocześnie dyrekto-
rem instytucji dotowanej z publicznych pieniędzy i jednocześnie 
twierdzi, że to nie zysk finansowy jest najważniejszy dla jego 
teatru, a wartości przekazywane w sztuce? (przypomnijmy, że 
główne spory między radnymi Platformy Obywatelskiej a dyrek-
torem dotyczą kwestii zadłużania wrocławskiej instytucji).  

W tej banalnej logice tkwi pułapka, w którą daje się wcią-
gnąć spora część społeczeństwa, która mimowolnie zbyt silnie 
identyfikuje się z konkretnymi dyskursami, zapominając, że rze-
czywistość społeczna jest dużo bardziej skomplikowana. Jeśli 
ktoś miałby wątpliwości co do istnienia tego problemu, to warto 
przejrzeć jakąkolwiek dyskusję prowadzoną w Internecie w ko-
mentarzach do wydarzeń politycznych. To właśnie tam znaj-
dziemy ten sposób rozumowania, który owocuje „masakrowa-
niem lewaków” lub wyśmiewaniem „prawicowego Ciemnogro-
du”. Okazuje się, że tego rodzaju retoryka to dla wielu środo-
wisk medialnych oraz partii politycznych (rzadko ze sobą nie-
współpracujących) bardzo prosty sposób na wykształcenie wła-
snego elektoratu. Dobrym przykładem będzie kategoria „lemin-
ga politycznego” – osoby, którą nie interesuje polityka, bowiem 
ślepo wierzy we wszystko co usłyszy w „mediach rządzących” – 
stworzona przez prawicowych publicystów w celu zdyskredyto-
wania wyborców koalicji PO-PSL. 

Jak zatem zakończył się spór o „porno w teatrze”? Obu-
stronną zgodą, gdyż każdy pozostał w zgodzie ze swoimi ra-
cjami. Wnikliwe analizy pojawiły się po obu stronach. Przyjrzyj-
my się jednej z nich, odwołując się spektaklu telewizyjnego 
Wolne głosy, który odbył się w kameralnej przestrzeni Teatru 
Telewizji Republika16. 

Główni bohaterowie, Artysta – w tej roli (nietypowo) zna-
ny dziennikarz i publicysta Jan Pospieszalski – prowadzi spo-
kojną i rzeczową rozmowę z Kolegą – w tej roli (już mniej zna-
ny) dziennikarz Michał Rachoń – na temat kondycji współcze-
snego teatru polskiego w kontekście „porno-skandalu” we Wro-
cławiu. Temat poważny, więc poważne argumenty. Artysta spek-
takl widział, stąd nikt nie powinien podważać wiarygodności 
jego analizy. Otóż okazało się, że jakiś seks na scenie był, ale 
dokładnie nie wiadomo jaki. W tym miejscu trzeba oddać rację 
śledczemu Artyście, bowiem Teatr Polski faktycznie zamienił    

                                                 
16

 Telewizja Republika – Jan Pospieszalski – Wolne Głosy, https://www.you 
tube.com/watch?v=yB4dWwMfCeA &feature=youtu.be, dostęp: 30.11.2015. 
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„treści pornograficzne” na „sceny seksu”, zaś sama pani reżyser 
przyznała, że „plany artystyczne rzeczywiście zmieniły się pod 
wpływem okoliczności”17. Protesty zatem odniosły sukces, 
a Ministrowi-Wicepremierowi należą się przeprosiny, gdyż cała 
sprawa miała uderzyć przede wszystkim w majestat nowej wła-
dzy. Wątki sensacyjne uzupełniono nie lada filozoficznym wy-
wodem o zgubnych skutkach postmodernistycznych narracji, 
której ofiarą padła współczesna mainstreamowa scena teatral-
na, w przypadku której (jak pod Lupą) widać rozpustność mo-
ralną i finansową. Ogólnie przedstawienie przebiegło w miłej 
atmosferze, a pojawiające się gdzieniegdzie uszczypliwości 
w stronę „palikociarzy” czy też społeczności   „LGTe LTGb BLee 
queeer” (cytat dosłowny) wprowadzały odrobinę humoru.  

Podsumowując: przekonaliśmy się po raz kolejny o wy-
sokim stopniu teatralizacji życia publicznego w Polsce, w któ-
rym miano elity aktorstwa społecznego – zdolnego sprawować 
„rządy dusz” – należy do klasy politycznej i dziennikarskiej, na-
tomiast cały potencjał performatywny pozostaje w sile narodu. 
„Teatr wygrał” – napisał Aleksander Trojanowski na łamach 
„Krytyki Politycznej” – gdyż wykazał swój potencjał krytyczny 
wobec dominujących wzorców społecznych, wskazując jak fik-
cja ideologicznych stanowisk napędza agresję, która pozostała 
przed budynkiem teatru, bowiem w środku nadal istnieje prze-
strzeń wolności18. Wydawałoby się, że to zadowalający rezultat, 
a teatr publiczny (w jakiejś mierze) obronił swoją misję – przy-
najmniej do następnego skandalu. Na koniec przytoczmy naj-
mniej atrakcyjną, gdyż nie wpisującą się w żadne opisywane 
wcześniej narracje i dyskursy, wypowiedź publicysty Edwina 
Bendyka: 

 
Nie mam pretensji do protestujących przed Te-

atrem Polskim, bardziej mam pretensję do siebie i do 
środowisk związanych z kulturą, że gdzieś pękły nici po-
rozumienia, przestrzeń sztuki i kultury jest co-

                                                 
17

 Był seks na próbach, wypadł przed premierą – przyznaje reżyserka 
spektaklu Śmierć i dziewczyna. Czy ktoś przeprosi za nagonkę na prof. 
Glińskiego?,  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/273279-byl-seks-na probach-
wypadl-przed-premiera-przyznaje-rezyserka-spektaklu-smierc-i-dziewczyna-
we-wroclawskim-teatrze-czy-ktos-przeprosi-za-nagonke-na-prof-glinskiego, 
dostęp: 30.11. 2015.  
18

 A. Trojanowski, Porno w teatrze? Porno nie było, a teatr wygrał, 
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/te atr/20151130/porno-w-teatrze-
porno-nie-bylo-teatr-wygral; dostęp: 3.12.2015.  
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raz bardziej pokawałkowana na zamknięte nisze, edu-
kacja kulturalna leży odłogiem. Można dziś wyjść z sys-
temu edukacyjnego z tytułem magistra, nie wie-
dząc, czym jest sztuka19. 

 
Wypadałoby jeszcze uczciwie wyznać, że autor powyż-

szego tekstu przyznaje tej diagnozie całkowitą słuszność.  
 
Elfriede Jelinek, Śmierć i dziewczyna I-V. Dramaty księżniczek 
(Królewna Śnieżka, Śpiąca Królewna i Rosamunde), reż. Ewe-
lina Marciniak, Teatr Polski we Wrocławiu, premiera: 21 listopa-
da 2015. 
 
Zdjęcia: Natalia Kabanow 
 
Mem: źródło – Hipsterski maoizm 

 

                                                 
19

 E. Bendyk, Śmierć i dziewczyna, czyli skandal w Teatrze  
   Polskim, http://antymatrix.blog.polityka.pl/2015/11/22/sm  
   ierc-i-dziewczyna-czyli-skandal-w-teatrze-polskim/, 
   dostęp: 30.11.2015. 

 
 

Wojciech Filar 
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je się kulturą popularną, cyberkul-
turą oraz tańcem współczesnym. 
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KAMIL DŹWINEL 
 

 

Pre-apokalipsa. 
Powrót do Podróży zimowej 

Stanisława Barańczaka
  
 

W 1994 roku ukazała się 
książka poetycka Stanisława 
Barańczaka Podróż zimowa. 
Wiersze do muzyki Franza Schu-
berta. Stanowiła ona – i to nie 
tylko pośród dotychczasowych 
tomów autora Korekty twarzy, 
ale także wśród innych propo-
zycji lirycznych powstałych po 
1990 roku – realizację pomysłu 
oryginalnego, nietypowego, z po-
granicza translatoryki, twórczo-
ści awangardowej, przekładu 
intersemiotycznego i poetyckie-
go lingwizmu1. 

 
W ujęciu Barańczaka bogaty świat artystycznego wy-

zwania uzyskał jednak swoją spójność, którą silnie wsparło po-
wiązanie rytmu, rymów, konkretnych rozwiązań wersyfikacyj-
nych – z muzycznym pierwowzorem Schubertowskiej Winterre-
ise. Ten wyrazisty, uspójniony collage form posłużył poecie do 
podjęcia tematu, który tak przedstawił jeden z recenzentów: 
„Podróż zimowa, pomimo swego lirycznego rytmu, albo i wbrew 
niemu, staje się dramatem rozrachunku człowieka z tym do-

                                                 
1
 „Właśnie kunsztowna forma Podróży zimowej wydaje się jedynym 

wyraźnym znamieniem afirmacji świata w najnowszym zbiorze Barańczaka. 
Jego zbiór mrocznych utworów jest niezwykle piękny; ustanawia poetycką 
formę, która jest na swój sposób doskonała, łączy innowację z jak najlepiej 
pojętym tradycjonalizmem, stanowi wypowiedź odzwierciedlającą 
indywidualną wizję świata a jednocześnie odważnie dotyka »niedogodności 
naszego czasu«” – J. Fazan, Dwa autoportrety z końca XX wieku, „Dekada 
Literacka” 1995, nr 6; online: http://www.dekadaliteracka.pl/index.php?id 
=2375, dostęp 22.02.2013. 
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świadczeniem, jakie jest mu dane, a jakie z takim trudem przy-
chodzi mu zaakceptować”2. Zmierzył się tu bowiem Barańczak 
z problemem kryzysu człowieka, jego wyobcowania w świecie, 
podszywając swoje sceny rodzajowe nastrojami zbliżonymi do 
przeczuć katastroficznych. O nowatorskości jego propozycji 
poetycko-myślowej stanowi właśnie sfunkcjonalizowanie muzyki 
jako abstrakcyjnego – a jednak dającego powiązać się aksjolo-
gicznie z odczuwaniem, rozumieniem świata cnót – nośnika 
wartości, który Antoni Libera nazwał „krytykiem kultury – kryty-
kiem kryzysu Człowieka”3. 
 Właściwie dlaczego muzyka zajmuje tak poczesne miej-
sce? Dlaczego nie – naturalna w tym kontekście – religia, którą 
Marian Zdziechowski skategoryzował jako „węzeł łączący całe 
społeczeństwo”4, dający uspokajającą jedność? Dlaczego aku-
rat ta konkretna gałąź sztuki pomaga postawić diagnozę współ-
czesności? Być może powraca w tym akcie formotwórczym od 
początku wpisany w twórczość Barańczaka wątek nieufności 
względem języka. Bodaj to właśnie muzyka, sztuka czysta, 
znacznie mniej uwikłana w poznawcze problemy związane 
z kłamstwem i prawdą, z wartością epistemologiczną zdań, mo-
że podźwignąć słowa, a te z kolei – wspierając się na jej ideal-
nej strukturze – mogą restytuować świat, w którym etyka nie 
byłaby postrzegana jako anachroniczna przeszkoda dla narcy-
stycznej egzystencji. Nie chodzi jednak Barańczakowi o budo-
wę całkowicie nowego systemu etycznych odniesień: pragnie 
on dokonać pierwszego kroku hermeneutycznego, czyli rozpo-
znania sytuacji człowieka w świecie; czyni rekonesans ludzkich 
strat. Autor Ja wiem, że to niesłuszne (tomu, gdzie już na po-
ziomie tytułu następuje manifestacja podmiotowej perspektywy 
percepcyjnej), autor cyklu „wierszy okolicznościowych” Dziennik 
zimowy (zawartego w Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu, 
cechującego się autobiograficzną, wybitnie prywatną optyką), 
wreszcie autor utworów o tak wyrazistych sygnaturach, jak wpi-
sywanie w lirykę własnego nazwiska (choć nie wprost – a jedy-

                                                 
2
 K. Biedrzycki, Spór ze światem, sobą i Schubertem, [w:] tegoż, Wariacje 

metafizyczne. Szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Kraków 2007, s. 24. 
3
 A. Libera, Zimy i podróże Stanisława Barańczaka, [w:] S. Barańczak, Zimy 

i podróże. Lekcja literatury z Antonim Liberą, Kraków 1997, s. 23. 
4
 M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja: szkice polityczno-literackie, Wilno 

1923, s. 12. 
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nie jako przejęzyczony wariant w Garden party5 z Atlantydy): 
ucieka przed tyranią „zbyt jasnej abstrakcji”6, nie godzi się na 
„sztukę dla sztuki”, wyobcowanie jej w samozwrotności znaków. 
Nawet jego wiersze autotematyzujące ustawiają poezję w kon-
tekście jej potencji do wyjaśniania świata (fizyki i metafizyki) 
oraz lepszego rozumienia siebie samego jako poety i jako 
człowieka. Znamienną figurą myślową jest w poezji Barańczaka 
sobowtór, którego obecność nieprzypadkowo podkreślił autor 
w zwieńczeniu Podróży zimowej – stającej się więc podróżą 
w głąb samego siebie w poszukiwaniu „ja”, podróżą w celu 
uzmysłowienia sobie własnej sytuacji egzystencjalnej, w celu 
rozpoznania okoliczności (w tym sensie na tom ten składają się 
właśnie „wiersze okolicznościowe”, których rekwizytorium re-
prezentują nowoczesne urządzenia, a obrazowanie rekonstru-
uje pejzaż industrialny).  

W Podróży zimowej podejmuje autor sugestywny dialog 
z romantyzmem7, dokonując „transpozycji autoironicznej”, jak 
nazwał tę specyficzną polemiczność Jerzy Kandziora8. Sam 
Barańczak nie ukrywa jej, pisząc we wstępie do tomu: „Niewąt-
pliwie jednak moje wiersze [...] zawdzięczają Müllerowi sporo 
inspiracji [...] – choćby ostatecznym wynikiem był utwór całko-
wicie różny od wiersza niemieckiego romantyka albo i wobec 
niego polemiczny”9. Co ciekawe, obok wyraźnie eksponowanej 
problematyki ogólnoludzkiej – tom cechuje silna perspektywa 
intymna, którą wspomniany monografista poezji Barańczaka 
opisuje tak: 

                                                 
5
 Zob. interpretację tego wiersza (w zestawieniu z Ostatnim despotyzmem 

Cypriana Norwida – intertekstem Garden party) poczynioną przez Arenta 
van Nieukerkena, Norwid europejski, „Studia Norwidiana” 1993, t. 11. 
6
 Z. Herbert, Ścieżka, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, wybór i opracowanie 

R. Krynicki, Kraków 2007, s. 154. 
7
 Jego sugestywność przejawia się m.in. w szczególnym kontraście 

pomiędzy bohaterem tomu a jego kontrapunktowym pierwowzorem 
powołanym do tekstowego życia piórem Wilhelma Müllera. Zob. 
szczegółowe uwagi na ten temat zawarte w monografii Jerzego Kandziory, 
Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 
2007, s. 241 i n. Por. A. Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii 
interpretacyjnej („Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka), [w:] tegoż, 
Muzyczność dzieła literackiego, wyd. 3, Toruń 2012, s. 159-171. 
8
 Zob. J. Kandziora, dz. cyt., s. 244. 

9
 S. Barańczak, Od Autora, [w:] tegoż, Podróż zimowa. Wiersze do muzyki 

Franza Schuberta, wyd. 3, Kraków 2011, s. 7. Wszystkie cytaty z wierszy 
Barańczaka pomieszczonych w tym tomie podajemy za tą właśnie edycją, 
umieszczając w nawiasie: cyfrę rzymską oznaczającą numer liryku w cyklu 
oraz cyfry arabskie, czyli odnośne numery stron. 
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[oprócz obecnych w tomie „moralistyki i dyskursu o kry-
zysie cywilizacji” – przyp. K. D.] starałem się w tych roz-
ważaniach przybliżać, a w końcu silnie podkreślić także 
intymny wymiar cyklu Barańczaka, jako odnowienia, 
oczyszczenia władz poznawczych, prowadzącego do 
odkrywania suwerenności świata, skal czasu, przestrze-
ni, temperatur, jakimi rządzi się to, co istnieje poza czło-
wiekiem. A także, w rezultacie, do mniej dramatycznego 
spojrzenia na kres ludzkiego życia10. 

 
Przy pomocy tych egzemplów z końca wieku popartych 

optyką zintymizowanej narracji lirycznej chce Barańczak rozpo-
znać uwarunkowania epistemologiczne, jakie towarzyszą czło-
wiekowi na progu dwudziestego stulecia. A fakt, że jego po-
etycki ogląd wspiera muzyka, której status w świecie powojen-
nym, „zdemuzykalizowanym”11 jest co najmniej niepewny, na-
daje Podróży zimowej wymiaru transgresyjnego. Wykracza się 
tu wszakże poza ustalony konwencją literacką, tekstualizowany 
punkt odniesienia, a także – poza ograniczenia związane z po-
znawaniem i odczuwaniem świata. 
 Kunsztownej formie i przemyślanej strategii intersemio-
tycznej towarzyszy konsekwentnie przywoływany kontekst apo-
kaliptyczny. Ściśle rzecz ujmując, pre-apokaliptyczny (jakby – 
wiecznie zbliżająca się apokalipsa), w którym to pojęciu akcen-
tujemy komponent niedokonania, rozciągnięcia w czasie, czę-
ściowo również – przeczuwania niektórych skutków kryzysu 
wartości. Można powiedzieć, że apokalipsa zostaje tutaj odsu-
nięta; a właściwie jest odsuwana (by podkreślić procesual-
ność tej czynności poetycko-filozoficznej). Stanowi ona w roz-
poznaniach autora Korekty twarzy metaforę kryzysu aksjolo-
gicznego, jest wyrazem niekoherentności świata i ludzkich dą-
żeń, wiary (czy szerzej – metafizyczności) i jej rzeczywistych 
sygnałów zwrotnych (tutaj dokładnie widać, dlaczego religia nie 
pełni roli krytyka schyłku; w przedostatnim wierszu tomu czyta-
my zresztą: „Gdy nużą nas sprzeczności prawd, / Od uprosz-
czenia umysł zbaw” – XXIII 39). Pre-apokaliptyczność łączy się 
z katastrofizmem przez rozpoznanie zagrożenia status quo war-

                                                 
10

 J. Kandziora, dz. cyt., s. 265. 
11

 Określenia takiego użył wobec poezji Herberta R. Przybylski, To jest 
klasycyzm, Warszawa 1978, s. 131. 
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tości, które „są dla kultury konstytutywne”12. Kategorię tę odróż-
nia jednak od niego wpisanie poetyckich rozważań w kontekst 
katastrofę znoszący, oddalający apokalipsę, wiążący się przeto 
ze wzniosłością (potęgowaną przez muzyczność)13, która pole-
ga według Lyotarda na tym, iż „duszy odebrana jest groźba, że 
zostanie jej odebrane światło, język, życie”14. W czym się owo 
odsunięcie, „odebranie drugiego stopnia” objawia? W tym 
przede wszystkim, że pomimo niepokojącej dewaluacji systemu 
aksjologicznego, która jest „przestrzenią semantyczną” rozwa-
żań bohatera-podmiotu i implikowanych w strukturę wiersza 
głosów zewnętrznych, można w tym świecie poszukiwać , a co 
za tym idzie – poznawać samego siebie. Wieńczące tom pyta-
nie: „Więc to prawda, bracie w zwierciadlanym szkle? / Mam 
jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie?” (XXIV 40) należy odczy-
tać nie tylko jako „niepewność »posiadania« samego siebie, 
której towarzyszy pewność, iż jedynym rzeczywistym partnerem 
(»bratem«) poety może być on sam”15 – ale również jako próbę 
wykraczania, powtórzmy, poza własne ograniczenia poznaw-
cze. Barańczak jest w Podróży zimowej zdecydowanie pesymi-
styczny – stąd zresztą apokaliptyczny sztafaż tomu – niemniej 
jest to pesymizm „otwierający”, z ducha Herbertowski: punktem 
wyjścia pozostaje dla niego zdanie sobie sprawy, że „zdradzi 
nas wszechświat astronomia / rachunek gwiazd i mądrość 
traw”16, jednak poprzez szukanie odpowiedzi na te trudno roz-
strzygalne albo i nierozstrzygalne problemy epistemiczne, po-
dejmujemy próbę walki o tożsamość, próbę przebycia swej dro-
gi wiodącej „przez noc bez gwiazd po lodzie szos” (XIX 34) ku 
akceptacji własnych niemożności względem losu. Mistrz autora 
Rovigo, Henryk Elzenberg zauważył: „Życie [...] jest samo w so-
bie źródłem jakiejś może i tam satysfakcji, ale jakże gęsto prze-
tkanej cierpieniem i wszelką udręką. Utrata zaś życia – trudno 
powiedzieć, dlaczego właściwie – jest rzeczą straszną. I bilans 
                                                 
12

 M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 
1976, cyt. za: A. Werner, Katastrofizm, hasło [w:] Słownik literatury polskiej 
XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław–Warszawa–Kraków 1993, s. 453. 
13

 O wątkach związanych z muzycznością Podróży zimowej traktuje studium 
Andrzeja Hejmeja, dz. cyt., s. 137-179. Por. jeszcze: Głosy o „Podróży 
zimowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50; A. Pop-
rawa, Wiersze na głos i fortepian, [w:] tegoż, Formy i afirmacje, Kraków 
2003. 
14

 J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Dru-
gie” 1996, z. 2/3, s. 182. 
15

 J. Fazan, dz. cyt. 
16

 Z. Herbert, Do Marka Aurelego, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 16. 
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ostateczny jest chyba taki: umrzeć jest złem większym, żyć – 
dobrem mniejszym”17; to stwierdzenie bez wątpienia bliskie bo-
haterowi Podróży zimowej. I on bowiem poddaje się – wespół 
ze światem, w którym tkwi – obsesji śmierci: pojawia się ona 
w tym mroźnym krajobrazie nader często. „Wędrowiec” Barań-
czaka ma jednocześnie przeświadczenie, że życie, którym 
w ograniczonym zakresie dysponuje, to najprawdopodobniej 
zarazem „Wszystko” i „Nic”18 (takie przeciwstawienie – czy ra-
czej antytetyczność inwariantów – pojawia się w wierszu VII 
18–19). Można tu mówić po trosze o „katastrofizmie ocalają-
cym”, który, jak pisze Janusz Kryszak, „w ostatecznym rozra-
chunku – jest przede wszystkim próbą sensu, wewnętrznego 
ładu człowieka. Dramatycznym wyzwaniem, na które trzeba 
odpowiedzieć”19. Ważna jest jednak również apokaliptyczna 
heureza, wiwisekcja, jakiej zostaje poddany bohater na zasa-
dzie znacznej przypadkowości przez „Wielkiego Fałszerza” (VII 
18). I jeśli uda się wskazać na jakiś „wewnętrzny ład człowieka”, 
to byłoby nim zaimplementowane do Podróży zimowej prze-
świadczenie o przemijalności, tymczasowości bycia-w-świecie, 
o którym nie zdobędziemy wiedzy pewnej, ale które prędzej czy 
później się zakończy. Otwierający cykl utwór doskonale werba-
lizuje ową nieuchronność okoliczności bytowych: 
 

„Wpadacie jak po ogień”, 
wytyka nam od lat 
z właściwym sobie chłodem 
ten niewłaściwy świat. 
„Po ogień” to przesada, 
lecz wpadliśmy – to fakt. 
„Po ogień” to przesada, 
lecz wpadliśmy – to fakt. 
A wypaść – nie wypada: 
okazać trzeba takt. 
Wypadać – nie wypada: 
poza tym nie ma jak. (I 9) 

 
Na nieuchronność losu pozostają dezynwoltura i ironicz-

ny dystans, mówienie w sposób niepoważny, składanie kalam-
                                                 
17

 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 
2002, s. 137. 
18

 Zob. A. Węgrzyniakowa, „Wszystko i Nic” w Podróży zimowej Stanisława 
Barańczaka, „Opcje” 1995, nr 1/2. 
19

 J. Kryszak, Próba sensu, [w:] tegoż, Katastrofizm ocalający – z proble-
matyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”, Bydgoszcz 1985, s. 174. 
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burów, którymi bije się w nieprzenikalną ścianę egzystencji. 
W dalszej części wiersza padają słowa: „Ktoś nabił nas w butel-
kę, / czy raczej – w szkło tych kul, / gdzie prószą płatki wielkie / 
nad kaszlem gołych pól” (I 10) i rozpoznajemy w strategii lirycz-
nej Barańczaka chęć unikania patosu, jednak jego antynihili-
styczny światopogląd nie pozwala mu drwić z tej niepewności 
kresu, on ją raczej poddaje próbie, sprawdza fleksybilność gra-
nic poznawczych, wkracza jednak odważnie w przestrzeń kon-
taktu „z Czymś Więcej, czyli z Nim” (XVIII 33). Nieprzypadkowo 
wszak w wierszu X powracają – jak zgrzytliwe, uporczywe re-
miniscencje – frazy z Leśmianowskiej Dziewczyny: 
 

„I była zgroza nagłych cisz...” –  
te słowa wciąż mnie gonią. 
[...] 
Świst po mnie został, spalin woń, 
gdzie z nim przez mgnienie byłem. 
„A ty z tej próżni czemu drwisz…”. 

 
 Leśmian, brat „w zwierciadlanym szkle” (XXIV 40), na-
dzieja, „że coś tam w sobie masz, / że coś nad sobą masz” 
(XVIII 33), „Cmentarze samochodów” (XXI 37), „Wyłączany te-
lewizor” (IX 22), „Anteny między kominami / żółtego dymu 
pierwszy haust” (II 11) – koegzystuje w poetyckim świecie 
współczesnej Podróży zimowej zaprawdę wiele nieprzystają-
cych do siebie porządków20. Mozaikowość świata pokazana 
w tym tomie ma znowuż przynajmniej dwa wymiary: jest przy-
tłaczająca, niespójna, wymyka się poznaniu, lecz z drugiej stro-
ny sprawia, że możemy mieć do czynienia z odmiennością, ze 
zbliżaniem się do innego21. Ten ostatni aspekt pojawia się 
w dwóch wierszach-spotkaniach, które jednak porażają skon-

                                                 
20

 Maria Janion twierdzi, że można „Podróż zimową Barańczaka potraktować 
jako obszar konfrontacji romantyzmu i postmodernizmu” – tejże, Pastorał, 
kostur, kij, „Ex Libris” 1995, nr 71, s. 3 (dodatek do „Życia Warszawy” 1995, nr 
60). Por. sugestywną krytykę takiego ujęcia w: J. Kandziora, dz. cyt., s. 264. 
21

 „Ma ono, owo pocieszenie, brać się raczej ze zrozumienia, w pewnym 
sensie kojącego, że ludzkie życie jest tylko jednym z wymiarów świata. Cała 
zatem, jak to nazwaliśmy, epistemologia poetycka Barańczaka, jest w grun-
cie rzeczy walką o zdobycie tej świadomości. I paradoksalnym warunkiem 
takiego otwarcia na wymiary równoległe jest pełne i jak najbardziej 
intensywne przeżycie i zmysłowe doświadczenie świata materialnego, 
przeżycie niezawłaszczające, oddalające ludzki subiektywizm i partyku-
laryzm, które dopiero prowadzi do »kontaktu«” (J. Kandziora, dz. cyt., 
s. 260). 
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Kamil Dźwinel 
 
Ur. 1988. Doktorant literatu-
roznawstwa w Instytucie Li-
teratury Polskiej UMK. Przy-
gotowuje rozprawę doktor-
ską poświęconą polskiej 
piosence bardowskiej od 
końca lat 60. XX wieku. 
Interesuje się twórczością 
XX-wiecznych bardów eu-
ropejskich, poezją współ-
czesną (w szczególności: 
Barańczaka, Herberta, Tka-
czyszyna-Dyckiego), a tak-
że kulturą czeską i jej kon-
tekstami. Publikował mię-
dzy innymi w: „Tekstu-
aliach”, „Pracach Poloni-
stycznych” i „Ruchu Lite-
rackim”. Kontakt: kam-
ciod@op.pl.     

statowaną powierzchownością. W pierwszym przypadku kon-
takt ma charakter jednostronny, jest chwilową obserwacją czło-
wieka jako przedmiotu a nie podmiotu percepcji (X 23). W dru-
gim – również podkreśla się „machinalność” (XX 35) spojrzenia 
w bok, milczenie, które nie prowadzi do kontaktu bezpośrednie-
go, do dialogu. Życie rozpościera się w takim razie pomiędzy 
krótkimi przejaśnieniami – aktami powierzchownego, ale jednak 
kontaktu z innym – a własną alienacją: 
 

W równoległych dwu otchłaniach, 
odwracając znowu wzrok, 
powracamy do spadania, 
powracamy do spadania, 
każde w swój osobny mrok. (XX 36) 

 
Zdaje więc Barańczak relację z katastrofy 

komunikacyjnej, jaka zamyka współczesnych, pono-
woczesnych ludzi w „osobnym mroku”, który przyna-
leży każdemu, a przy tym nie przenika się z innym 
mrokiem, a tym bardziej – ze sferą jasności. Stąd też 
nastrój katastrofy, pesymizmu i tuż-przed-apokalipsy 
jest w Podróży zimowej zdecydowanie zarysowany. 

 
CDN. 
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od a. do k., od k. do a. 

kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 
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Szymon: Miałem zaproponować jakiś album z tego roku, 
ale znalazłem inny, świeży temat. Otóż jest ostatnio jakaś 
moda na starą polską muzykę, stary polski pop. Wyrazem 
tego jest na przykład zbiórka pieniędzy na stronie Polak 
Potrafi na nowe czasopismo o wdzięcznym tytule „Gazeta 
Magnetofonowa”. Polscy dziennikarze muzyczni zebrali się 
do kupy i chcą pisać tylko i wyłącznie o polskiej muzyce. 
Jest to także świetnie opracowane graficznie, spójrz. Temat 
pierwszego numeru: czy istnieje coś takiego jak polskie 
brzmienie? 
 
Bartek: Znakomite pytanie. 

 
No właśnie, istnieje? I takim tematem zajął się tydzień temu 
znany i (nie)lubiany serwis Porcys, który opublikował listę 
stu najlepszych polskich utworów XX wieku. Rok temu to 
samo zrobili z albumami, wygrało Papa Dance… Więc 
chyba widzisz, że to dosyć nieortodoksyjne zestawienie. 
 
Skoro to hipsterski portal, można było się tego trochę 
spodziewać, ale przyznaję: takie zestawienie brzmi intrygująco. 
 
A na pewno łamie standardy i dominujące narracje o war-
tości polskiego rocka i badziewności wszystkiego innego. 
W tamtym zestawieniu zwrócono uwagę przede wszystkim 
na pop oraz niedoceniany przez fanów rocka jazz, w któ-
rym, jak wiadomo, przez lata mieliśmy wiele do powie-
dzenia. Ciekawe, jak będzie tutaj. Jazzu pewnie będzie tu 
mniej. Przed chwilą przejrzeliśmy miejsca od setnego do 
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dwudziestego, żebyś troszkę wiedział, czego się spo-
dziewać. Ale teraz obgadajmy dokładnie pierwszą 
dwudziestkę. 
 
No to zaczynamy, oczywiście od tyłu: miejsce 20 – Agnieszka 
Maciąg, Zatrzymaj czas. 
 
Pamiętam, że to utwór uwielbiany przez Borysa Dejna-
rowicza, szefa Porcysa, choć może nie aż tak znany… 
Pomimo pochodzenia z lat 90. 
 
Teledysk jest niepokojący. Spójrz, jakie obrazki. Znany utwór, 
ballada w pewnym sensie klasyczna, sekcja „przeszkadzajko-
wa” pracuje cały czas w tle, a na froncie mocny beat ułatwiający 
taniec. O, jest temat na gitarze, robi się troszkę rockowo. 
 
No właśnie, czy czasami to nie była polska popowa 
specjalność: muzyka południowoamerykańska, przede 
wszystkim brazylijska, odmieniana przez wszystkie 
przypadki? Ile było samby i bossa novy z tekstami 
Młynarskiego.  A do tego przecież w Polsce wyszła 
pierwsza na świecie muzyka ska tworzona przez ludzi 
niepochodzących z Jamajki (Alibabki i Tajfuny – 1966 rok!). 
Zauważ też coś jeszcze: W PRL-u śpiewały praktycznie 
tylko wokalistki po wydziale jazzowo-estradowym, a tutaj 
mamy do czynienia z modelką, która po prostu chce 
zaśpiewać i poprzez swoją popularność pozamuzyczną 
może się dobrze sprzedać także w tym charakterze. To też 
znak nowych czasów. 
 
No tak, wcześniej była Ewa Bem, Krystyna Prońko… 
 
Łobaszewska. Ale to było właściwe głównie dla popu 
z PRL-u tworzonego przez zafascynowanych tymi 
brzmieniami wykształconych muzyków… Tutaj mamy 
rządzącą się innymi prawami, prawami rynku, muzykę pop. 
Zauważ, że ten utwór pochodzi z połowy lat 90., gdy 
słuchanie odpowiedniej muzyki było już oznaką statusu 
społecznego… sam fakt, że kogoś było stać na tę płytę, 
odpowiednio ustawiał słuchacza w nowej, kapitalistycznej 
rzeczywistości. Mogę się założyć, że to właśnie stąd 
pojawił się sukces smooth jazzu albo i nawet polskiego 
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masowego sophisti popu, czy raczej może mondeo popu, 
typu Varius Manx. 
 
Produkcja, zachodni sznyt pracy. Zresztą chodzi też o moż-
liwości techniczne, nowy sprzęt otwiera na większą ingerencję 
w dźwięk i to już dwadzieścia lat temu, dlatego nawet osoby 
niepotrafiące zbytnio śpiewać mogą spróbować swoich sił, 
oczywiście dzięki odpowiednim nakładom finansowym. 
 
W PRL-u w ogóle mniej było inicjatywy oddolnej w muzyce. 
Grali prawie tylko muzycy po szkołach muzycznych. To się 
potem zmieniło w czasach rockowych. 
 
Nie można było przecież amatorsko tworzyć, chodzi o to, że 
dzięki egzaminom, z papierem zawodowego muzyka, od razu 
wskakiwały inne stawki za koncert.  
 
Gdzieś przeczytałem taką anegdotę, że jak w latach 60. do 
Polski na koncert przyjechał Charles Aznavour, to go 
pytano, czy ma papier na to, że jest muzykiem, bo nie 
wiedzą, jakie stawki mu wpisać… 
 
Jak w Mistrzu i Małgorzacie o związku pisarzy. Ok, miejsce 19: 
Papa Dance, Ordynarny faul. 
 
Początek ich działalności… 
 
Dobrze powiedziałeś, działalności, a nie twórczości. Dobrze, 
teledysk wprowadza atmosferę koncertu… 
 
A jak mówiłem wcześniej, to zespół hołubiony przez 
Porcysa. Nietypowo wyrazisty utwór, nawet jak na PD, 
zwrotka moim zdaniem na poziomie brytyjskim, jak jakieś 
pierwszorzędne new romantic. Jest ok.  
 
Widziałem kiedyś wywiad z Papa Dance, kiedy wspominali 
dawne koncerty, gdy akustycy wyłączali im prąd albo celowo 
robili zamieszanie w sprzęcie.  
 
To samo było w Hiszpanii z punkami niszczącymi koncerty 
Hombres G w latach 80. Ale i tu, i tam muzyka miała charak-
ter antysystemowy i dominująca narracja miała wyrzucać 
wszystko, co było po prostu popowe. W zasadzie mi się to 
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nie za bardzo podoba. Ale ja oczywiście patrzę z perspek-
tywy czasu. 
 
Wiesz, jeśli muzyka jest narzędziem politycznym, to albo jesteś 
z nami, albo przeciwko nam. Dziel i rządź, zasada wciąż 
obecna i realizowana. Zaraz będzie bójka w barze w teledysku. 
Nie czuję tego, nie słucham takich rzeczy w wolnym czasie, 
warstwa tekstowa okropnie mi przeszkadza: „Dywan na 
trzepaku, ręka na temblaku…”. 
 
Ok, idziemy dalej. 
 
No, wiemy, o co chodzi, pozycja 18 – Kaliber 44, rok 1997. 
 
Zespół wydany przez SP Records, znane z Kazika, Happy-
sadów itd itp. 
 
To też jest dość sympomatyczne: wtedy nawet wspólna 
wytwórnia, a dziś to nie do pomyślenia. 
 
Właściwie dobrze, że polski hip hop miał prawie od 
początku artystów, którzy mieli swój styl, trzech różnych 
MC na najwyższym poziomie, oryginalnych i sensownych. 
A co sądzisz o muzyce? 
 
Jest to określona jakość, ale to trudne. Mamy tu powtarzany 
schemat, często sample, chociaż na koncertach zdarzają się 
żywe sekcje. Nie słucham hip hopu, ale ponieważ lubię taką, 
powiedzmy, pracę motywiczną, gdy co kilka powtórzeń 
następuje drobna zmiana, a całość się spokojnie toczy dalej, to 
w sumie  mi się podoba. Chociaż tutaj również martwi mnie 
warstwa tekstowa. Stąd kłopot. 
 
Myślisz, że to właśnie raperzy mogli, samplując, pierwsi 
odkryć na szerszą skalę jakość starego polskiego popu? 
 
Ciężkie pytanie, z jednej strony na pewno, no bo wykorzystują 
dawne nagrania. Z drugiej nie wiem, bo zastanawia mnie, czy 
kolejne pokolenia twórców nie sięgają już do źródeł, co siłą 
rzeczy robili pionierzy, tylko zatrzymują się właśnie na 
pionierach. Wiesz, taka pożyczka pożyczki. Mamy też takich 
twórców jak L.U.C, który muzycznie jest bardzo interesujący. 
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A słyszałeś Pro8l3m? Zrobili cały album na samplach 
z polskich lat 80. Nie mieli jednego pomysłu na utwór, tylko 
na całą płytę, sprawdź kawałek Kickdown. 
 
Wiesz, dopóki on nie zaczyna rapować, to naprawdę mi się 
podoba. Nawet nie chodzi o treść, ale sama maniera po prostu 
nie jest w moim guście.  
 
Mafia i Noce całe. 
 
Siedemnasty numer, rok 1995. 
 
Piasek jest uwilebiany w tym zestawieniu. Pamiętam, że to 
Mafia nagrała pierwszy album, jaki kupiłem, to znaczy nie 
tylko ten, bo razem ze Spice Girls itd. Haha, „każdej nocy 
całe noce…”. 
 
Tak, tekst jest, cóż… ale muzycznie jest nieźle.  
 
Ej ale, nie śmiejąc się, posłuchaj, czy na przykład Aero-
smith nie mogłoby takiego kawałka nagrać? W tym ich 
balladkowym okresie z końca wieku. 
 
Właściwie… nawet teledysk: przebitki z koncertu i historii, 
muzycznie bardzo podobne, muzycznie to jest jak Aerosmith, 
bardzo cenna uwaga. 
 
Gdzie tu różnica? Ilu ludzi nazwałaby Mafię wiochą, a po-
tem poszłaby słuchać Aerosmith właśnie? Podwójne 
standardy, z tym także walczy Porcys! 
 
Pozycja 16, rok 1984, Ewa Bem i Pomidory. 
 
Popatrz na ten teledysk: poznajesz tego pana? 
 
No pewnie, Krzysztof Ścierański. 
 
Zobacz, że Ewa Bem właściwie od lat idealnie łączy jazz 
z popem. Melodię z wykonawstwem. Co to za gitara? Bez 
główki? 
 
Trzeba by sprawdzić dokładnie, ale może jakiś Hohner? 
Mniejszy korpus, brak główki, troszeczkę zabawkowo wygląda. 
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Mówisz, że tekst utworu cię odstręcza? 
 
Mnie tekst przeraża, wiem, że to o miłości i w ogóle, ale gdyby 
język był dla mnie niezrozumiały, byłby to hit. Muzycznie bardzo 
zgrabne, lekkie, taneczne i piękne barwowo. 
 
Myślisz, że Ścierański nagrał to, by swoje zarobić? Czy 
naprawdę takie lekkie, południowoamerykańskie klimaty 
mogą go po prostu kręcić? 
 
Wiesz, z jednej strony on współpracował z tyloma różnymi 
wykonawcami, także na pewno jest nadzwyczajnie otwartym 
muzykiem, a z drugiej – wielokrotnie podkreślał, że on lubi takie 
rytmy latynoamerykańskie. Jestem pewien, że świetnie się tu 
bawi. 
 
Przecież Brazylijczycy byli świetnymi muzykami, już nie 
będę wymieniać nazwisk, ale dominująca narracja jest taka, 
że Ścierański się wygłupia. Niestety. 
 
Ludzie pamiętają tylko jego udział w Laboratorium czy String 
Connection i pewnie nie rozumieją obecności w takim popie, 
a przecież on grał jeszcze z innymi, najróżniejszymi artystami. 
Wielki muzyk. 
 
Oddział Zamknięty i Party, miejsce 15, rok 1983. Co tu 
powiedzieć. Ten kawałek kojarzy ci się ze wszystkim, za co 
rocka możesz lubić, ale i z tym, za co możesz go 
nienawidzić. 
 
Tak, dokładnie. Wiesz, megaznany przebój, wszystko się 
zgadza. 
 
Spójrz na te podstawowe motywy: opozycja praca/relaks, 
rutyna/zabawa. Widziałeś film Miłość z listy przebojów? 
Właśnie w nim Jaryczewski opowiada jakiejś starszej 
kobiecie jakieś strasznie banalne rzeczy o swoim buncie, 
ale mimo to wtedy mogły one robić wrażenie… Coś jak ten 
utwór. Ale fakt, nie jest to aż tak złe, jak jakieś Azyle P. 
 
Azyl P jest dość specyficzny, pamiętam ich numer Czerwone 
buty, muzycznie bardzo nieciekawy, tekst nieciekawy. Nie 
chodzi o to, że zawsze musi być dużo, przykładowo Stratus – 
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tam bas trzyma motorykę numeru, powtarzając króciutki motyw, 
a jest on absolutnie porywający. A Azyl P mnie wykańcza… 
Idźmy dalej. 
 
Kazik, pozycja 14. 
 
Rok 1997, a został wypuszczony w tej samej wytwórni, co Kali-
ber 44. A w teledysku fragmenty produkcji Związku Filmowców 
Skurcz, no ładnie, teraz to już jest GIT produkcja. 
 
O dziwo hipsterzy znów nauczyli się lubić Kazika (czego 
nie rozumiem). Kazik też jest uznawany za jednego z pierw-
szych raperów w Polsce. 
 
Tutaj trzeba być ostrożnym, jest taka praca poświęcona historii 
rapu w Polsce i, w skrócie, Kazik nie spełnia jednego 
z warunków hiphopowca, mianowicie sam się nie utożsamia 
z kulturą hh, a takie samookreślenie przynależności jest obok 
m.in. graffiti warunkiem bycia „prawdziwym” raperem. 
 
Ale nie wiem, czemu wybrano ten utwór. Nie rozumiem. 
Trzeba poczytać. 
 
Idźmy dalej. Pozycja 13, rok 1991, T.Love. 
 
Warszawa. Jest to ok utwór lubialny zarówno przez 
mainstream, jak fanów alternatywy. 
 
Staszczyk opowiadał kiedyś w wywiadzie, że wpadł na ten 
utwór, pracując na zmywaku na Wyspach. 
 
Aa, no tak. 
 
Kanoniczny utwór. 
 
A teraz Kombi i Bez ograniczeń. 
 
Pozycja 12, rok osiemdziesiąty pierwszy. 
 
Chyba z drugiej płyty. To był dobry zespół, polegający na 
wyrazistych osobistościach, wśród których Skawiński 
wcale nie był na pierwszym miejscu. 
 



 
 
 
 
 

______________________________________________Lęk(i) 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____139 
 

Warsztatowo świetna rzecz, wszystko wiedzą, muzycznie 
świetna robota. 
 
Nie kojarzy Ci się to z jakimś programem telewizyjnym? 
Może 5-10-15? 
 
No tak! 
 
A w tym utworze każdy z zespołu ma jakiś swój udział, 
solówkę. 
 
Myślę, że w pewnym sensie trzeba ich traktować jako 
supergrupę. 
 
Matki, żony i kochanki – Anna Jurksztowicz. 
 
Rok 1995, pozycja 11. 
 
Matki, żony i kochanki – pamiętam ten serial z dzieciństwa, 
chyba był dosyć sensownie napisany. Ale widzisz, tutaj 
Krzesimir Dębski pisze dla Any Jurksztowicz – to jest klasa 
sama w sobie… Stawiam Hey Man i Stan pogody na okolice 
pierwszych miejsc tego zestawienia. Jeden album w latach 
80., a tyle dobroci. Zobaczymy. 
 
Ale trzeba przyznać, że tekst Matki, żony i kochanki wszedł do 
języka. 
 
Dobra, czas na Wielką Dziesiątkę. Czyli Tilt i Mówię Ci, że. 
 
1986 rok. 
 
Zobacz, Tilt – czyli jakaś taka rockistowska klasyka, która 
jednocześnie jest do zaakceptowania przez inne środo-
wiska. 
 
Jest w tym jakaś melancholia, trochę się zasłuchałem. Dawno 
o nich nie myślałem, muszę ich odświeżyć. 
 
O, i Kayah w chórkach. Ona zresztą chyba w 1987 roku 
nagrała swój, zapomniany teraz, debiut. 
 
1996 rok, pozycja 9. 
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Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo – 
pierwszy album robiony przez (oczywiście najlepszego) 
Grzegorza Ciechowskiego. Zobacz, jak zaczyna się, 
brudami, jak jakiś trip hop,  tajemniczo-niepokojący. Jakaś 
taka… mitologizacja obrazu tu jest. 
 
Monochromatyczny teledysk, począwszy od tła, po stroje (lub 
ich brak), wszystko jest przemyślane. Przyznam, że jest 
hipnotyczny. Poza tym muzycznie też jest wciągający, 
całkowicie zapomniałem o tym utworze. Każdy z nas słyszał go 
wielokrotnie, a mimo to oglądamy i słuchamy niemal z zapartym 
tchem. 
 
Tu jest tyle pętli, wszystko się zazębia. 
 
Dobra piosenka. 
 
A teraz znów coś dziwnego – Basia Trzetrzelewska. 
 
New Day For You, 1987 rok, miejsce 8. 
 
Zauważ, że jeszcze parę lat temu największym szczytem 
stylu dla polskiego hipstera było odrzucanie trójkowego 
kanonu w całości. A teraz nagle największym hipsterstwem 
jest w tym kanonie się nurzać. Nie lubię za bardzo takiego 
kształtowania swojej świadomości muzycznej w kontrze do 
czegokolwiek. 
 
Ciekawe, czemu śpiewa po angielsku. Skoro nazywa się Basia, 
gdyby zmieniła chociaż zapis, a tak… no nic. W teledysku 
nauka jazdy na rowerze, to chyba Romet, co? Ale muzycznie 
dla mnie już za miękkie, same klisze, przeszedłbym do 
następnej pozycji. 
 
Nie wiem, czemu to tu trafiło, i to tak wysoko, nie ma nawet 
zapamiętywalnej melodii. 
 
Na pozycji siódmej Klaus Mitffoch i Jezu jak się cieszę z 1983 
rok. 
 
No, znam ich lepsze utwory, bardziej oryginalne, ale ten też 
jest ok, ale już chyba zbyt zajechany, więc czemu tak 
wysoko? W kazdym razie wrażenie robi tu frazowanie w ref-
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renie. Zobacz, że Ciechowski i Janerka jak nikt inny 
potrafili zastosować rytmicznie język polski, zwykle trudny 
do wpasowania, te sylaby. 
 
Dobra rzecz, zresztą nie od dziś wiadomo. To klasyk. 
 
A teraz dla mnie chyba najlepszy utwór w historii polskiej 
muzyki, Realia. 
 
Zdzisława Sośnicka, 1984 rok i miejsce 6. 
 
Poczekaj aż minie wstęp… spodziewałeś się tego wejścia 
basu? 
 
Przyznaję, że nie spodziewałem się. Podobało mi się, że przy 
wejściu wokalu pojawiały się basowe plamy, a teraz… 
 
No właśnie, bas i klawisze, inny charakter. 
 
Zupełnie inna jakość. 
 
Zobacz, jaki dream team – śpiew: Sośnicka, kompzycja: 
Dębski, tekst: Cygan (hehe). Lata 80. są zbyt niedoceniane. 
Absolutnie kocham ten utwór. 
 
A teraz rok 1976, pozycja 5 i Alibabki z Samotną rękawiczką. 
 
Posłuchaj, jaka tu jest aranżacja… Nie myślałeś, że może 
taka właśnie tradycyjna wersja polskiego popu z lat 70. to 
jest właśnie jakieś polskie brzmienie? Pomyśl: big band, 
lekko jakby teatralno-kabaretowa konwencja. Wszystko 
w dużym nawiasie. Co o tym sądzisz? 
 
Byłbym ostrożny, to bardziej ówczesna konwencja. Wydaje mi 
się, że trzeba by spojrzeć na to szerzej. Poszukać czegoś 
w nastroju? Bo reszta to elementy techniczne, orkiestra, 
zgrupowane wokale, takie bigbandowe granie. 
 
Popatrz na Rodowicz z lat 70. śpiewającą do tekstów 
Osieckiej. A Anna Jantar? Oczywiście tylko trzy z jej czte-
rech albumów, bo ostatni to caaaaałkiem inna historia, 
bliższa Sośnickiej z lat 80. No i jeszcze kamuflująca różne 
treści oparami absurdu polska szkoła tekstu. 
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Kasia Stankiewicz, Dopiero od jutra, 1999 rok na miejscu 4. 
 
Pamiętasz Varius Manx? 
 
No jasne. 
 
To wyobraź sobie że Stankiewicz potem grała bardzo fajny 
elektropopik, „zanim to było modne”, i to właśnie jej trochę 
późniejszych utworów się bardziej spodziewałem. A ten? 
 
No to też jest taki pop. 
 
Ale był na czasie. 
 
No pewnie. 
 
Ktoś określił kiedyś taką muzykę tvp-popem, bardzo 
słusznie… Trochę zestarzało się tu brzmienie, a nawet moc-
no. Nie przekonuje mnie to jako miejsce 4. 
 
Ewa Bem, rok 1986, I co z tego masz? 
 
Znam ten utwór skądinąd, wiem, że jest bardzo lubiany 
wśród polskiej blogosfery. A napisał go Winicjusz Chróst, 
znana z historii postać. Jest to miły pop. 
 
Nie wiem, czemu to jest tak wysoko. 
 
Lecz melodia jest tu jakaś taka… krzywa. No i tekst, co 
właściwe dla całej muzyki polskiej, sprawia wrażenie albo 
trochę za bardzo przypadkowego, albo na poły absur-
dalnego. 
 
Może bez teledysku byłoby nieco lepiej. 
 
No i tak, chciałem przejrzeć jeszcze szybko z Tobą top 
albumów, żebyś wiedział, czego się spodziewać. 
 
Ok, dobrze poznać styl zestawień, pamiętam jedno zestawienie 
100 największych basistów, gdzie zabrakło Jaco Pastoriusa, 
a byli za to goście z prawdziwego marginesu historii. To był 
szok. Od tamtej pory do wszystkich rankingów mam duży 
dystans. A tutaj miejsce 2 i miejsce 1? 
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No właśnie, a ja wcześniej szukałem pierwszego, bo byłem 
pewien, że będzie Papa Dance, które tak promują. 
 
A tutaj dwa utwory z tej samej płyty, rok 1986, Przenikam i Stan 
pogody. 
 
Tego się nie spodziewałem. Jak już wspominałem, 
Dziękuję, nie tańczę jest albumem wspaniałym (trochę 
rozchodzącym się w drugiej części), ale całkiem zapom-
nianym. Zobacz, jak się dużo dzieje tu w tle w Przenikam. 
 
Zgoda, sporo różnych dodatkowych dźwięków. Ale jestem 
rozczarowany, wolałbym, żeby to było albo coś naprawdę 
dobrego, albo coś bardzo kontrowersyjnego. A tu Anna 
Jurksztowicz, żona Krzesimira Dębskiego. 
 
A teraz zobacz utwór, nad którym nawet nasze mamy 
i babcie by się zgodziły: Stan pogody. W zasadzie przy 
każdym przesłuchaniu odkrywam coś nowego, nawet ten 
wstęp jest ciekawy. 
 
Czyli to jest najlepszy polski utwór XX wieku, nawet zabawne. 
 
W tym tekście Dejnarowicz pisze, że powinniśmy być 
wdzięczni Dębskiemu, że zdecydował się napisać jakieś 
paręnaście popowych kawałków, z których każdy jest 
wspaniały na swoich własnych prawach. Ech, ja nigdy nie 
przepadałem za muzykami po szkołach, a wychodzi na to, 
że nie są tacy źli. 
 
I jak oceniasz to zestawienie? 
 
Było mocno chaotyczne, spodziewałem się, prawdę 
mówiąc, promowania większej ilości popu z lat 60. i 70., 
a więc tego, co mocno poznawałem przez zeszły rok. 
Byłaby to wizja spójniejsza niż te pourywane mikrohistorie 
z lat 80. i 90. 
 
Mnie zaskoczyła obecność Papa Dance, mówiliśmy tutaj 
o zestawieniu tylko dwudziestu najlepszych singli, tymczasem 
Papa Dance był obecny kilkakrotnie na różnych pozycjach.  
 
A ja jestem zdziwiony, że Porcys nie dał Papa Dance na 
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miejsce pierwsze. Znając ten serwis, właściwie nie 
było ani źle, ani za dobrze, ani za odkrywczo dla 
kogoś, kto miał do czynienia z Porcysem już 
wcześniej. Dlatego jestem za daniem trzech tylko 
gwiazdek na pięć. Jakoś wydaje mi się, że 
zestawienie Screenagers sprzed trzech lat było 
jednak ciekawsze. I wiesz, nie za bardzo 
przekonuje mnie mierzenie jakości utworów 
popowych liczbą użytych w nich akordów… 
 
Ja bym skłaniał się ku czterem, dlatego, że chociaż się 
z tym zestawieniem nieomal całkowicie nie zgadzam, 
ale jest ono warte poznania. Wielu utworów po prostu 
się już nie pamięta. 
 

 
OCENA 

 
Szymon: 

 
 

 
Bartek: 

 
 

 
 
 

 
 

Bartłomiej Alberski 
 
Absolwent polonistyki na 
UMK, związany z pismem 
„AVANT”, członek arty-
stycznej grupy ż.U.b.r., 
gitarzysta i basista, 
współpracował z Big ban-
dem Walentyna Kurżewa, 
zespołem Veres, Kore i 
innymi.  
     
 

 
 

Szymon Kobyliński 
 
Związany z UMK. Całe 
życie słucha muzyki, choć 
sam jej nie wykonuje. Na 
uniwersytecie założył Koło 
Badaczy Kultury Muzycz-
nej, w którym każdy może 
porozmawiać na wiadome 
tematy.    
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przegląd literacki 

karola maliszewskiego: 

z ostatnich tygodni 
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 Wydał mi się poetą 
większym niż myślałem... 
Zaczynam tak bezceremo-
nialnie, dziwiąc się, że moż-
na tak o kimś powiedzieć 
i pytając samego siebie, co 
to właściwie znaczy. W mo-
im przypadku dorastanie, 
dojrzewanie do tego poety 
czy poetki. Ale nieraz chodzi 
o splot okoliczności we-
wnętrznych, zewnętrznych 
i Bóg wie jeszcze jakich (tu 
Bóg jako powietrze, atmos-
fera, duch czasu, miejsca, 
języka). Ten splot intensyw-
nie krąży wokół nas i w nas, 
rytmicznie pochłaniając i wy-
pluwając, zwracając nas 
światu i jego miarom. Krótko 
mówiąc: czytam nowe wier-
sze Arka Kremzy (tomik Ste-
rownia) i czuję się poruszo-
ny – nagle wydał mi się po-
etą większym niż myślałem 
– więc albo zmienił się tak 
bardzo, albo mnie rzuciło 
w stronę nowych oczekiwań, 
dorosłem, żeby go pojąć, 
ogarnąć. I szybko sobie za-
pisuję: „Jedyne, co mogę 
oddać, to stan pierwszego 
poruszenia – języka. Tego, 
który mówi i tego, który czy-
ta. Komunia bez ckliwości. 
Komunikacja bez złudzeń. 
Kremza stanął na wysokości 
– porusza, wzrusza, napę-
dza. Nie spodziewałem się 
takiego rozwoju. I teraz kry-
tyka nie będzie wiedziała, co 
z nim zrobić. Będzie szukać 
skomplikowanych uzasad-

nień, używać trudnych słów. 
A tu tak naprawdę chodzi 
o to, co nas, bracie, brata”.  

W ten sposób od kilku 
tygodni „dorastam” do in-
nych głosów i ludzi (bo tak 
mi się materializują czy wi-
zualizują rządki słów na bia-
łych kartkach), a przede 
wszystkim do takich zbio-
rów, jak: Którędy na zawsze 
Piotra Matywieckiego, Cho-
dzę spać do rzeki Rafała 
Rutkowskiego, Google Tran-
slator Jakuba Sajkowskie-
go; czy będą tego jakieś 
efekty w postaci zapisu re-
cenzyjnego, nie wiem. Po 
prostu te tomiki mam cały 
czas pod ręką i każdego 
dnia odczytuję na przemian 
kolejne fragmenty. Gdy mi 
się zaczyna nudzić, dorzu-
cam kawałki książek z pra-
wej kupki. A tam między in-
nymi Apokalipsa after party 
Piotra Przybyły, Poza Oli-
wii Betcher, Migotanie 
gwiazd i przedsionków An-
ny Grabowskiej oraz Tu 
Jadwigi Maliny. Nie wia-
domo, czego dusza w da-
nym momencie zapragnie, 
muszę być przygotowany na 
każdą ewentualność. Do-
brzy ludzie nadsyłający to-
miki umożliwiają mojej zbłą-
kanej duszy coś w rodzaju 
ukierunkowania. 

I nie zawsze to rytual-
ne mamrotanie odbywa się 
na białych kartkach. Zdarzy-
ło mi się właśnie otrzymać 
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cały szereg serdeczno-
neurotycznych komunikatów 
na kartkach żółtych. Autor 
świadomie uruchomił „wa-
riatkowe” konotacje, kreując 
bohatera z „żółtymi papie-
rami”, co to w niejednym 
zakładzie itd. Czytam wier-
sze Kacpra Płusy i notuję 
na gorąco: „Liryka jako cho-
roba, święty obłęd wyrywa-
jący z rutyny codziennego 
umierania, spadający na 

wybranych, leczonych po-
tem w miejscach odosob-
nienia; leczonych z miernym 
skutkiem, o czym świadczą 
następne drażniące wiersze 
na czarnym, białym i żółtym 
papierze. No i po raz pierw-
szy obeszło mnie tak mocne 
pokrewieństwo kresek, za-
zębianie się obrazków. 
Mówmy więc o wspólnej 
książce poety i ilustratora, 
Płusy i Schodowskiego”. 

 
 
Karol Maliszewski 
 
Ur. 1960 w Nowej Rudzie, 
gdzie mieszka do dzisiaj. 
Pracuje w Instytucie Dzien-
nikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Prowadził 
warsztaty poetyckie w Stu-
dium Literacko-Artystycz-
nym przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Absolwent 
filozofii. Doktor nauk hu-
manistycznych. Poeta, pro-
zaik, krytyk literacki. 
W „Inter-” redaguje Prze-
gląd literacki. 
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kronika wybiórcza 2015 

rafała różewicza 
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Lipiec 
W Łodzi się było, w Łodzi się czytało i rozmawiało, a wszystko 
to w ramach III Forum Młodej Literatury, w trakcie którego 
rozstrzygnięto XIII Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Dominiaka 
„Moje świata widzenie”. Zwycięzcy tegorocznej edycji nie 
wyłoniono, choć najbliżej wygranej byli Martyna Łogin i Michał 
Pranke, którzy niby nie wygrali, choć tak jakby wygrali, bo 
otrzymali ledwie dwie równorzędne II nagrody. A potem było 
afterparty – po to, by laureaci mogli wydać ciężko zdobyte 
pieniądze (czy barman z sąsiedniej knajpy był w porozumieniu 
z organizatorami? Czy im się udało zjeść ciastko i mieć 
ciastko?), a potem urwał się film i zamiast Łodzi był koniec 
festiwalu, a przed końcem jeszcze obfite śniadanie. Oczywiście, 
żartuję. Bo pierwszego dnia odbyło się spotkanie z Weroniką 
Murek, młodą prozaiczką, dramatopisarką (ciekawe, co osta-
tecznie przeważy), która, oprócz pisania, uprawia rośliny połud-
niowe metodą Miczurina. I za tę uprawę słów jest przede 
wszystkim nagradzana. Co na to producenci programu Rolnik 
szuka żony? 
 
Sierpień 
Po wpisaniu frazy Literacki Sopot 2015 wujek Google 
podpowiada mi: literacki Nobel. Może do Sztokholmu czy Oslo 
samolotem z Sopotu jest rzut kamieniem, ale bez przesady. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w dniach 20-23 sierpnia miasto stało 
się literackim centrum Polski. Spotkania autorskie, targi książki, 
spacery literackie – wszystko to pod znakiem czeskiej literatury 
współczesnej (nie wymienię nazwisk, bo czeski to taki śmieszny 
język), choć nie mogło zabraknąć także pisarzy polskich, m.in. 
Filipa Springera, Magdaleny Tuli czy Wioletty Grzegorzew-
skiej… uff. Teraz Opole powinno zorganizować podobną 
imprezę. Aby Opole już nie myliło się z Sopotem tylko kon-
tekście festiwalu piosenki. 
 
Wrzesień 
Niektórzy, jak Horacy, budują pomniki trwalsze niż ze spiżu, inni 
natomiast budują cyborgi. Jak choćby Staromiejski Dom Kultury 
w Warszawie, który swojego cyborga zaprezentował podczas 
pleneru literackiego pt. Cyborg w ogrodzie – 19 września. 
W związku z czym mam pytanie: czy ten cyborg ma bronić SDK 
przed kolejnym nieprzyznaniem dotacji na Manifestacje 
Poetyckie? Czy ma być symbolem taśmowego pisania wierszy 
pod różne konkursy, jak to robią niektórzy? Nieważne. Ważne, 
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że w ogrodzie zaprezentowało się wiele poetek (nie cyborgów), 
m.in. Julia Fiedorczuk i Urszula Zajączkowska (nominowana do 
tegorocznego SILESIUSA). Botaniczka z wykształcenia. I nawet 
na łonie natury człowiek czuje się jakby był w pracy… Z kolei 
w Stroniu Śląskim, dosłownie tydzień później, miał miejsce finał 
Portu (nie tego chorzowskiego, a Biura Literackiego). Po 
Legnicy, Wrocławiu, przyszedł czas na zejście do podziemia. 
Choć nie kojarzę, aby w Stroniu były jakieś poniemieckie 
tunele… Jest za to szpital psychiatryczny. Toteż skąd te 
przenosiny? Aha, już wiem: my, literaci – wszyscy kiedyś tam 
trafimy. 
 
Październik 
Nobel 2015 dla reportażystki Swietłany Aleksijewicz! Pierwszy 
dla Białorusi! Co na to wybitny hokeista, niedoszły car Rosji – 
Aleksandr Łukaszenka? Ano, taki był jego plan. Bo jak kiedyś 
już pisałem (wszak Nobel jest co roku i co roku Adam 
Zagajewski musi obejść się smakiem) – po Noblu się umiera… 
iście pokerowe, a przepraszam: putinowskie zagranie. 
Tymczasem we Wrocławiu w dniach 13-18 października odbył 
się Bruno Schulz Festiwal. Jednym z gości głównych była… 
świeżo upieczona noblistka. To trzeba wiedzieć, jak zapewnić 
sobie frekwencję na wieczorze autorskim! Ponadto NIKE 2015 
dla Olgi Tokarczuk za Księgi Jakubowe. Lecz o tym, co działo 
się później, nie warto wspominać. 
 
Listopad 
Biuro Literackie opuściło dotychczasową siedzibę (Wrocław, 
Przejście Garncarskie). A więc hasło „poezja bez dotacji”, które 
widniało na niektórych książkach z Biura, było zapowiedzią 
końca. Ale śmierć, jak mówią, jest tylko przejściem w inny 
wymiar, toteż pogrzeb był, mimo wszystko, radosny. Podczas 
trwającej imprezy zaprezentowano antologię laureatów 10. 
Połowu, Jan Stolarczyk omówił najnowsze, a zarazem ostatnie 
wiersze Tadeusza Różewicza z książki Ostatnia wolność/Znikanie, 
zaś kiermasz biurowych książek przyciągnął wielu zainte-
resowanych. Nikt jednak nie chciał wyrzucać kupców z prywat-
nej świątyni Artura Burszty. 
 
Grudzień 
Zaczynałem Łodzią i kończę Łodzią, jako że, jak co roku, 
odbyła się tam kolejna edycja Pulsu Literatury. Choć tym razem 
nie było jak zawsze ze względu na brak ważnego ogniwa 
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w postaci zmarłego Zdzisława Jaskuły, patrona młodych 
adeptów pióra, jurora konkursu im. Jacka Bierezina. W tym roku 
„Bierezin” przypadł Radosławowi Jurczakowi z Łomianek, 
a z Nagrody Specjalnej mógł cieszyć się Marcin Tomczak 
z Ostrołęki. Publiczność miała jednak inne typy (ach, ta wieczna 
rozbieżność między czytelnikami i krytykami, która na szczyty 
rozpaczy wyniosła choćby Paula Coelho), toteż Nagroda 
Publiczności trafiła do Marcina Mokrego z Gliwic. Z kolei 
w Turnieju Jednego Wiersza o Czekan Jacka Bierezina 
I nagrodę zdobył Tomasz Bąk. I trzy stówki wpadły, no, co? 
Choć czekan pewnie droższy. Ponadto uprawa słów, czy tam 
roślin, przyniosła Weronice Murek nominację do Paszportu 
„Polityki”. Jej rywalami w kategorii literatura będą Andrzej 
Muszyński i Łukasz Orbitowski. Na kogo stawiam w tym roku? 
Na Tolka Banana. 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(7)/2016_______________ 
 

 

152_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

komunikat specjalny 
wyniki I ogólnopolskiego konkursu 

na małą formę prozatorską mikroMAKRO 
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Jury 
 

I Ogólnopolskiego Konkursu 
na Małą Formę Prozatorską mikroMAKRO 

 
w składzie: 

 
Tomasz Dalasiński (przewodniczący), 

Łukasz Grajewski, 
Rafał Różewicz 

i Aleksandra Szwagrzyk (sekretarz) 
 

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 
 

I nagroda: 
Malina Barcikowska za opowiadanie Czasy dobro-bytu 

 
II nagroda: 

Paweł Orzeł za opowiadanie Sen nie 43 
 

III nagroda: 
Michał Paluszkiewicz za opowiadanie Ja, smutny sprzedawca 

 
Trzy równorzędne wyróżnienia: 

Elżbieta Łapczyńska za opowiadanie Nie podchodź za blisko 
Wanda Szczypiorska za opowiadanie Exodus 

Karol Pantelewicz za opowiadanie Czyżby Latynos i Porsche 
 

Nagrodzone i wyróżnione utwory prezentowane będą na łamach 
czasopism „Inter-” i „2miesięcznik”, znajdą się także w antologii 

małej formy prozatorskiej, która ukaże się nakładem 
biblioteki „Inter-” w marcu 2016 roku. 

 
Ponadto jury postanowiło nagrodzić publikacją w wyżej 

wzmiankowanej antologii następujących autorów i ich utwory: 
 

Zbigniew Barański, Meduza 
Joanna Burgiełł, Lustro 

Michał Małysa, Wodorosty 
Patryk Nadolny, Kraina pępka 

Krzysztof Pietrala, *** (Drewniane schody…) 
Magdalena Wleklik, Dobrze z tobą pobyć sobą 
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Monika Mausolf, Tuli 

 


