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Kamp w Queerowym Centrum Kultury. 
Dyskusja z udziałem Joanny Oparek, 

Piotra Siekluckiego, Edwarda 
Pasewicza, Tomasza Charnasa,  

Łukasza Stokłosy 
i Piotra Sobolczyka

 
 
[Zapis dyskusji, która odbyła się pod patronatem „Inter-” 
17.03.2016 w Spółdzielni „Ogniwo” w Krakowie] 
 
Tomasz Charnas: Naszą dyskusję chciałbym rozpocząć od 
pytania, jak Wy, artyści i artystki, rozumiecie termin „kamp” – bo 
jest on niejednoznaczny, nawet jeśli chodzi o jego pochodzenie. 
To raz, a dwa – Susan Sontag twierdziła, że mówić o kampie to 
znaczy zdradzać go. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie czuć, 
iż zdradzacie kamp, ale zechcecie zdradzić nam trochę infor-
macji na jego temat ze swojego intelektualnego zaplecza… 
Czym dla Was jest kamp i jak on działa? 
 
Piotr Sieklucki: Może rozpocznę. Właściwie nigdy się nad tym 
nie zastanawiałem, wiesz, od strony terminów – czy coś jest 
kampowe czy nie, pedalskie czy nie-pedalskie. Po prostu robi 
się sztukę. Markiz de Sade był kampowy? 
 
Tomasz Charnas: Oczywiście! Jak prawie wszyscy „młodzień-
cy i starcy, szlachetne matrony i lubieżne ladacznice” w Twoich 
pamiętnych przedstawieniach. 
 
Piotr Sieklucki: Podobnie Passolini, Maria Janion? Stoker jako 
autor Draculi? Jeśli tak, to wszyscy jesteśmy kampowi, bo 
wszyscy dotykamy tematu seksu – jedno- lub wielopłciowego. 
My to zrobiliśmy w teatrze z Draculą właśnie, jednak Pan Dy-
rektor zupełnie nie zgadzał się z naszą wizją… 
 
Tomasz Charnas: …tak, to była głośna sprawa zarzucenia 
produkcji. A przecież popkultura, choćby seriale, dość radykal-
nie wiąże wampiryzm z seksualizacją i nikt z tym nie polemizu-
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je. Czyżby popkultura stała się dzisiaj bardziej kampowa od te-
atru? 
 
Piotr Sieklucki: Nie do końca. Teatr wciąż pozostaje kampowy 
– taki choćby Teatr Polski we Wrocławiu z wielkimi prowoka-
cjami w stylu seksu na scenie, ale też z dowcipnymi, prze-
śmiewczymi elementami. Również Teatr Rozmaitości ze spek-
taklem Grindr, Teatr Stary w Krakowie, dalej: Warlikowski… my-
ślę, że kamp jest wciąż w teatrze rzeczą powszechną, natural-
ną i normalną. Rzecz w tym, że nikt o ten kamp nie pyta – nie 
pyta, po co on jest, jak jest itd. On po prostu jest i tyle – taka już 
jest nasza kultura. 
 

 
 
 
Tomasz Charnas: A czy myślicie, że estetyka radykalna, a jed-
nocześnie prześmiewcza, jest czymś, czego ludzie mogą nie 
zrozumieć? Czy w swoim pisaniu macie jakieś ograniczenia 
z tym związane? 
 
Joanna Oparek: Rozumiem kamp chyba trochę bardziej trady-
cyjnie. Moja poezja nie wydaje mi się kampowa, chociaż w po-
emacie Berlin Porn faktycznie zajmuję się zderzaniem tego, co 
naturalne i sztuczne. Może więc w tym znaczeniu w pewien 
sposób kampem się zajmuję, choć uważam, że najbardziej 

Fot. Paulina Zielińska 
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kampowa – wbrew pozorom – była moja powieść Loża, stylizo-
wana na powieść wiktoriańską, z elementami powieści grozy, 
opowiadająca o rywalizacji największych gwiazd teatru, Heleny 
Modrzejewskiej i Sarah Bernhardt. A czy mam hamulce? To in-
ne pytanie. Nie – żadnych. 
 
Edward Pasewicz: Ja myślę, że też nie mam zbyt wiele do 
powiedzenia na temat kampu… 
 
Tomasz Charnas: W takim razie przypomnę Ci fragment Two-
ich Lamentacji londyńskich: „I on tak stał z tym […] sterczącym. 
Ileż w tym było piękna i dobroci”. 
 
Edward Pasewicz: No tak. Jeśli już, to chciałbym powiedzieć 
o tym, jak wyglądało kampowanie za czasów „Chimery”, kiedy 
pisałem felietoniki o nazwie Z opowieści szczura. To się wiązało 
zresztą z moim blogiem tworzonym w czasach pisania powieści 
Śmierć w darkroomie, o której kampowości wypowiedzieć się 
może chyba tylko Piotr Sobolczyk, bo on się na tym zna. 
W każdym razie: kampowanie to było robienie kampu, a nie 
mówienie o kampie… 
 
Tomasz Charnas: Czyli według Ciebie należy kampować albo 
po prostu być kampowym, a nie teoretyzować na temat kampu? 
 
Edward Pasewicz: Dokładnie. Bo w kampie wiele można zro-
bić, ale znów ile można powiedzieć na temat tak skomplikowa-
nego zjawiska jak kamp? Kamp to jest kicz, który staje się arty-
zmem na każdym poziomie. Kamp to przegięcie. Kamp jest 
gorzki, ale przełykamy go – bo na samym tym przełykaniu po-
lega kamp. Przełykamy to, ale z humorem – bo przecież to czy-
sty humor, kiedy się prawilnych narodowców squeeruje i nasek-
sualizuje. Zresztą to, z czym teraz mamy do czynienia w inter-
netach, te wszystkie memy w stylu „Andrzej Dupa” to jest nic 
innego niż kampowanie rzeczywistości. Bo im bardziej się 
z czegoś śmiejemy, tym bardziej kampowi jesteśmy, zwłaszcza 
gdy mówimy o polityce. Polityka to jest takie coś, gdzie im coś 
jest bardziej napuszone, tym bardziej absurdalne się wydaje. 
Moment, w którym w powagę władzy wpuszczamy śmiech, jest 
momentem, w którym ta władza przestaje mieć znaczenie. 
Kamp jest najlepszą bronią przeciwko nadużyciom polityki. 
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Tomasz Charnas: Tak, kamp zdecydowanie pomaga podwa-
żyć, a nawet obalić dyskursy przemocowe. Ale wracając do 
twórczości: jak to wyglada w Twoim malarstwie, Łukasz? Wi-
dzisz w nim kamp? 
 
Łukasz Stokłosa: Kiedyś widziałem, teraz raczej zauważam 
w starszych pracach inspiracje motywami kampowymi. Kamp 
wydaje mi się bliższy stylowi życia niż wytwarzaniu zaplanowa-
nego „kampowego” dzieła sztuki. Poza tym dla mnie kamp roz-
grywa się przede wszystkim w interpretacji odbiorcy, którym 
oczywiście może być również sam artysta. Moje starsze reali-
zacje raczej czytałbym w kontekście kiczu, popu lub rokokowe-
go przerysowania, a nie kampu. 
 
Tomasz Charnas: Piotrze, Ty jesteś odpowiednią osobą do 
tego, żeby opisywać własne i cudze praktyki kampowe – bo 
krążysz między teorią a praktyką. Czy chciałbyś powiedzieć, 
w jaki sposób zmienia się, jeśli w ogóle się zmienia, kamp 
„praktykowany” w momencie przejścia do poziomu kampu „opi-
sywanego” (nawet w dyskursie literaturoznawczym)? Czy kamp 
nadal pozostaje sexy? 
 
Piotr Sobolczyk: Praktyka literacka dla mnie jest zawsze 
pierwsza, natomiast teoretyzowanie oznacza opisywanie siebie 
tak, jakby chodziło o kogoś innego – i do tego celu używam in-
nych pisarzy. Edward wie to najlepiej, ponieważ pisałem o nim 
[śmiech]. Moja twórczość nie zawsze była kampowa, ale kiedy 
w 2003 roku ukazały się moje Opowieści obrzydliwe, zacząłem 
być postrzegany jako twórca kampowy. Ta książka ukazała się 
jeszcze przed Lubiewem, a więc w czasach, kiedy kamp w Pol-
sce na dobrą sprawę jeszcze raczkował. Ona miała kilkanaście 
recenzji i był moment, że studenci UJ z kulturoznawstwa pisali 
do mnie, że to u nich rzecz „kultowa” – Remigiusz Ryziński, któ-
ry był moim kolegą od kampowania wówczas, o niekiedy trwało 
godzinami przez telefon, tak to opisał. Wówczas w Polsce 
o kampie traktował tylko przekład tekstu Sontag i numer tema-
tyczny „Literatury na Świecie” o Firbanku, a ludziom niewtajem-
niczonym próbowało się tłumaczyć, co to jest ten „kamp”, ten 
gejowski smak, na przykładzie filmów Almodovara… W każdym 
razie Lubiewo przyćmiło ten mój i innych wczesne przejawy 
kampu i queeru literackiego.  Co do poezji, to zaczynałem od 
tomów, które nie były kampowe, były serio, dopiero przy mojej 
trzeciej książce Dywan Pierrota przypomniałem sobie, że mam 
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poczucie humoru [śmiech]. I zaczeły się teksty typu są pierd-
nięcia różowe jak tęcza. Rzecz w tym, że w Dywanie są wier-
sze, które powstawały w tym samym czasie, co te wydrukowa-
ne w Samotuleniu i Homunculusie, tylko ja chyba uważałem je 
wtedy jednak za wygłupy buffo nielicujące z „poważną poezja”, 
nie pamiętam już dokładnie, a może czekałem z ujawnianiem 
ich zachowawczo, próbując zbić jakiś kapitał na seriozności, bo 
to wszak zawsze bardziej niż humor dominująca kategoria 
w Polsce, nie zaś być unieważnionym od debiutu jako infantyl-
ny. Na razie się tego humoru w poezji trzymam. Natomiast 
ważne jest to, że kamp nie jest żadną igraszką, to jest poważna 
sprawa, tylko „na opak”. Susan Sontag myliła się, próbując roz-
dzielić „żydowską powagę moralną” i „gejowską ironię”, ona 
rozgrywała tu dwa aspekty swojej osobowości, ale pomija to 
gejowskie postaci ironii, które nie są kampowe, np. humor Je-
rzego Andrzejewskiego moim zdaniem, czy całą bogatą sferę 
humoru żydowskiego, choćby neurotyzm Woody’ego Allena, 
moim zdaniem niekampowy. Edward chyba może na temat tego 
humoru powiedzieć najwięcej… 
 
Edward Pasewicz: Oczywiście! Tradycyjny dowcip żydowski 
jest kampowy w tym sensie, że zawsze jest autoironiczny. Ale 
literatura żydowska jest w dużej mierze surrealistyczna, choć 
przez surrealizm przechodzi do powagi… 
 
Piotr Sobolczyk: Trochę podobnie jest z kampem katolickim… 
[śmiech]. Pewna zbieżność humoru żydowskiego z kampem 
czy autoironią gejowską wynika z doświadczenia bycia mniej-
szością i bycia w diasporze, bo można tak określić nomadyczne 
rozproszenie gejów, nim zaczęli budować grupy szturmowe. 
Które, nawiasem mówiąc, często kampem się brzydziły. Ale 
według mnie żydowski neurotyczny humor Woody’ego Allena 
nie jest kampowy.  
 
Tomasz Charnas: Tu należy też wziąć pod uwagę absurdalność. 
 
Edward Pasewicz: Dokładnie, bo kamp nigdy nie istniał bez 
absurdu. Kamp musiał być absurdalny. Jeśli Firbank zmienia 
wyznanie z protestanckiego na katolickie, a swoją powieść koń-
czy pościgiem kardynała za pięknym młodym chłopcem, to ten 
kamp katolicki zaczyna nosić znamiona uniwersalności. Kamp 
katolicki to nie tylko kamp polski. A jeśli już jesteśmy przy Fir-
banku, to trzeba zwrócić uwagę, że jest to przykład kampu to-
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talnego – zaczynającego się już od ubioru! 
 
Tomasz Charnas: To znaczy, że sięgamy do takiego rozumie-
nia estetyki kampu, które zahacza o dandysa Wilde’a i Jacka 
Dehnela! 
 
Joanna Oparek: Ja właśnie dokładnie tak rozumiem kamp. 
Bardzo dziwi mnie to Wasze polityczne podejście do kampu – 
dochodzę do wniosku, że wszystko jest kampowe, cały Face-
book jest kampowy. Chyba myślę o kampie bardzo tradycyjnie, 
trochę tak jak Susan Sontag. Wydaje mi się, że polityczne ro-
zumienie kampu uwłacza kampowi. Ja go traktuję poważniej, 
jako zaplanowaną estetykę odzwierciedlającą pewną filozofię. 
 
Piotr Sobolczyk: Joanno, a czy masoneria jest kampowa… 
w kontekście Twojej Loży! 
 
Joanna Oparek: O, tak! Masoneria na pewno jest kampowa. 
Okultyzm też. Masoni, spirytyści i dekadenci budują tło i akcję 
mojej powieści. I rozwinięta w niej teoria spiskowa polega na 
nich w ogromnej mierze. Kamp w Loży sączy się powoli, ale 
skutecznie; moja bohaterka, Sarah Bernhardt, jest chyba uoso-
bieniem kampu. Podróżuje z trumną, a jej koledzy poeci odpra-
wiają nad nią czarne rytuały. Fotografuje się na tle czaszek 
w otoczeniu węży. Przypina sobie kameleona – żywego – 
w charakterze broszki. Generalnie, Szatan nosi jej walizki. 
 
Edward Pasewicz: Ale ona właśnie jest polityczna! 
 
Joanna Oparek: Bohaterowie powieści, które dziś uznajemy za 
kluczowe dla zrozumienia kampu, starają się rozdzielić sferę poli-
tyki i estetyki. Gardzą polityką. Tak postępowali choćby dandysi. 
 
Edward Pasewicz: Ale zwróć uwagę, że wszystko, co robił 
wspomniany Firbank, miało podłoże polityczne. 
 
Piotr Sobolczyk: Ja raczej u dandysów widziałbym sprzeciw 
w stosunku do panujących wzorców męskości, zarówno „męsko-
ści ekonomicznej” mieszczan, jak i męskości arystokratycznej, tej 
wolnej od pracy, ale niewykorzystującej tego potencjału na styli-
zowanie się, upiększanie. Dandysi zresztą często nie byli arysto-
kratami, wyostrzali postawę „aspirowania”, przeginali arystokra-
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tyzm, byli bardziej arystokratyczni od arystokratów, wyśmiewali 
zarówno jeden model męskości, jak i drugi. I to jest polityczne. 
 
Tomasz Charnas: To może przejdźmy do ciekawego wątku 
kampowości Wilde’a i Dehnela… 
 
Piotr Sobolczyk: Właśnie! Moim zdaniem Dehnel nie jest kam-
powy i nie jest queerowy. 
 
Edward Pasewicz: Jak to? Katolicka ciota nie jest kampowa? 
 
Piotr Sobolczyk: Katolicka? Chyba raczej antykatolicka. Wy-
starczy przeczytać jego Dziennik… 
 
Edward Pasewicz: Podziwiam, że to przeczytałeś. 
 
Piotr Sobolczyk: Musiałem. Obowiązki zawodowe… [śmiech]. 
 
Edward Pasewicz: Jeśli już mówimy o „leśnych dziadkach” 
kampu, to musimy zauważyć, że są oni dzisiaj na nowo przepi-
sywani przez młode „ciotunie”, tych wszystkich facebookowych 
chłopców, blogerki modowe… pytanie tylko: na ile świadomie? 
 
Joanna Oparek: Ja myślę, że to jest absolutnie świadome. 
 
Piotr Sobolczyk: Też myślę, że to często świadome. Ale, słu-
chajcie, proponuję nieco zmienić temat, żeby włączyć do dys-
kusji Piotra… 
 
Piotr Sieklucki: Nie, spokojnie, dobrze mi tutaj tak siedzieć 
i słuchać [śmiech]. 
 
Piotr Sobolczyk: Właśnie widzę. Piotrze.… czy kiedy queero-
wy chłopiec idzie do szkoły teatralnej, może mieć pewność, że 
ta szkoła nie wytępi jego queerowości? Czy przygotowanie do 
bycia aktorem uniwersalnym może skutkować tym, że młody 
człowiek zrezygnuje ze swojego przegiętego „ja”? 
 
Piotr Sieklucki: Wiesz… generalnie „miękkie rączki” od zaw-
sze są w szkole teatralnej tępione. I nie zmienia tego nawet 
fakt, że wielu naszych wykładowców ma za sobą homo-
seksualne epizody, by wspomnieć tylko Janka Peszka czy Mi-
kołaja Grabowskiego. To było zawsze tępione z prostego powo-
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du: jako aktor masz zagrać wszystkie role, na które pozwalają 
Ci twoje warunki. A jeśli jesteś za miękki, to już wszystkiego nie 
zagrasz. Mówią: wejdź normalnie jak facet na scenę, a nie jak 
ciota. A to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia… 
 
Piotr Sobolczyk: Łukasz, a jak to wyglądało w ASP? 
 
Łukasz Stokłosa: Nigdy nie było z tym problemu, właściwie 
wszystkie moje eksperymenty w tym kontekście były pozytyw-
nie odbierane, ewentualne uwagi odnosiły się czasem jedynie 
do kwestii warsztatowych. Myślę, że przy podstawowej znajo-
mości historii sztuki takie rzeczy nie są niczym zaskakującym. 
Korekty często sprowadzały się raczej do rozmów o ewentual-
nym rozwinięciu i głębszym przeanalizowaniu poruszanych te-
matów czy wykorzystywanych konwencji. Trzeba też pamiętać, 
że w czasach, kiedy ja studiowałem, „gender” nie było aż tak 
„popularnym” słowem.  Ale z tego, co wiem, to ASP nadal jest 
raczej przyjaznym miejscem. 
 
Piotr Sobolczyk: Ja mam podobne jak Piotr doświadczenie 
z czasów, kiedy chodziłem na lekcje śpiewu w liceum. Trenerka 
wokalna mówi: co chciałbyś śpiewać? Na to ja wymieniłem któ-
rąś kampową, maskaradową piosenkę Maryli Rodowicz z tek-
stem Osieckiej, nie pamiętam która, ale nie Damą być, oraz 
Bajmu Dwa serca, dwa smutki. A trenerka do mnie: dziecko, to 
jest piosenka młodej matki, która jest rozdarta między miłością 
do męża a tą do swojego syna! Nie możesz tego śpiewać! 
W konsekwencji śpiewałem heteroeksualny romans Anna Stana 
Borysa na koncercie. Rok później przyszedł nowy chłopiec, od 
razu do mnie, bardzo miły, na zajęciach drżącym barytonem 
śpiewał Oszukam czas Varius Manx z żeńskimi końcówkami. 
I jemu było wolno! Może dlatego, że ten niski baryton, a ja wyż-
szy tenor? W każdym razie wtedy rzuciłem te warsztaty. 
 
Piotr Sieklucki: Muszę to powiedzieć w tej chwili: będę sta-
nowczo protestował przeciwko nazywaniu Teatru Nowego te-
atrem kampowym. Odpierdolcie się! Teatr Nowy nie jest kam-
powym miejscem. Przyklejono nam taką łatkę, bo zrobiliśmy 
Lubiewo. A zrobiliśmy je nie dlatego, że jest kampowe, ale dla-
tego, że jest świetną literaturą, bardzo teatralną. 
 
Piotr Sobolczyk: Ale Ty tak to reżyserowałeś, żeby wydobyć 
z Lubiewa ten kamp… 
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Piotr Sieklucki: Tak, ale moich aktorów, heteryków przecież, nie 
musiałem specjalnie uczyć. Oni zagrali to być może lepiej niż nie-
heterycy zagraliby samych siebie. A literatura? Dehnel? Czytam 
go, jego wiersze, prozę i przekłady i uważam, że jest świetnym 
poetą, znakomitym prozaikiem i rewelacyjnym tłumaczem. I nie 
zastanawiam się, czy to jest kampowe, queerowe czy chuj wie 
jakie. Tak samo Teatr Nowy. Teatr Nowy nie jest kampowy! 
 
Tomasz Charnas: No ale Twoja Lukrecja z Lubiewa, Paweł 
Sanakiewicz, prywatnie typ byczego heteryka, zanim na scenie 
Nowego z torby torebkę robił, Gonzala w Trans-Atlantyku za-
grał, i w różowej spódniczce, w baletkach po scenie biegał 
w podskokach… Jak to tak można!? Samemu z siebie?… 
 
Piotr Sieklucki: No to Gombrowicz! Gombrowicz też jest kampowy. 
 
Tomasz Charnas: I dochodzimy do tego, że jest słówko „kamp”, 
ale nikt ni chuja nie wie, co ono znaczy, bo jest tyle definicji… 
 
Edward Pasewicz: No bo każdy może mieć swoją! Zależy od 
tego, którym okiem patrzysz i z której strony… 
 
Joanna Oparek: To może niech nam to Piotrek wytłumaczy… 
 
Edward Pasewicz: To ja powiem: Piotr, robiłeś Gniew dzieci – 
i tam jest taka przepiękna kampowa scena: wszystkie grzechy 
dzieci idą do nieba. I tam jest w ogóle dużo kampu… 
 
Tomasz Charnas: Od pierwszego ujrzenia sceny! 
 
Piotr Sieklucki: To jest kampowe? To co w takim razie jest nie-
kampowe? Co powinienem zrobić, żeby moje spektakle nie były 
kampowe? 
 
Piotr Sobolczyk: Wiesz, tu nie chodzi o etykietę… Ty po prostu 
masz tę wrażliwość, która przez niektórych jest odbierana jako 
kampowa… 
 
Piotr Sieklucki: Ok, ale wiesz, czego się boję? Że to jest łatka. 
Raz się ją przypnie, a potem nieważne, co się zrobi, na zawsze 
będzie się twórcą kampowym… I to zaczyna denerwować, bo 
kiedy okazuje się, że wszystko jest sprowadzane do jednego 
mianownika, który na dodatek nie wiadomo, co znaczy… 
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Łukasz Stokłosa: To pojęcie czy klasyfikacje potrzebne są ra-
czej z perspektywy świadomości historii sztuki i teorii niż samej 
mojej praktyki. Klasyfikacje ułatwiają ewentualne poszukiwania 
inspiracji. 
 
Tomasz Charnas: Ja mam wrażenie, że my wciąż mówimy 
o dwóch różnych rzeczach. Jedną z nich jest świadome prakty-
kowanie kampu, przeginanie, szukanie poprzez kamp tematów, 
które są drażniące i poważne. Drugą – kampowanie naturalne, 
takie w stylu Violetty Villas, która była w swoim kiczu tak praw-
dziwa, że aż genialna, ale w ogóle nie była świadoma swojej 
kampowości… 
 
Łukasz Stokłosa: Myślę, że bardzo trudno intencjonalnie stwo-
rzyć coś kampowego, przypuszczam, że to nawet niemożliwe. 
Albo ma się to coś, albo nie. 
 
Edward Pasewicz: Tak; w każdym razie, kamp to jest to, co 
można odczuć w sobie lub w kimś. 
 
Piotr Sobolczyk: Ja uważam, że potrafię robić kamp świado-
mie, ale wyłącznie dlatego, że „mam go gdzieś w sobie”. To jest 
jakaś sekundarna elaboracja, odwołanie do estetyki, która od 
zawsze była mi bliska i nie wiem, skąd się we mnie wzięła, ale 
jest. Natomiast ponieważ socjalizacja szkolna promuje zupełnie 
inne estetyki, a poza tym jak się studiowało historię literatury – 
podobnie pewnie jak historię sztuki – to człowiek zna różne ko-
dy i estetyki, więc potrafi się wyrażać także w innych. I ja też. 
Na przykład myślę, że wiersze z mojego cyklu ChiNOISEry są 
oparte na humorze, a nie są kampowe – natomiast cała tylna 
okładka z „blurbami” Laoziego i Abu Nuwasa, klasyka poezji 
arabskiej z VIII wieku, homoeroty zresztą, a także mój biogram, 
że urodziłem się w znaku Małpy itd., są totalnie kampowe.  
 
Piotr Sieklucki: Przepraszam, ale ja nie odczuwam w sobie 
kampu. 
 
Tomasz Charnas: Ale nie możesz odmówić prawa dowodzenia 
mojemu kampowemu spojrzeniu. 
Edward Pasewicz: Nikt nie może – i chyba na tym polega isto-
ta kampu. 
 
Piotr Sieklucki: Tak pewnie jest. 
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Piotr Sobolczyk: Ja uważam, że to jest rodzaj strategii ówcze-
snych bezbronnych na ogół modernistycznych homoseksuali-
stów – pogrywanie mitem arbiter elegantiarum. Przy czym „ele-
gancji” nie mamy tu rozumieć dosłownie i niezmiennie, lwia 
część kampu wszak to lwie kupy, nie zaś pospolite psie. Chodzi 
o strategiczne usytuowanie się czy zadekretowanie samego 
siebie na pozycji „ja wiem, co to jest kamp, my  wiemy, co to 
jest kamp, a ci, co są poza, mogą nas gonić, tropić, myśleć, że 
złapali, co to jest, ale to  ja,  my  zadecydujemy, czy to jest 
kamp, czy nie”, a reguły kampu są dość zmienne i polegają 
właśnie na wewnętrznym odczuciu, dlatego nie da się ich sko-
dyfikować. Albo zatem ciotowska wspólnot zawiera jakiś niepi-
sany pakt – albo pisany, jeśli kamp uznać za pismo – że ma 
wewnętrzne porozumienie co do intersubiektywności tego poję-
cia, albo też udaje, że takowe ma dla władzy owego osądu es-
tetycznego, albo mamy do czynienia z jakimś metafizycznym 
fenomenem, że dwóch insiderów zupełnie niezależnie traktuje 
jakiś obiekt czy postać jako „mrugnięcie”, a nikt z outsiderów 
tego nie rozumie, jak to się właśnie stało, dlaczego właśnie TO, 
skoro dotychczas za kamp uchodziło to i tamto. Tu trzeba też 
wyraźnie zaznaczyć, że bycie gejem czy ciotką ani nie równa 
się, ani historycznie nie równało się z posiadaniem takiego 
„campdaru”, jeśli mogę tak powiedzieć. 
 
Tomasz Charnas: Bardzo Wam wszystkim dziękuję za dyskusję. 
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Łukasz Stokłosa 

 
Ur. 1986. Studiował na krakow-
skiej ASP. W czerwcu 2014 roku 
odbyła się jego pierwsza indywi-
dualna wystawa za granicą – 
GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN 
INTERNO w Schloss Assenheim 
w Niemczech. 
 

 
 

Piotr Sobolczyk 
 
Ur. 1980 w Lublinie. Pisarz, 
poeta, krytyk literacki i ba-
dacz literatury. Od roku 2012 
pracuje w Instytucie Badań 
Literackich PAN w Warsza-
wie. Opublikował tomy poezji 
Samotulenie (2002), Homun-
culus (2005), Dywan Pierrota 
(2009), Obstrukcja Insługi 
(2014) i 100% ARABICA/chi-
NOISEry (2015) oraz książki 
prozatorskie Opowieści ob-
rzydliwe (2003) i Espanadiós 
(2006). 
 

 
 

Joanna Oparek 
 
Poetka, pisarka, autorka tekstów 
piosenek, dramatopisarka. Ukoń-
czyła psychologię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, pracowała 
jako dziennikarka, dyrektor krea-
tywny w agencji reklamowej, 
specjalista PR i scenarzystka. 
Aktualnie współpracuje z Teatrem 
Nowym w Krakowie. Od 2012 
współtworzy Scenę 21 w Krako-
wie. Jest współzałożycielką Que-
erowego Centrum Kultury. Wyda-
ła m.in. Mężczyznę z kodem kres-
kowym (2004), Jesień w Nowym 
Yorku (2006), Lożę (2012) i Wężo-
wisko (2015). 
 
 

 
 

Piotr Sieklucki 
 
Reżyser i aktor teatralny, współ-
założyciel i dyrektor Teatru Nowe-
go w Krakowie. Występował 
w teatrach krakowskich: Avant’Te-
atr (2002-05), Grupa Rafała Kmi-
ty (2005), Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej (2005). Ważniej-
sze spektakle:  Trans-Atlantyk, 
czyli antypolska robota (2008), 
Lubiewo (2011). 
 
 

 
 

Edward Pasewicz 
 
Ur. 1971 w Kostrzynie nad Odrą. 
Poeta, pisarz, dramaturg i kom-
pozytor. Laureat VII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Jacka Bierezina (2001). 
W 2004 został uhonorowany 
Medalem Młodej Sztuki, w 2010 
Nagrodą Specjalną Ministra Kul-
tury, w roku 2011 i 2015 został 
stypendystą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wie-
lokrotnie nominowany do głów-
nych nagród literackich w kraju, 
w tym m.in. trzykrotnie do Nag-
rody Literackiej Gdynia i dwuk-
rotnie do Wrocławskiej Nagrody 
Poetyckiej SILESIUS. Najważ-
niejsze książki: Dolna Wilda 
(2001; 2006), Wiersze dla Róży 
Filipowicz (2004), Henry Berry-
man Pięśni (2006), Śmierć w dark-
roomie (2007), Pałacyk Bertolta 
Brechta (2011), Och, Mitochondria 
(2015). 
 
 

 
 

Tomasz Charnas 
 
Ur. 1981. Nauczyciel języka 
polskiego, krytyk/ant towa-
rzyszący współczesnej poezji 
i prozie dążący do teksto-
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ÁLVARO DE LAIGLESIA_______________________mysz  
 
 
Poniedziałek: Jakże marnie się gryzie w tym domu! Don Kichot 
na śniadanie, Don Kichot na obiad, Don Kichot na kolację… 
Zdecydowanie przeprowadzam się do mieszkania na górze. 
Mieszkają tam moi znajomi, od których się dowiedziałem, że 
gryzie się tam wyśmienicie. Dziwi mnie niezmiernie, że jest co 
podgryzać w pensjonacie, ale nie zawadzi spróbować. 
 
Wtorek: Tego ranka przybyłem do pensjonatu. Pablo i Jacinto, 
moi przyjaciele, ucieszyli się bardzo na mój widok. Mają świet-
ne warunki mieszkaniowe. Ich nora jest duża i wychodzi na uli-
cę. 
 
Środa: Ten pensjonat to zupełnie inna bajka: na śniadanie 
przegryzamy parę świeżych gazet. Na obiad możemy wybierać 
między tomami Espasy1 a wydaniem specjalnym Episodios Na-
cionales2. Nocną porą konsumujemy Słownik dwujęzyczny oraz 
jakiś lekki prospekt. 
 
Sobota: Rodziny Pablo i Jacinto mieszkają na wsi. Oni sami 
przybyli do miasta, aby kształcić się na rzeczoznawców, ale 
w ogóle się nie uczą. Przez większość nocy wychodzimy całą 
trójką, aby przegryźć coś poza pensjonatem. 
 
Czwartek: Tak jak inni preferują tapety, ja mam bzika na punk-
cie celofanu. Świeżo wyprodukowany przypomina ciasto fran-
cuskie. Numery „Mundo Gráfico”3 posypane odrobiną cukru 
również są przepyszne. 
 
Piątek: Skończyła się edycja Episodios Nacionales. Całe 
szczęście znaleźliśmy na półce Traktat o termodynamice na 
papierze o smaku herbatnika. Dziś w nocy schodzimy do Teatru 
w Piwnicy. Wystawiają tam ucieszną operetkę. 
 

                                                 
1
 Popularne w Hiszpanii wielotomowe wydanie encyklopedii. 

2
 Cykl powieści historycznych autorstwa znanego hiszpańskiego pisarza Benito 

Péreza Galdósa (1843-1920). 
3
 Czasopismo ilustrowane, wydawane w Hiszpanii w latach 1911-1938. 
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Sobota: Tej nocy byliśmy w Teatrze w Piwnicy. Przed-
stawienie jest do bani, ale występują w nim zjawiskowe 
szczurzyce. O matko, co za urodziwe chórzystki! Jedna 
szczególnie, „La Bigotitos”, była wprost niezrównana! 
Co za figura! Co za prezencja! Po wyjściu na bis jeden 
z pracowników wręczył jej wielki bukiet sera. 
 
Poniedziałek: W pensjonacie pojawił się niepożądany 
gość: to rzadki rodzaj tygrysa, z tych, na których ludzie 
wołają „kici, kici”. Wygląda na to, że nawet patrzeć na 
nas nie może. Pablo i Jacinto są mocno zaniepokojeni. 
 
Wtorek: Zdecydowanie nie jesteśmy mile widziani przez 
tego tygryska: kiedy mijamy się na korytarzu nawet nie 
stać go na pozdrowienie. Co za cham! 
 
Piątek: Od kiedy w pensjonacie zjawił się kot, czujemy 
się strasznie spięci: bestia chodzi za nami wszędzie 
i rzuca nam takie spojrzenia, że ho ho. 
 
Poniedziałek: Zniknął Jacinto. Dziś obiadowaliśmy 
w „Espasie”, a po posiłku Pablo i ja wróciliśmy do norki. 
Jacinto został jeszcze na deser. Co mu się mogło przy-
darzyć? Kot przemierza korytarze z takim uś-
mieszkiem, że mam same złe przeczucia. Nie wiem 
dlaczego wydaje mi się, że ten zwierzak wie coś o losie 
Jacinto. 
 
Środa: Jako że Jacinto dalej się nie pojawia, Pablo 
oznajmił mi tego popołudnia: „Pójdę zapytać tego bruta-
la, czy nie wie czegoś o Jacinto”. Opuścił norę i dotych-
czas nie powrócił. To wszystko zaczyna mnie niepokoić. 
 
Piątek: Ani śladu po Jacinto i po Pablo. Zupełnie jakby 
się pod ziemię zapadli! Jutro zapytam tego bezczelnego 
kota, co wie o dwójce moich towarzyszy. 
 
Sobota: Wychodzę rozpytać się o przyjaciół. Jak tylko 
przepytam kota, będę kontynuować ten dziennik. 

 
 

Przełożył Michał Naziemiec 

 
 

Álvaro de Laiglesia 
 
Ur. 1922 w San Sebastián, 
zm. 1981 w Manchesterze. 
Hiszpański pisarz i satyryk. 
Założyciel i dyrektor legen-
darnego tygodnika „La Co-
dorniz”. Autor m.in. Un na-
ufrago en la sopa (1944), To-
dos los ombligos redondos 
syn (1956), yo soy Fulana de 
Tal (1963) i Requiem por una 

Furcia (1970). 

 
 

Michał Naziemiec 
 
Ur. 11.01.1984 w Miechowie. 
Mieszka w Krakowie. Studio-
wał stosunki międzynarodowe 
i iberystykę na UJ. Od ponad 
czterech lat pracuje w media-
press.tv jako redaktor w re-
dakcji hiszpańskojęzycznej. 
Interesuje się literaturą, fil-
mem, muzyką alternatywną 
i kulturą Półwyspu Iberyjskie-
go oraz krajów Ameryki Ła-
cińskiej. Od ponad dwóch lat 
prowadzi filmowego bloga 
Seks, nieporozumienia i płyty 
DVD. 
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JOANNA OPAREK______QUEER COMEDY: 
czego lola chce [fragm.] 

 
 
I. COACHING 
 
Prelegentka w długim, białym futrze. 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Uwielbiam mężczyzn!. Mówię o tym odważnie. I mówię prosto. 
Żeby faceci, których uwielbiam, zrozumieli. Bo nauczyłam się, 
że przesłanie kierowane do mężczyzn nie powinno przekraczać 
trzech słów. Jeżeli przez tyle lat mężczyźni zgadzali się utrzy-
mywać swoje żony i kochanki, to dlatego, że wyrażały się zro-
zumiale. Daj mi pieniądze. Trzy słowa, na których opierała się 
instytucja małżeństwa. Instytucja, która runęła, kiedy kobiety 
zyskały wykształcenie i zaczęły nim epatować. Używając dłu-
gich, wielokrotnie złożonych zdań, niejednokrotnie ubarwionych 
cytatami. Chciałabym, żebyś zrozumiał, że ja również posiadam 
potrzeby seksualne. Dziewięć słów. Jest we mnie pustka, która 
domaga się wypełnienia. Osiem słów i na dodatek metafora. To 
wystarczy, żeby zabić pożądanie. Moja babcia mawiała: jeżeli 
chcesz otworzyć przed nim serce, rozłóż nogi! Co prawda… nie 
każdy… to znaczy nie każde nogi… czasami między nogami… 

 
Do sali wchodzi mężczyzna w garniturze. 

 
Mężczyzna 
Przepraszam bardzo, czy to jest ortopedyczny kongres? To jest 
zjazd ortopedów? 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Proszę? Jakich ortopedów? 
 
Mężczyzna 
No… czy to jest sala numer sześć? Zaraz… dziewięć. To sala 
numer dziewięć może jest? 
 
Prelegentka – Drag Queen 
To jest… proszę pana... sala numer sześćdziesiąt dziewięć, 
okej!?  
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Mężczyzna 
Przepraszam najuprzejmiej, bo ja tu właśnie... usłyszałem, że 
pani coś o nogach...  a ja na wykład z kolana akurat... przepra-
szam bardzo.  
 
Wychodzi. 
 
Prelegentka – Drag Queen 
No może być z kolana… może być z biodra… No więc. jak ma-
wiała moja babcia! Chcesz otworzyć serce, rozłóż nogi! Czy 
tam… Symbol serca jest w każdym razie tylko symbolem… No  
moja babcia niczego w bawełnę nie owijała! I kiedy jako mały 
chłopiec nauczyłam się rysować serduszko przekłute strzałą, 
delikatnie zwracała mi uwagę, że strzała powinna być trochę... 
no solidniejsza jakby, tak? Wiedziała z doświadczenia, że serca 
kobiety nie da się przekłuć byle czym! Ja  z mlekiem matki wy-
ssałam po babci to uwielbienie dla facetów!  Ani babcia ani 
matka nie karmiły oczywiście żadną piersią, w każdym razie nie 
karmiły piersią dzieci… Za to piły, paliły, grały w karty i nosiły 
z dużym wdziękiem martwe lisy. Nie oglądając się na pozwole-
nie kultury patriarchalnej – z lisami na szyjach – wychodziły so-
bie z domu, a potem sobie do niego wracały i przez całe życie 
tak sobie wychodziły i wracały kiedy chciały, całkiem trzeźwe 
albo trochę rozmarzone. I nigdy, przenigdy nie zrezygnowałyby 
z podstawowego atrybutu kobiecości jakim jest mężczyzna, po-
dobnie jak nie rezygnowały z futer. Wyparcie prawdziwych futer 
przez sztuczne, jakoś zbiega się w czasie ze zniknięciem hete-
roseksualnych mężczyzn, nie? No bo facet taki… no klasycz-
ny… prehistoryczny… jest myśliwym, nie? Poluje. Strzela raz 
po raz. Dosłownie w każdej chwili jest gotowy do strzału. Umie-
jętnie rani kobietę, potem podnosi ją – upadłą – i zarzuca sobie 
na ramię. Stawia jej drinka. Kiedy kobiety nosiły na sobie skóry 
zdarte z płochliwych  zwierząt, faceci od razu widzieli te poten-
cjalne ofiary i budziło to w nich żądzę. Ale to musiało być cu-
downie tak zaspokajać te niskie, samcze żądze, nurzając się 
w posoce, krzycząc na całe gardło… 
 
Do sali wpada kolejny mężczyzna. 
 
Kolejny mężczyzna 
Bardzo panią przepraszam… Pana… pana, panią, wszystko 
jedno, ale proszę ciszej troszeczkę o tej żądzy… bo tu obok jest 
zlot… zjazd… 
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Prelegentka – Drag Queen 
Co ciszej! A co!? Pan nie lubi mężczyzn? 
 
Kolejny mężczyzna 
Ja? Ja nie lubię!? 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Ano właśnie! To co? Mnie nie wolno? Wolno mi! W lisach 
i szynszylach, zaspokajać… nurzając się… w posoce, krzycząc 
na całe gardło… 
 
Kolejny mężczyzna 
Dobrze już dobrze, jak pan, pani sobie życzy… tylko ja nie ro-
zumiem czemu tutaj… nie, no nie ma sprawy, proszę sobie za-
spokajać… 
 
Prelegentka – Drag Queen 
No niestety, moi drodzy koledzy… koleżanki… Nie jesteśmy już 
ofiarami i nie ma co się dziwić, że faceci na nas nie polują. Bar-
dziej świadomi boją się nawet przepuścić nas w drzwiach do 
przysłowiowej windy, a co dopiero spróbować nas w niej po-
siąść. Teraz my polujemy na facetów, strzelając ślepymi nabo-
jami elokwencji. Kobiety prowadzące bujne życie towarzyskie 
wiedzą doskonale, że elokwencja owszem zachwyca męż-
czyzn, ale tylko tych wrażliwych, nie?  A wrażliwy mężczyźni… 
no to my – my jesteśmy wrażliwi, nie?  Czytamy, bywamy… na 
wernisażach sobie bywamy… Niedobitki myśliwych siedzą so-
bie tymczasem przy barze, chleją i tyją! Sorry! To właśnie męż-
czyźni homoseksualni są dzisiaj prawdziwymi mężczyznami… 
i dla chłopców… i dla kobiet też! Raz, dwa, trzy! 
 
Muzyka. Na scenie, obok Prelegentki, pojawiają się dwaj 
Chłopcy z zapalniczkami. Wykład zmienia się w rewię. Prele-
gentka recytuje, oni tańczą i robią chórek. 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Nasza emancypacja nie budzi w nich strachu.  
 
Chłopcy 
O, niee… 
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Prelegentka – Drag Queen 
Są wrażliwi i szarmanccy, podają nam płaszcze i podpalają pa-
pierosy.  
 
Chłopcy podając jej ogień 
O, jee… 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Nie paraliżuje ich myśl, że powinni nas przelecieć. 
 
Chłopcy 
O, niee… 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Możemy uwodzić ich bez ryzyka, uprawiając sztukę dla sztuki.  
 
Chłopcy 
U, jee… 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Możemy mówić przy nich długimi, złożonymi zdaniami i mieć 
tyle lat, ile mamy naprawdę. Dajemy im numery naszych telefo-
nów, a oni potem rzeczywiście dzwonią.  
 
Chłopcy 
O, tak! 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Zapraszają nas na wernisaże i chodzą z nami na premiery. Słu-
chają historii naszych nieudanych związków i rozpraszają nudę 
związków udanych.  
 
Chłopcy 
Jeszcze jak! 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Kobiety, które żyją same, jak i te, które pragną żyć nadal, będąc 
w związkach, powinny otaczać się homoseksualistami! 
 
Chłopcy 
O, jee… 
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Prelegentka – Drag Queen 
Nawet jeśli nie zaspokoi nas to w sensie sensu stricte, to przy-
najmniej zaspokoi nas towarzysko. 
 
Chłopcy 
Się wiee! 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Mężczyźni hetero zszarpali nam nerwy, odebrali złudzenia, 
sfrustrowali nas do suchej nitki. Jak długo można być królicz-
kiem? Przecież my, w głębi duszy, jesteśmy panterami. Nawet 
odarte z futer, jesteśmy panterami, które wylegują się na kona-
rach, zachowując czujność – niepotrzebnie, zupełnie niepo-
trzebnie, bo żaden myśliwy nie podnosi wzroku tak wysoko. Ci 
cholerni hetero nigdy nas nie zrozumieją! 
 
Chłopcy 
Amen… 
 
Prelegentka – Drag Queen 
Kręte są ścieżki, Ladies und Dammen! 
 
Chłopcy 
Krętee… Oo… U jeee… Oo… Fever! 
 
Chłopcy z zapalniczkami  wykonują pełen musicalowy numer 
do muzyki „Fever”. 
 
Chłopcy 
I give you fever Ja ci daję 
Ciepło Ja rozgrzewam cię 
Fever! Na żądanie  
Ciepło proszę pani Jee 
 
Kiedy cię opuści chłopak 
Gdy cię nie rozumie mąż 
Jestem zawsze choć na opak 
Ja przy tobie jestem wciąż 
 
Kiedy tylko zechcesz powiedz 
Ciepła tyle w sobie mam 
Dmuchnę w twój gasnący płomień 
Choć nie dmucham raczej dam 
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I give you fever but don’t kiss me 
Fever but don’hold me tight 
W sensie bardziej towarzyskim 
Fever all through the night! 
 
Now you’ve listened to my story 
Here’s the point that I have made 
Gays were born to give chicks fever 
Be it Farenheit or centigrade 
 
Ja give you fever but don’t kiss me 
Fever lecz nie całuj mnie 
Fever zimny płomień 
Kiedy nikt nie parzy się 
Wtedy nikt nie sparzy się 
What a lovely way to burn 
 
[…] 

 
 
III. COACHING CD. 
 
Prelegentka – Drag Queen  
Kiedyś mężczyźni nas kochali. Byłyśmy ich obsesją. Tkwili 
w złudzeniu naszej cnoty i jeden po drugim odbierali nam tę 
cnotę… z szacunkiem i wdzięcznością… a my czułyśmy się 
szlachetne, wspaniałe, ponieważ tak pięknie jest dawać! Mogły-
śmy także pozbawiać ich złudzeń i być rozpustnicami, skanda-
listkami i przechodzić do historii. Upijać się spektakularnie 
i upadać widowiskowo, i być do historii wnoszone. Na rękach! 
Dzisiaj możemy skoczyć sobie na drinka i cała historia kończy 
się w momencie, kiedy zamawiamy taksówkę. I płacimy za nią! 
Same! Otwieramy nasze portmonetki i płacimy za błędy femini-
zmu. Który nazywa nas siostrami. Robi z nas zakonnice. Zdej-
muje z nas intrygujące piętno grzechu i zostają nam jedynie 
tatuaże. Marne namiastki. Plastik i internet. Och, gdybym nie 
była mężczyzną, to, słowo daję, nie chciałabym być kobietą, nie 
w tych czasach!  
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PIOTR SOBOLCZYK____________numerologia 
grzechów 

 
 
Ksiądz Profesor siedzi. Pukanie. Nieśmiało wsuwa się Legat 
Papieski. 
 
Ks. Prof. 
Ki Bóg…? Aaaa… rozpoznaje Wszelki Bóg pana ducha chwali. 
Co sprowadza Legata papieskiego w me skromne progi? 
 
Legat 
Księże profesorze, Watykan przysyła mnie z delikatną misją. 
 
Ks. Prof. 
Jak bardzo delikatną? Legat rozkłada ręce. Jak… dostawa 
prezerwatyw do państw afrykańskich? Legat zaprzecza. Jak… 
narkoza przy aborcji? Legat zaprzecza. Ks. Prof. kiwa głową 
w najwyższym zrozumieniu. Jak gładka skóra chłopca… Legat 
wykonuje gest „mniej więcej”. Z jak bardzo ubogiej rodziny jest 
ten chłopiec? 
 
Legat 
Nie, nie, nie chodzi o kwestie praktyczne, chodzi o kwestie 
teologiczne równej wagi. Cały świat chrześcijański rozpoznaje 
księdza profesora jako jeden z najwyższych autorytetów 
w dziedzinie teologii. Słowo waszej miłości, to znaczy księdza 
profesora… żeby odejść już od tych tematów praktycznych… 
może przekreślać paradygmaty i zmieniać dogmaty. Watykan 
doszedł do wniosku, że pewne dogmaty warto by zmoder-
nizować. 
 
Ks. Prof. 
Mianowicie? 
 
Legat 
Watykan nauczył się liczyć. 
 
Ks. Prof. 
Aaa, kwestia odpisu podatku na kościół, tak? Mam napisać 
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rozprawę, w której wykażę bezpośredni związek obowiąz-
kowego podatku ze średniowieczną dziesięciną, taak…? 
 
Legat 
Nie, Watykan przyjrzał się bliżej symbolice liczb. Konkretnie 
liczby siedem. No bo czego mamy siedem…. 
 
Ks. Prof. 
Legat śmie mnie egzaminować?  
 
Legat 
Gdzież bym śmiał, to takie przyzwyczajenie z seminarium 
duchownego, mówić tak jakby się zadawało pytania, w istocie 
ich nie zadając. 7 cnót, 7 darów Ducha Świętego, no i… 7 
grzechów głównych. 
 
Ks. Prof. 
No i? 
 
Legat 
Watykan, przeanalizowawszy dokumenty datowane jeszcze na 
1492 rok, doszedł do wniosku, że kontekst mistycznej i wyra-
żającej najgłębszą mądrość, a także przynoszącej szczęście 
liczby 7, nie przystaje do kwestii grzechu. Czyją liczbą nato-
miast jest liczba sześć…? 
 
Ks. Prof. 
Legat mnie próbuje egzaminować!  
 
Legat 
Nabrałem oddech i nie zdążyłem sam sobie odpowiedzieć. 
Sześć jest liczbą Szatana. A ku czemu skłania nas Szatan? 
pośpiesznie Już, już sobie odpowiadam! Szatan skłania nas do 
grzechu! A zatem może i grzechów głównych powinno być 
sześć, aby nie uświęcać ich liczbą o mocy mistycznej? 
 
Ks. Prof. 
Hm, to ciekawe. Znaczy, trzeba by jakiś grzech usunąć. Ale 
który… zamyśla się.  
 
Legat piśnięciem 
Watykan postulowałby taki, który najrzadziej występuje wśród 
duszpasterzy. 
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Ks. Prof.  
No to chciwość odpada, pycha też, gniew, nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu… Hm, wydaje mi się, że wybierać nam trzeba 
spośród lenistwa, zazdrości i nieczystości. Legat patrzy głęboko 
w oczy w reakcji na to ostatnie. Może odłóżmy jednak tę 
nieczystość na bok, pomyślmy lepiej, jakie skutki społeczne 
mogłoby mieć uznanie zazdrości i lenistwa za niegrzech.  
 
Legat 
Jeśli ludzie uznają, że lenistwo jest  OK, to będzie więcej 
bezrobotnych, a ci mają większą skłonność do zwracania się ku 
Bogu. 
 
Ks. Prof. 
Ma Legat rację, zazdrość podsyca kapitalizm, a w kapitalizmie 
religia staje się towarem, lepiej postawmy na socjalistyczne 
lenistwo. Na kiedy mam napisać?  
 
Legat 
Tylko prosiłbym, aby ksiądz profesor użył nieco innej argu-
mentacji. Subtelniejszej. 
 
Ks. Prof. 
Ależ naturalnie.  
 
Legat 
Ale… Ludzie rzadziej chodziliby do kościoła, powołując się na 
lenistwo. 
 
Ks. Prof. 
Może ja bym się teraz pomodlił do świętego Antoniego, żeby 
zesłał mi łaskę natchnienia…? 
 
Legat 
W sprawie grzechów? Może lepiej zwrócić się do samego 
Szatana? 
 
Dzwoni telefon Legata 
 
Legat 
Quis est? Pauza. A bene placito. Gaudete in domino. Księże 
profesorze, jest pewien problem.  
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Ks. prof. 
Problem? 
 
Legat 
Watykan… niedawno dowiedział się co nieco o numerologii 
i byłby skłonny uwzględnić to stanowisko, ponieważ okazuje 
się, że liczba sześć w numerologii oznacza wartości rodzinne, 
domatorstwo, umiłowanie dzieci… w tym właściwym sensie!, 
skłonność do monogamii. Kościół nie może zaprzeczać takim 
wartościom. Lepiej więc nie kojarzyć grzechów z wartościami 
rodzinnymi… 
 
Ks. prof. mruczy 
Liczba szatana – wartości rodzinne…? No to co teraz mam na-
pisać…?! 
 
Legat 
Musimy wymyślić ósmy grzech główny. 

 

Kathryn Zazenski, Revolver 
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RADOSŁAW WIŚNIEWSKI__________sto siedem 
kilometrów albo 

Nowaczewski Artur Show 
in AQQ Pub im. Allenstein 

spisany i opowiedziany 
po latach przez 
Zenona Kałużę 

 
 
 
Robiliśmy właśnie Pan Rękawiczka Show, który był po prawdzie  

[mutacją 
występów Pana Kopertki w wykonaniu Hatkisztajna i zaprawdę,  

[zaprawdę 
krytycznoliterackie narracje rękawiczek Jakobe Mansztajna nie  

[miały nic 
wspólnego ze statusem ontologicznym obsługujących je  

[Wiśniewskiego 
i Borosa. Albowiem Boros robił akcję „czarna pięść”, mówiąc  

[wyliniałym 
jeżowcom po drugiej stronie, że boże miłosierdzie jednak  

[zwycięży. 
A wszakże tenże jeszcze Niewymieniony z nazwiska, który nie był 
Kobierskim ani Dąbrowskim, leżał później na blacie płaskim jak szelf 

kontynentalny, między dwoma kuflami a kielonkiem zupełnie  
[czystej 

i nieśmiganej wiśniówki; nie podniósł się gdyśmy się podnosili,  
[nie siadał 

gdyśmy opadali i nie dochodził gdyśmy dochodzili do wniosku.  
[Mówił on 

– ów wniosek – że słynne no pasaran Kapitana Raginisa miało sens, 

i że w każdej rodzinie się taki znajdzie. A zatem leżał gdyśmy  
[wracali 

z wyprawy do bankomatu. Aż nagle powstał poszedł tam gdzie  
[się chadza 
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i skąd się wraca, a skoro poszedł, niebawem wrócił i zaczął,  
[chociaż w związku 

z niezwiązaniem z żadnym z poruszanych wątków, a wyglądało to 
tak, jakby było od środka, gdy on zaczynał od początku: 
 
Idziemy z Fantomem, godzina dwudziesta trzydzieści,  

[startujemy z Lęborka 
na pierwszą pętlę. Dajemy ostro, na przełaj, lasami, dróżkami.  

[To był 
Harpagan, takie zawody w chodzeniu na orientację. Trafiamy  

[nagle  
na lotnisko na trzydziestym kilometrze, nawet nie wiedzieliśmy,  
że to lotnisko tylko taka nagła iluminacja po krzakach, że  

[gwiazdy,  
że asfalt, że niebo. Musieliśmy potem się czołgać bo to lotnisko  

[fajne  
było ale silnie wojskowe. 
 
(Boros: do pointy Arturo do pointy) 
(Kobierski – raz pierwszy zgięty w krzyżu aczkolwiek  

[ze śmiechu) 
(Ja – na kolana upadłem) 
 
Więc czołgaliśmy się pod szlabanem powiadam wam, bo  

[lotnisko 
było wojskowe. Ale to nic bo o drugiej trzydzieści doszliśmy do  

[Krępej 
Kaszubskiej gdzie rozpoczęliśmy spożywanie kanapek z salami 
na przystanku pekaesu, kawał w bok od szosy głównej. Tam nas  
mijał policyjny polonez. Stanęli, zapytali, co my tu robimy,  
no bo wyobraźcie sobie tylko druga trzydzieści w nocy, Krępa  
Kaszubska a dwóch gości je na przystanku pekaesu kanapki  
z salami. Wylegitymowali nas i powiedzieli, że  dwóch  

[studentów  
polonistyki w nocy jedzących salami rozróby chyba nie zrobi. 
 
(Boros: do pointy Arturo do pointy) 
(Kobierski – drugi pierwszy zgięty w krzyżu aczkolwiek łzy  

[w oczach) 
(Ja – na kolana upadłem) 
 
Cicho człowieku! [to do Borosa] ja szedłem wtedy sto siedem  

[kilometrów 
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przez całe dwadzieścia i dwie godziny i chcesz żebym ja ci  
[opowiedział to 

wszystko w osiem minut?! Więc jemy to salami policja odjeżdża 
a potem twardo ruszamy dalej, idziemy żwawo, więc koło  

[siódmej 
rano jesteśmy znów w Lęborku i stoimy w jakimś fast foodzie. 
Rozmawiamy i zamawiamy hamburgera i pizzę. Stoimy  

[i czekamy. 
Na tego hamburgera i tę pizzę. A facet robi. Jest zatem siódma  

[rano  
jak napominałem. 
 
Tutaj już stał między nami, lekko pochylony ku przodowi ponad 
naszymi zmizerniałymi postaciami przykutymi do krzeseł  

[w klubie 
AQQ na ulicy świętej Barbary, na co Boros zakrzyknął zupełnie już 
nie na żarty: do pointy Arturo do pointy a Kobierski trzeci raz  

[zgiął się 
w krzyż gdy ja na kolana upadłem. Dąbrowski jeszcze nie  

[umiera 
póki my żyjemy. 
 
No bo czekamy i czekamy a ja nagle widzę, że obsiadł mnie rząd 
rzepów. Rzepy mi usiadły na ramieniu jak te epolety, jak pagony  
i zdejmuję je, to chyba od tego czołgania na lotnisku, a to  

[wszystko  
czekając – na tego hamburgera i tę pizzę, którą zjadł Fantom a  

[nie ja.  
A zaraz potem ruszyliśmy dalej i koło siedemnastej idziemy  

[przez las,  
patrzę a tutaj – o zgrozo po lewej szpaler świerków jak pluton  

[egzekucyjny.  
A między nimi, tymi świerkami, kluczy Fantom i zbiera grzyby  

[jadalne.  
I kiedy już zebrał tych prawdziwków, borowików, rydzy –  

[podchodzi  
do mnie a ja mam kryzys. Więc mówię, że mam kryzys 
bo to już szesnasta albo nawet osiemnasta i pytam się go: 
Fantom a gdzie jest to schronisko? 
 
(Boros – milczy) 
(Kobierski – siedzi prosto) 
(Ja na kolana upadłem) 
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Ten zaś, co stanął pomiędzy nami, jakby nie słyszał, rzucił  
[w ciemność: 

 
A potem w Bułgarii Fantomowi ukradli rower i dostał  
odmrożenia gdzieś między Tartu a Tallinem i palce mu  
sczerniały zupełnie. A ja straciłem orientację w lesie i byłem  
 
czterdziesty piąty.  
 
I wtedy Dąbrowski rzucił z głębi Sali: 
– A kto wygrał tę wojnę? Ale tak naprawdę? 
 
 
 
 

 
 

Radosław Wiśniewski 
 
Ur. 1974. Były redaktor, były 
krytyk, były urzędnik mianowa-
ny administracji publicznej, były 
pracownik sektora kultury, ak-
tualny społecznik, animator 
i hurtownik urządzeń i akceso-
riów niskoprądowych. Wydał 
kilka książek z wierszami, 
ostatnio Abdykacja (2013) oraz 
Inne bluesy (2015), pracuje nad 
książkami bez wierszy, w tym 
powieścią-logoreą Transmigra-

cje. 

The Fourth Eye Photography, 

The Rape of Teddy Bear 4 
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SAMANTHA KITSCH_____________________wiersze 
 
 
 

róże na różowym tle  
 

 
ucieczce na ratunek –  
ucieczce od ucieczki   
z doskoku dla niepoznaki 
 
zdrojowisko-krukowisko 
fort z fosą – róże przy murze 
przedrzeźniają się szeptem: 
Eh! Oh! Ha! 
 
wiał wiatr rwącą rzeką 
kot ćwierć nocy ćwierkał 
na drabinie bez szczebla 
chrobotał – furkotał 
a nuż o włos na wyrost 
po nitce do kłębka –  
wszystko przez róże! 
 
rżyska z mandragorą: 
dziwoskręt? dziwowstręt? 
 
bryły dni świecą 
po nocach bolą sny 
 
wydłub dzidą drzazgę! 
do kroćset – na pół gwizdka 
wzdłuż i wszerz z nawiązką –  
w lesie sepii róże rażą 
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z ust 
 

 
z ust do ust 
zmyłka! sztuczka! 
 
bąki zbijać! 
idź spać! 
 
dziura w płocie 
mąka pszenna 
 
łyżka suszu 
hałda pończoch 
 
róża w proszku 
poła płaszcza 
 
lwia paszcza  
zła passa 
 
* 
jemiołuszki  
fatałaszki 
 
sucha ślina  
gorzka aura 
 
ośla łączka –  
psiamać! 
 
syp haszysz 
płycej płycej 
 
fartuch w groszki 
płynniej płynniej 
 
stopniał śnieg 
biały szkwał 
 
w żlebie muszle –  
ciężki nieżyt 
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cieśla zrzęda: 
ceruj sztruks 
 
rusz różdżką –    
baczność! spocznij! 
 
strach na strychu 
święta świętość 
 
spocznij! baczność! 
pstryk! sfruń! 
 
żółta wstążka – 
wszystko jasne 
 
syp haszysz 
idź spać 
 
 
 

  

Samantha Kitsch 
 
Pseudonim literacki. Wydała m.in. 
książki: Bahama, 25 wierszy, Hele-

na i Ulubiony sport. 

Kathryn Zazenski, Sign 
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MIROSŁAW DRABCZYK__________________wiersze 
 
 
 

*** 
 
 
Gdzieś tu leżała wiedza 
o przyczynach istnienia świata. 
Gdzieś tu była przegródka 
z wnioskami z badań nad życiem minerałów, 
na etażerce esej o inteligencji białka 
w komórkach krewetki oraz 
dogłębne wyjaśnienie przyczyn 
pojawienia się boga w ludzkim mózgu, 
jedynym organie 
zdolnym do nieograniczonych 
konfabulacji 
 
 
 

*** 
 
przyjmijcie nasze słowo 
ale tak gorliwie 
jakby innych słów nie było 
przyjmijcie je z zamkniętymi oczami 
z wystawionym językiem 
na znak zgody 
na milczenie w znoju 
 
przyjmijcie nasze słowo 
jak bilet na niebiański koncert 
w programie darmowe drinki, 
leciutki haj, błogość w otoczce różu i błękitów 
 
niech wam będzie dane 
wieczne niezrozumienie i płynąca z tego słodycz 
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Gdyby ptak 

 
 
Gdyby ptak, powiedzmy czapla 
nagle sam sobie zabronił stania na jednej nodze 
gdyby innym ptakom ze wstydem 
wyznawał, że targa nim pokusa 
rozpostarcia skrzydeł 
gdyby przestał łowić żaby, znoszenie jaj 
zaczął traktować jak występek, a długie godziny 
spędzał na wykładach o ptasiej moralności 
i stukaniu dziobem w niemalowane drewno 
mówilibyśmy o wynaturzeniu 
A tak to nie mówimy 
 
 
 

*** 

 
 
Cały dzień na polu, wśród rozgadanych kobiet. Ziemia 
w postaci czarnego brudu włazi za paznokcie, kolejne 
wiadra napełnione kartoflami wydają się coraz cięższe, wiatr 
unosi kurz z pola i sypie nim w twarze. 
 
Po wielogodzinnej pracy bolą mnie mięśnie. 
Bolą, więc są – powinien powiedzieć wiejski Kartezjusz. 
Schodzimy z pola, w dolinie snują się dymy, 
niebo pozbawione słońca powoli traci barwy. Krowy 
stoją na łące. Nisko pochylają łby, jakby nasłuchiwały, 
co mówi Ziemia. 
 
Jutro obudzą mnie ptaki. Przez okno 
zobaczę łąkę i strumień. Mam tu tyle wolności, 
ile mogę wytrzymać. Tylko głupcy 
uważają, że łatwo jest żyć, 
należąc wyłącznie do siebie, 
w czasie wyłącznie teraźniejszym, 
spać na tym samym poddaszu 
na podłodze z niemalowanych desek. 
Gdyby tak było, 
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nie powstałyby plemiona, 
państwa, kościoły i inne 
zwalczające się mafie. 
 
 
 

A oni śpią 
 
 

Poszliby lepiej na wykład, 
profesor Brain objaśniłby 
przystępnie, w jakich warunkach 
ważniejsze od faktów jest pocieszenie, 
kiedy konkret zastępuje fantazja i jak 
na rozrodczość naczelnych ssaków 
wpływa poczucie osamotnienia w kosmosie. 
 
Po przerwie dalsza część prelekcji. 
Czy delfiny się zakochują? Czy inteligentne  

[kruki 
nauczą się polować z użyciem kuszy? 
Czy samiec szympans, kiedy już zacznie  

[mówić, 
przyzna, że od metafizycznych spekulacji 
lepsze są poranne ejakulacje? 

 
 

 
 

 
  

 

Mirosław Drabczyk 
 
Ur. w Złotoryi na Dolnym Śląsku.  Na 
początku lat 90. wydał dwa tomiki 
poetyckie, brał udział w konkursach 
literackich, publikował opowiadania, 
eseje oraz wiersze w czasopismach 
(m.in. „NaGłos”, „Kresy”, „Kartki”).  
Zajmował się przekładami poetów 
amerykańskich. Od kilkunastu lat 
mieszka w Irlandii, podróżuje po 
Europie. Owocem jego podróży i fas-
cynacji dawną sztuką jest przygoto-
wywana do druku książka  Tańczący 
z Madonnami.  
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DARIUSZ ŻÓŁTOWSKI______________________ próba 
poematu [post]kulturalnego 

 
 
 
O, Jezus, odcinek 10235: Julia wychodzi do łazienki. 
Dowiaduje się, że ma dziecko, którym jest jej ojciec, Irek.  
Odcinek 11034, Julia kończy załatwianie się.  

(Kamera zostaje za drzwiami i nagrywa  
[klamkę). 

Okazuje się, że jej syn i ojciec, Irek,  
jest też jej dawno zaginionym mężem,  
który w odcinku 9999 zmartwychwstał  
i ukrywał się pod fałszywym przebraniem –  
Kingi, siostry Julii. 
 
Odcinek 12356, Julia postanawia umrzeć,  
ale jako że śmierć jest ciężka,  
jednak jeszcze trochę pożyje.  
Z tą refleksją udaje się do kuchni,  
by tam zjeść obiad przygotowany w odcinku 
8765 przez jej kuzynkę, Oliwię. 
Odcinek 13890, miała podgrzać obiad,  
ale okazało się, że nadal jest ciepły.  
 
Scenarzysta przewidział jej śmierć,  
dlatego w nowym sezonie zastąpi ją Irek,  
który okaże się być nią. Podmienili ich  

[w szpitalu. 
Na początku nowej serii nastąpi pocałunek, 
który zakończy się w finałowym odcinku.  
Samo życie. 

 
 

Dariusz Żółtowski 
 
Ur. 1997. Poeta, historiozof, a od nie-
dawna krytyk filmowy. Uważa się za 
członka i jedynego reprezentanta po-
kolenia ‘97. Laureat i wyróżniony 
w wielu konkursach historycznych, 
poetyckich i literackich, m.in. nomino-
wany do finału Połowu Biura Literac-
kiego (w trakcie konkursu zrezygnował 
z udziału w finale). Kilkukrotny stypen-
dysta, m.in. Prezesa Rady Ministrów, 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego, PKN Orlen i  Fundacji Orlen Dar 
Serca. Objęty programem pomocy wy-
bitnie zdolnym KFnrD. Tworzy na styku 
rożnych stylistyk, ciągle poszukując 
własnej. Publikował w Internecie, anto-
logiach, pracach zbiorowych. Fascy-
nuje się postmodernizmem filmowym 
oraz teatrem – zarówno współczes-
nym, jak i starożytnym. 
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proza 
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NATALKA SUSZCZYŃSKA _____________ à la carte 
 
 

Więc będzie to historia o tym, jak pracowałam we fran-
cuskiej restauracji i co się tam właściwie wydarzyło. 

(W takim razie powinnam zacząć od jakichś opisów. Kilka 
faktów; na początek o cenach, bo one zawsze ułatwiają wy-
obrażenie sobie lokalu. Skoro była to najprawdziwsza w świecie 
restauracja, musiało być drogo, dokładnie tak drogo, jak można 
się spodziewać. Dalej należałoby opowiedzieć o lokalizacji, go-
dzinach otwarcia, ofertach specjalnych. Potem: wystroju, at-
mosferze, wi-fi, miejscach parkingowych. Czy jest podjazd dla 
wózków inwalidzkich? Czy mile widziane są zwierzęta? A jak się 
mają stojaki na rowery? Czy aby są gdzieś w pobliżu? Czy dla 
dzieci jest jakieś osobne menu? I czy jest w nim coś więcej niż 
te przeklęte frytki?  

Czy długo już tam pracuję? A ile razy w tygodniu? Jak 
dostałam pracę? Czy jest ciężka? Ile mi płacą za godzinę? Jak 
jest z napiwkami? I na koniec może jakaś anegdotka, gastro-
nomia przecież jest nimi usłana. Jednak to wszystko z łatwością 
można sobie opowiedzieć samodzielnie. To znaczy, jeśli rze-
czywiście istnieje taka potrzeba). 

Entuzjaści śniadań. Zawsze są tacy zaspani i pachnący 
czystością. I zawsze się znajdzie ktoś taki – zamówi bagietkę 
albo croissanta, dżem, masło. Do tego sok (świeżo wyciskany, 
pomarańczowy) i kawę (z mlekiem? espresso?). W śniadanio-
wym menu nie mamy specjalnych frykasów. Ale to wcale nie 
przeszkadza. I tak nie narzekamy na brak ruchu, nawet o po-
ranku. Wtedy wszyscy są tacy zaspani. Sama ledwo noszę te 
leciutkie tace. Prawie się kiedyś wywróciłam. Ale w końcu jed-
nak odzyskałam równowagę, czegoś się złapałam. Wylało się 
tylko trochę soku, trzeba było przepraszać. Jednakowoż bez 
większego wstydu. Poza tym ogólnie panująca atmosfera za-
spania. Faktycznie, jest dość drogo. Ale to dlatego, że wszyscy 
jeszcze śpią. Nikt się nie spiera. Powoli dźwięczą sztućce. Cza-
sem oczy kleją mi się jeszcze, kiedy zmiatam ze stołów ostatnie 
okruchy. 

Potem zawsze idę do łazienki. Trochę się pudruję, cia-
śniej wiążę kucyk. Comment ça va? – mówię do odbicia w lu-
strze, codziennie. Nie znam za dobrze francuskiego. Wciąż nie 
umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Któregoś wieczora, 
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w domu, nawet coś sobie kombinowałam, składałam słowo do 
słowa,  ale bardzo szybko się pogubiłam. Nic mi z tego nie wy-
szło. Efekt brzmiał jakoś nienaturalnie. Tak nie było w żadnej 
z piosenek. Do nich akurat mam całkiem niezłą pamięć.  

W porze lunchu znów się zaludnia. Osób praktycznie nie 
da się odróżnić. Wszyscy są do siebie podobni, mężczyźni 
w garniturach, kobiety w garsonkach. I my. To ci, którzy się uwi-
jają. Dyskretnie, w białych koszulach. Dużą popularnością cie-
szą się ślimaki zapiekane z czosnkiem i białym winem. Zupełnie 
tego nie rozumiem. Żywe ślimaki wydają mi się odrażające. 
Ktoś mi kiedyś powiedział, że one defekują sobie na głowę. To 
może nie być prawda, ale nie chce mi się tego sprawdzać. 
Konsekwencje takiej wiedzy mogą być opłakane. I tak wzdry-
gam się na widok żywego ślimaka. Nie lubię wychodzić z domu 
po deszczu. Wypełzają wtedy ze wszystkich zakamarków, ja-
kieś wynaturzone wspomnienie, łagodne i koszmarne. Drugi raz 
wzdrygam się, kiedy widzę, jak goście unoszą widelce do ust. 
A na nich te winniczki. Czy to może jakieś inne ślimaki? W tej 
kwestii bardzo chcę zachować ignorancję. Tylko wtedy, kiedy 
niosę je martwe, bezpowrotnie zapieczone, zawsze po sześć 
na kwadratowym talerzu, wydaje mi się, że wszystko jest w po-
rządku. Że tak to właśnie powinno wyglądać. Nie zgadzam się 
na ich przeszłość i przyszłość.  

Któregoś dnia, właśnie w okolicach południa, ktoś za-
mówił terrinę z kaczki z orzechami piniowymi i żurawiną. Terrina 
to w zasadzie taki francuski pasztet; różnią się stopniem zmie-
lenia. Z terriną w ręku (na talerzu, na tacy) trafiam do pustego 
stołu. Ktoś przecież to zamawiał, powinnam to pamiętać, nie 
minęło znowuż tak dużo czasu – mówię sobie. Nie pamiętam 
jednak twarzy. Na stole stoi laptop. A więc wróci – myślę. I chwi-
lę czekam. Potem jeszcze chwilę. Nie mogę tak jednak przez 
cały czas. Stawiam terrinę przy laptopie. Idę się krzątać gdzieś 
indziej. Kiedy wracam terrina jest zjedzona, należność uregulo-
wana, a laptop zniknął. Nie zastanawiam się nad tym. Wracam 
do noszenia ślimaków. 

Później, naturalnie, przychodzi pora obiadowa. Wśród 
zup bezdyskusyjnie najczęściej zamawiana jest francuska ce-
bulowa podawana z tymiankiem i serowymi grzankami. Chyba 
że jest lato, ono przecież ogólnie nie skłania do jedzenia zup. 
Nie sprzyja im. Trochę mi wówczas szkoda tych wszystkich: 
intensywnych, cebulowych, czosnkowych i rybnych. Ale za za-
pachami nie tęsknię. Nawet w mieście, przy tej dosyć ruchliwej 
ulicy, lato pachnie ładniej niż najpyszniejsza nawet zupa cebu-
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lowa. A ta od nas rzeczywiście jest najpyszniejsza. Łatwo moż-
na teraz dojść do wniosku, że skoro tak, to po tych zupach jada 
się u nas tarty. Albo quiche; to też rodzaj tarty, ale zalany masą 
z jajek i śmietany. To nie takie miejsce, naszych gości już daw-
no znudziły takie jedzenia. Doszczętnie. My mamy gigantyczne 
homarium, chyba największe w całym kraju. Przynajmniej tym 
się dyskretnie chwalimy na naszej stronie internetowej. Gdy 
google’uje się homary, wyszukiwarka wyrzuca zazwyczaj takie 
zdjęcia, gdzie homar jest już całkiem czerwony, z cytryną, z do-
datkiem ogórka lub sałaty. I takie homary noszę do stolików aż 
do wieczora. Jeden za drugim, w całości lub w porcjach. Z sa-
mego rana podchodzę do akwarium i się witam, przedstawiam. 
Wiem, że szansa na to, że następnego dnia znów spotkam tego 
samego homara, jest niewielka. Choć z drugiej strony, już na 
talerzu wszystkie wyglądają tak samo. Nawet gdybym patrzyła 
im wcześniej długo w oczy, nie są do rozpoznania. A ja i tak nie 
mam czasu na zbyt długie oglądanie.  

Ale tamtym razem akurat nie niosłam homara. Wtedy to 
była pieczona pierś gołębia z purée, nie pamiętam, jakim, one 
wciąż się zmieniają, szef kuchni nie znosi ziemniaczanego, 
uważa to chyba za pójście na kulinarną łatwiznę. Na drugim 
talerzu ragoût z perliczką. Akurat ptactwo przypominam sobie 
wyraźnie. Gołębi nienawidzę, ale w przeciwieństwie do sytuacji 
ze ślimakami tu cieszę się, że przynajmniej taki jest z nich poży-
tek, że mogą być zjadane. Jako potrawa prezentują się niespo-
dziewanie dumnie. Perliczki z kolei uważam za piękny drób 
i bardzo żałuję, że w formie dania tracą cały swój majestat. 
Szczególnie ragoût, ono z najbardziej nawet szykownego zwie-
rzęcia uczyni jednakową gulaszową masę. Dzik, jeleń, gęś – na 
oko nie do odróżnienia. Niosłam więc talerze, rozmyślając 
o pokrętnych losach gołębi i perliczek, kiedy to znów trafiłam do 
pustego stołu. Tym razem – aż dwa laptopy. Ktokolwiek tam 
siedzi, pewnie wyszedł na papierosa, wytłumaczyłam sobie. 
Takie rzeczy się zdarzają, nie wszyscy jeszcze rzucili lub prze-
szli na elektroniczne. Postanowiłam przyjść znów za chwilę – 
nie mogę zaserwować zimnych potraw. Przeczekałam ze dwie 
piosenki, ale nikt się nie pojawił. Postawiłam dania przy lapto-
pach. To przecież nie może trwać wiecznie – pomyślałam. Kilka 
piosenek później wybrałam się na małą kontrolę. I znów: 
wszystko zjedzone, pieniądze leżą na stole, laptopów nie ma.  

Kilka dni później przyszło mi zaserwować crème brûlée 
trzem laptopom. Menu deserowe można rozbudowywać we 
wszystkie strony, umieszczać w nim suflety, wiele wariantów 



 
 
 
 
 

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

 

48_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

crème pâtissière (to taki francuski budyń, ale o niebo lepszy), 
multum crêpes z najróżniejszymi nadzieniami (naleśniki, takie 
bardzo cienkie), lody werbenowe (werbena to kwiatek) albo 
macarrons z brokatem, a i tak najczęściej zamawiane będzie 
crème brûlée. To pewnie dziedzictwo kina francuskiego, efekt 
„Amelii”. I znów trafiłam na miejsce bez ludzi. Trochę mnie już 
to, szczerze mówiąc, irytowało, postanowiłam sobie trochę po-
grać: 

– Proszę bardzo, crème brûlée dla pani, dla pana, dla 
pana – mówiłam, stawiając miseczki przed laptopami.  

Wtedy stało się coś odrobinę niepokojącego, a przy-
najmniej takie odniosłam wrażenie. Jeden z laptopów kurtu-
azyjnie mrugnął. To znaczy, światło kamery zapaliło się i bardzo 
powoli zgasło. Jakby taki ukłon, tak sobie pomyślałam. 
Uśmiechnęłam się. 

I to był pierwszy raz, kiedy laptopy zostawiły mi napiwek.  
Następnie stałam się ekspertką. Nikt nie miał wątpliwości 

– jeśli pojawiały się laptopy, to właśnie do mnie należała ich 
obsługa. Nigdy nie zauważyłam czegoś takiego jak moment 
wejścia laptopów do restauracji. Zawsze było raczej tak, że wy-
łaniałam się gdzieś zza węgła i one już czekały na stołach. 
Podbiegałam z menu, kładłam przed nimi i, gdy laptopy były już 
zdecydowane, zaczynał się niezły taniec. Najpierw migało oko 
jednej z kamerek. Wówczas wiedziałam, że należy zachować 
czujność. Potem uruchamiał się Word, Notatnik albo inny z pro-
gramów do pisania. Laptop zaczynał wstukiwać swoje zamó-
wienie. Ja powtarzałam je na głos. Jeśli mrugał raz – można 
było je przekazać kuchni, jeśli dwa – należało jeszcze na coś 
zaczekać. Trochę jak taki alfabet Morse’a. Niezła zabawa. 

Zwykle z grubsza tak. Niekiedy oczywiście każdy laptop 
zamawiał z osobna, ale częściej to jeden za wszystkie. Niekie-
dy zdarzało im się wybrzydzać i zmieniać zamówienie. Humor 
dało się wyczytać z ich tak zwanych oczu. Z biegiem czasu na-
uczyłam się nawet prognozować wysokość napiwku.  

I śmigałam z tacami, na których parowały pulardy w winie 
ze smardzami (pularda to młoda kurka, a smardze są szlachet-
nymi grzybami o orzechowym aromacie), króliki w musztardzie, 
potrawki z trufli w porto lub żabnice po burgundzku (przed 
upichceniem ta ryba wygląda wyjątkowo demonicznie). Nosiłam 
ceviche (rodzaj sałatki z owocami morza) z małż św. Jakuba 
i pâté z kurzych wątróbek i vol-au-vent ze szparagami. 

To były moje złote dni. Laptopy były w obejściu znacznie 
łatwiejsze od ludzi: nie brudziły stolików, nie obijały sztućców 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kwestiasmaku.com%2Fkuchnia_francuska%2Fpate_z_kurzych_watrobek%2Fprzepis.html&ei=81KCUqmyHonX4ASc_IHwAw&usg=AFQjCNEIc3jtjNlpZ8T-NhDC19IfIGJbQQ&bvm=bv.56146854,d.bGE
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o talerze, nigdy nie miały o nic pretensji. I co najważniejsze: po 
jakimś czasie zaczęły zostawiać tak wysokie napiwki, że aż 
nieelegancko byłoby się tym chwalić. Po raz pierwszy moi 
krewni i przyjaciele, wszyscy bez wyjątku na prestiżowych kie-
rowniczych stanowiskach, zazdrościli mi mojego kelnerowania. 
Przestałam kupować racjonalnie, zaczęłam wyżej trzymać gło-
wę. Do pracy niekiedy przyjeżdżałam taksówką. Wcześniej zu-
pełnie nie do pomyślenia. Wciąż jednak nie dawało mi spokoju 
to, że zupełnie nic z tego wszystkiego nie rozumiałam.  

Serwowałam kolejnym laptopom deski serów: abondan-
ce, banon, beaufort, bleu de bresse, brie de meaux, camem-
bert, cantal, chaource, coulommiers, comté, gruyère, laguiole, 
langres, livarot, maroilles, mimolette, morbier, munster, neufc-
hâtel, ossau-iraty, pélardon, reblochon, rocamadour, roquefort, 
le rustique, saint paulin, salers, tomme, trou du cru, vacherin, 
valençay i zupełnie nic z tego wszystkiego nie rozumiałam. 

Więc zupełnie nic z tego wszystkiego nie rozumiałam 
i zadawałam sobie najróżniejsze pytania dotyczące sytuacji, 
w której się znalazłam. Żadna z odpowiedzi nie dawała mi jed-
nak satysfakcji. A laptopów było coraz więcej i musiałam się 
uwijać coraz bardziej. 

W końcu pojawiało się ich tyle, że choćbym najbardziej 
w świecie chciała, to i tak nie byłabym w stanie ich wszystkich 
obsłużyć. Niechętnie zgodziłam się na szybkie przeszkolenie 
pozostałych kelnerów. Tym samym, niemal dobrowolnie, odda-
łam tytuł specjalistki. Znów wszyscy byliśmy równi i prawie 
wszystko było jak dawniej. Tylko że zamiast ludzi obsługiwali-
śmy laptopy. I tak to trwało przez jeszcze dwa, może trzy mie-
siące. My i laptopy. Aż w końcu, któregoś dnia, w porze śniada-
niowej pojawił się pierwszy od dawna człowiek. Pachnący my-
dłem i proszkiem. W pięknie wyprasowanej koszuli.  

Wszyscy byli jakoś dziwnie skrępowani, pociągnęliśmy 
losy o to, kto ma go obsłużyć. Ktoś został wyłoniony przez ślepy 
los i podszedł do stolika. Wyglądało to wszystko bardzo po-
kracznie. Odzwyczailiśmy się od ludzi.  

Potem proporcje zaczęły się wyrównywać.  
Aż pewnego dnia nie odwiedził nas żaden laptop. I tak 

już zostało.  
(Wobec tego powinnam podjąć próby znalezienia satys-

fakcjonującego wyjaśnienia tych wydarzeń. Niestety, godziny 
spędzone na dokładnym przeczesywaniu for internetowych nie 
przyniosły zadowalających rezultatów. Wobec niektórych wy-
padków rozum najzwyczajniej w świecie baranieje. 
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Jednak ja, po czasie, tłumaczę to sobie tak: w różnych 
grupach są różne mody i dotyczy to również gastronomii. Pew-
nie wśród laptopów w dobrym guście było wówczas udawanie 
się do francuskich restauracji z najwyższej półki. Niewykluczo-
ne, że dziś jadają gdzie indziej. 

Ale możliwe jest też, że całkowicie, dogłębnie i bezdy-
skusyjnie się mylę. 

A jeśli tak, to proszę mnie poprawić). 
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PAWEŁ ORZEŁ___________________sen nie 43. 
 

 
Moment przejścia między światem zewnętrznych po-

zorów a marginesem potrzeb fizjologicznych. Typowa i znana 
od zawsze sytuacja. Ludzie zwiedzający różne miejsca. Ludzie 
oglądający przedmioty co najmniej podejrzane. Ludzie tracący 
siebie przy tych czynnościach. Wszyscy mający wiedzę, że 
w każdym wydarzeniu pozostaje na zawsze coś z nich. Choć 
większość wolałaby pewnie, gdyby to przeżycia pozostawały 
w nich, a nie na odwrót. 
 Mężczyzna był w tej stopniowo, ale systematycznie, 
zatracającej się grupie. Wyraźnie odczuł na sobie, że przeby-
wanie w niej osłabia go, rozmiękcza to wszystko, co w nim 
najciekawsze. Tak jakby był to pierwszy lub drugi etap trawienia 
jego osobowości, by mógł stać się kolejnym bezmyślnym 
widzem. Z tego procesu wyrwała go potrzeba fizjologiczna, 
potrzeba oddania moczu. Nie mógł wiedzieć, że jest to coś, co 
go uratuje. Na początku odczuł tę sytuację jako dyskomfort, 
który wyrywa go z przyjemnego transu. Oddalił się więc od 
grupy i wszedł do wcześniej niezauważalnego wiejskiego domu. 
Przestępując próg zdał sobie sprawę, że nie jest już ślepy. 
Jednak nie pamiętał, gdzie był, co widział lub kto mu do tej pory 
towarzyszył. W świadomości pozostał sam akt chodzenia oraz 
rozkoszna lekkość wymykająca się tłumaczeniom. 
 Dom miał w sobie wiele elementów mu bliskich. Szedł 
w głąb, nikogo nie szukając ani nie wołając. Widział tylko 
kuchnię, która gdzieś w oddali wydawała się stopniowo otwie-
rać i rosnąć we wszystkie strony. W końcu doszedł do niej 
i wrażenie wytrąciło mężczyznę z siebie samego. Coś z jeszcze 
jego świata dotknęło go i zasugerowało wielkie zmiany. Nie 
zauważył, kiedy stanął przy zlewie i zaczął oddawać mocz. Nie 
czuł się nawet skrępowany świadomością, że stoi za nim 
umierająca kobieta, która przez całe życie nie wyszła na zew-
nątrz. Gdy skończył, przekazała mu staroświecki nocnik – w je-
go rękach raz za razem przeobrażający się w plastikowy talerz 
wypełniony moczem. 
 Dał ulgę swojemu wnętrzu, a ono odpowiedziało ros-
nącym podnieceniem. Myśli o dalszym zwiedzaniu i byciu 
cieniem odeszły. Pozostała tylko chęć zaspokojenia się w tym 
miejscu, w którym się znajdował. Chciał jak najszybciej mas-
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turbować się, ulżyć sobie, by później móc spokojnie poroz-
mawiać ze starą kobietą. A ona, jakby zdając sobie z tego 
sprawę, wzięła go pod rękę i zaprowadziła do pomieszczenia, 
które minął tuż przed wejściem kuchni. Zrozumiał, że proponuje 
mu skorzystanie z przestrzeni stworzonej specjalnie dla takich 
sytuacji. Zobaczył przed sobą konstrukcję opartą na roz-
wieszonych sznurach i pościeli tworzącej malutkie, zamknięte 
pokoiki. Wzbudziło to w nim skojarzenia ze sklepowymi przy-
mierzalniami i wszystkim, co w nich mógł robić. Pomieszczenie 
było nieproporcjonalnie długie, ale wiedział, że pójdzie bez 
zbędnego myślenia do pokoiku naprzeciw, że w nim zamknie 
się i szybko opanuje swoją potrzebę. Nie czuł wstydu przy 
starej kobiecie, jedynie zdziwienie, że ma czym zapłacić i wie, 
ile powinien. 
 W pokoiku rozejrzał się – zwykłe prześcieradło na wyso-
kości oczu, sięgające do kolan. Praktycznie brak odgrodzenia 
od ludzi obok. Patrząc na fakturę materiału poczuł, że ma 
w ręce jakiś przedmiot. Musiała mu go dać stara kobieta. Nie 
widział go, ale czuł. Miał wrażenie, że rozpoznaje wszystkie 
kolory i kształty, ale nic nie było dla niego jasne. Posiadał tylko 
pewność, że właśnie w ten przedmiot powinien wytrysnąć. 
A następnie oddać go kobiecie. 
 Miejsce nie było przesadnie czyste. Zobaczył w jednym 
momencie wszystkich ludzi, którzy mieli wytrysk na płócienne 
ściany i bez żadnego skrępowania wyszli. Wierzył, że jeżeli 
przyjrzy się dokładnie temu, co go otacza, odnajdzie wszystko. 
Podchodził blisko, patrzył coraz uważniej, a materia prześ-
cieradła rosła w jego oczach. Widział każdą nitkę, szwy, sposób 
szycia oraz zaschniętą spermę. Jednak pola wyschniętych 
plemników były tylko jego fantazją. Nie przestawał patrzeć 
z coraz mniejszej odległości. Dotykał już materiału nosem, 
czołem, policzkami, aż w końcu zatracił się w nim i na ziemię 
upadła jego głowa. 
 Zapomnienie o sobie jako o kompletnym, złożonym 
i bolesnym ciele może być dotkliwe. Mężczyźnie głowa upadła 
na ziemię, a po chwili poczuł, że ma ją między kolanami. 
W momencie niepewności odniósł wrażenie, że obok, w innym 
pokoiku, jest naga dziewczyna, która przygląda się mu z zacie-
kawieniem. W mężczyźnie więc zrodził się dylemat – mastur-
bował się już, czego nawet nie był do końca świadomy, 
a z drugiej strony chciał przeżyć stosunek z dziewczyną, kim-
kolwiek była. Penis, głowa, ręka, nogi, każdy element jego ciała 
stał się samowystarczalny i mógł sam decydować o sobie. 



 
 
 
 
 

______________________________________________Kamp 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____53 
 

Proces ten wchodził coraz głębiej w mężczyznę, aż do umow-
nych granic między komórkami. Dopiero na tej płaszczyźnie 
mógł całkowicie przestać istnieć. Stan nieistnienia nie był w tym 

przypadku równoznaczny z odrzuceniem lub 
zablokowaniem rozpoczętych czynności. 
Odpowiednie komórki nadal wykonywały te 
same ruchy, wierząc we współpracę i sens 
podtrzymania tego, co było do tej pory. Je-
dynie głowa znów upadła na ziemię i, dzięki 
resztce cielesnej Symbiozy, zauważyła 
dziewczynę oddalającą się w stronę starej 
kobiety. Niedługo później osamotniony męż-
czyzna, zebrał wszystkie swoje elementy 
i powstał na nowo taki sam jak wcześniej. 
Stało się to, kiedy odpowiednie komórki dały 
mu poczuć ciepłą spermę na dłoni. 
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ALEKSANDR KONDRATJEW____________ łabędzie 
apollińskie. 

bajka jesienna 
 
 

Dziwisz się, cudzoziemcze, czemu tak szybko osypują 
się z drzew pożółkłe liście. Zdumiewasz się, że nastąpiły 
chłodne, pochmurne dni… Czy słyszysz krzyki odlatujących 
łabędzi? Dowiedz się, cudzoziemcze, że to Apollo opuszcza 
nasz kraj, składając ofiarę strasznym i nieznanym ci bogom… 

A bogów tych mnogość. W objęciach mgły i śnieżnego 
pyłu, szybcy i bezkształtni, ciągną z północy. Ich głosy, które 
wydają się tobie zawodzeniem zawieruchy, wilczym wyciem, są 
coraz bliżej. Wśród ich chórów niekiedy słyszy się czyjś 
dźwięczny, pogardliwy śmiech. To śmieje się ich władczyni, 
nieśmiertelna, lodowa dziewica. 

Chcesz? Opowiem ci o niej. 
Wszyscy, którzy widzieli tą boginię, wiedzą, jak ośle-

piająco jest piękna. Boginie olimpijskie zazdroszczą jej uś-
miechu i bujnych włosów. 

Sława jej oszałamiającej wspaniałości na skrzydłach 
wiatrów doleciała do mórz południowych. Wiatry opowiadały 
falom o wiecznie młodej dziewicy o tajemniczych oczach, 
szyderczym uśmiechu i chłodnym sercu.  

Dziewica ta żyje daleko na północy, wśród brył lodu 
i wiecznego śniegu, i tylko niekiedy pojawia się w kraju 
Hiperborejczyków… 

Wydziela ona lśnienie, które może współzawodniczyć ze 
złotymi promieniami Feba. Ale promienie bogini są tak samo 
chłodne, jak i jej serce, a serce tej piękności tak samo jest 
nieprzystępne, jak kraj, w którym na co dzień przebywa. 

Wieść, niesiona przez wiatry, dotarła i do uszu Feba. 
Bóg światłości był w Delos i czuł się dziwnie. Miał dość 

zapylonych oliwek i wiecznego, spokojnego plusku błękitnego 
morza. Znudziły go objęcia wesołych, kształtnych nimf. 

Synowi Latony zachciało się doświadczyć czegoś 
nowego. Pragnął nowych czułości, nowej, nieznanej miłości… 

I oto do jego uszu dotarła wieść o nowej, obcej Olimpowi 
bogini. Północna Aurora stała przed nim jak żywa. Olimpijczyk 
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już sobie wyobrażał, jak zdobywa światłonośną dziewicę, jak jej 
serce z lodu rozmarznie pod jego gorącymi pocałunkami… 

Pragnienie miłości ogarnęło duszę Strzałonośnego. 
– Co rychlej ją znaleźć! – przemknęło w jego głowie. 
I Apollo rozkazał zaprzęgać swój rydwan. 
Nie złociste konie powiozły boga – to białe łabędzie pom-

knęły z nim nad błękitnym morzem. Złocisty rydwan niósł go 
obok Patosu. 

Smutnym uśmiechem żegnała go kąpiąca się w morzu 
Afrodyta. 

Apollo zaś leciał, pełen radosnej nadziei. Szafranowy 
chiton podkreślał linię jego posągowego ciała. 

W rękach była dźwięczna lira. Świąteczna melodia 
leciała z jej oczarowanych strun. 

Łabędzie wtórowały jej, wydając melodyczne krzyki. 
Słysząc je, ludzie podnosili głowy i mówili: 
– Patrzcie, oto Apollon leci na swoich łabędziach do kraju 

Hiperborejczyków. 
A złotowłosy bóg wciąż leciał i leciał w stronę, gdzie 

panuje wieczna Noc, którą siwy Ocean dławi swoimi lodowatymi 
objęciami. 

Na granicy jej królestwa zmęczone łabędzie zaznaczyły 
parę kręgów i opuściły się na ziemię. 

Kraj Hiperborejczyków był już znany Apollowi. Już 
wcześniej na krótki okres odwiedzał te bezgraniczne lasy, 
nieprzebyte topiele i spokojne, kryształowe jeziora. 

Teraz jego wzrok poszukiwał wśród nich młodą boginię 
o zimnym sercu. 

Ale nie było jej widać. 
Choć wspaniałość tej piękności dało się wyczuć we 

wszystkim. 
Wydawało się, że wszystko o niej przypomina: i milczące 

lasy, i nieprzystępne trzęsawiska, i zimne jak lód wody spo-
kojnych jezior. 

A świetlisty bóg bez wytchnienia poszukiwał swojej uko-
chanej. 

Noc dla niego nie istniała. 
Przestała istnieć i dla całego kraju Hiperborejczyków, 

opuszczonego przez kapryśną boginię. 
Na łono swojej matki, pod jej nieprzystępne władanie, 

z zagadkowym uśmiechem uciekła nieśmiertelna dziewica od 
świetlistego boga. 

Wiedziała, że on nie może tam jej wyśledzić. 
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Apollon natomiast przygotowywał się do spotkania 
z pięknością. 

Rozścielił aksamitną zieloność traw na stokach gór i na 
równinach. Uparte lasy zaszeleściły wonnym przybraniem. Jak 
złociste, ślubne naczynia, zabłyszczały pod jego promieniami 
jeziora. 

Lecz lodowa dziewica nie przychodziła. Apollo zaś zaczął 
tracić nadzieję i zatęsknił. Nie pocieszały go chóry ptactwa, 
śpiewające na jego cześć zachwycające hymny. Pieśni koników 
polnych zaczęły mu przeszkadzać, tak samo jak na południu 
przeszkadzały cykady. 

I nadzieja boga zaczęła gasnąć. Pobladła jego świetlista 
twarz. Jego jasne czoło zaćmiły smutne rozmyślania. 

– Moje piękno nie może zwyciężyć bogini: moja lira nie 
jest w stanie zniewolić jej serca. Czy nie lepiej byłoby wrócić na 
południe? Odpocząłbym od nocnego czuwania w świątyniach 
w Delos. Melodyjne dźwięki cytry pod upalnym niebem 
Heliopolu rozweseliłyby moją duszę. Tak przyjemny jest dla 
mnie aromat kadzideł na delfickich trójnogach!.. 

– Nie! – postanowił Złotowłosy, – odczekam jeszcze tro-
chę, być może ona zlituje się i przyjdzie! 

Przemalował liście na purpurę i złoto. Ciemnoczerwone 
kiście brusznicy szczodrze rozsypał po miękkim mchu. 

Lecz bogini nie przychodziła… 
Smutny w swojej samotności, wśród milczącego lasu, 

stał Olimpijczyk. 
Zniecierpliwione krzyki łabędzi wytrąciły go z zamyślenia. 
Z głębokim westchnieniem Apollo wszedł do swojej kola-

sy. 
Szybko pomknęły jego biało-śnieżne ptaki, kierując się 

tam, gdzie wśród zielonych kamieni płynie Eurotas, gdzie ciepłe 
fale Nilu wtulają się w złocisty piasek… 

– Żegnaj, Febie! – szeptały w ślad za nim kwiaty i trawa. 
Wiedziały, że zginą, kiedy on się skryje. 
Lecz Apollo, nie zwracając na nie uwagi, leciał do 

ukochanej Hellady. Radosnym pluskiem witały go błękitne, 
ciepłe fale. Jak różowawe perełki, błyszczały wśród nich 
śmiejące się nereidy… 

A tam, w kraju Hiperborejczyków, było ciemno, zimno 
i białe chmury sypały wciąż więcej i więcej śniegu. Północny 
wiatr przynosił je całymi zaspami. 

Rzeki, z których dawno odleciały ostatnie ptaki, przykryły 
się lodem. Ludzie naciągali na siebie skóry zwierzęce i chowali 
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się do skalnych załomów. Nawisy białego śniegu wisiały na 
sosnach i świerkach. Demony zamieci prześcigały się na ich 
wierzchołkach… 

Caryca Noc rozpostarła się nad ziemią Hiperborej-
czyków. 

W ślad za carycą z kraju 
lodowców przybyła jej córka. Roz-
pościerając oślepiające lśnienie, 
zatrzymała się bogini na w połowie 
zaniesionej śniegiem skale i zaczęła 
spoglądać w tą stro-
nę, gdzie skrył się za-
łamany Feb. 

Tak jak wcześ-
niej dziwny uśmiech 
zagrał na jej ustach. 

Wydało się, że 
sprawiało jej radość 
wspomnienie, jak mę-
czył się zakochany 
Olimpijczyk. 

Nie zasmuciło 
dziewicy o zimnym ser-
cu to, że Feb odleciał 
z powrotem. 

Wiedziała dob-
rze, że powróci… 
 
 

Przełożyła 
Joanna Baum 

 
 

Aleksandr Alesiejewicz 
Kondratjew 

 

Ur. 1876 w Petersburgu, zm. 1967 na 
emigracji w stanie Nowy Jork w USA. 
Autor m.in. książek literackich: Wier-
sze A.K. (Стихи А.К., 1905), Satyra 
(Сатиресса, 1907), Biały kozioł (Бе-
лый козел, 1908), Czarna Wenera 
(Черная Венера, 1909), Uśmiech 
Aszery (Улыбка Ашеры, 1911), Na 
brzegach Jaryni (На берегах Ярыни, 
1930) i Słowiańscy bogowie (Славя-
нские боги, 1936) oraz dzieła teore-
tycznoliterackiego Hrabia A.K. Tołstoj. 
Materiały do historii życia i twórczości 
(Граф А. К. Толстой. Материалы 
для истории жизни и творчества, 
1912). Zdaniem badaczy jeden z naj-
bardziej niedocenionych pisarzy ro-
syjskich tamtego okresu. 
 
 
 

 
 

Joanna Baum 
 

Doktorantka Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Gdańskiego, 
absolwentka filologii rosyjskiej 
i administracji. Pracę doktorską 
pisze na temat literatury mało 
znanego, ale cenionego w Rosji 
i na Ukrainie petersburskiego pi-
sarza – emigranta pierwszej fali 
Aleksandra Kondratjewa. Zajmo-
wała się również tematyką poli-
tyki wewnętrznej Rosji oraz pi-
sarstwem kobiet w Rosji. Poza 
działalnością naukową intere-
suje się literaturą i sztukami 
plastycznymi. W czasie wolnym 
jeździ na wycieczki po Polsce 
bliskiej i dalekiej. Planuje rów-
nież wyjazd w głąb Rosji. 
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„Łatwo nieświadomie odpalić 
ten cały mechanizm opresji”. 
Z Radosławem Jurczakiem 

rozmawia Dawid Kujawa
 
 
Dawid Kujawa: Radku, pozwól, że zacznę frymuśnie: czy 
masz obsesję na punkcie dłoni? Oglądasz Bressona? Po-
dziwiasz kieszonkowców? Może w poezji widzisz sztukę 
prestidigitatorską?  
 
Radosław Jurczak: [śmiech] Istniał podobno taki zwyczaj w sta-
rym malarstwie chińskim, że uczeń nie miał prawa nazywać się 
malarzem, dopóki nie potrafił namalować ludzkiej dłoni równie 
dobrze jak jego mistrz; na tym kontemplowaniu dłoni, uczeniu 
się dłoni od niej samej, można było równie dobrze spędzić 20 
lat, 30. Ja bym nie odmawiał tym Chińczykom pewnej intuicji. 
 
Mam powód, żeby pytać – jesteś jednym z tych poetów, 
którzy pod żadnym pozorem nie próbują ukrywać swoich 
inspiracji; w roboczej wersji Pamięci zewnętrznej jest przy-
najmniej kilkanaście takich miejsc, w których podejmujesz 
dyskusje z autorami cenionymi u nas i dobrze rozpozna-
nymi, także z tymi niewiele starszymi od Ciebie. Mam wra-
żenie, że natrętnie powracające w Twoich wierszach dłonie 
stanowią jakąś pozostałość po silnej fascynacji „gładką” 
dykcją Andrzeja Sosnowskiego – szczególnie subtelnym 
okazują się one ornamentem, gdy występują obok tych 
wszystkich zgliczowanych form zapisu (działalność panów 
z Rozdzielczości Chleba, jak rozumiem, również przyswo-
iłeś świetnie) lub obok „fazowych” idiomów Brewińskiego 
czy Pułki idących w jednej linii za Miłoszem Biedrzyckim. 
Jak Ty sam byś się do takiego rozpoznania odniósł? 
 
Akurat wątek dłoni nie bierze się z Sosnowskiego; mówiąc już 
poważniej, dłoń faktycznie należy do tych czterech-pięciu moty-
wów spajających całą książkę, ale to dlatego, że jest seman-
tycznie bardzo nośna: dłoń wyciągnięta po, dłoń uderzająca, 
dłoń wyciągnięta na pomoc, dłoń pseudonimująca działanie ja-
ko takie, stąd nacechowana etycznie itp., to wszystko wewnątrz 
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tego słowa siedzi. Co do inspiracji – oczywiście Pułki i Sos-
nowskiego się nie będę wypierał, to przez nich wchodziłem ileś 
tam lat temu, pewnie cztery, we współczesną poezję. Przez 
Pułkę przede wszystkim, chociaż go nigdy nie poznałem, za 
młody jestem, pierwszy raz czytałem wiersz Pułki zaraz po jego 
śmierci, w „Przekroju”. To była Blenda, z tą przerzutnią: „Nasze 
łodzie się miną (grymas uśmiechu), // nasze łodzie się mienią 
(brokat i cekiny)”, wtedy coś się we mnie przestawiło na trwałe. 
Ekipę z Chleba oczywiście czytałem i cenię, ale w sumie nigdy 
nie byłem mentalnie podpięty do tych samych serwerów, co oni; 
netowy zapis to głównie kwestia hasztagów, one po prostu 
podobają się jako nowy rodzaj aktu mowy, trochę nieuchwytny, 
coś między normalnym użyciem słów a odsyłaczem/ikoną. 
Poza wszystkim trudno w 2016 roku pisać wiersze nie odno-
sząc się jakoś do technologii, pół życia wszyscy spędzamy 
w technologii. Z kolei inspiracje Miłoszem – jasne, ale nie Bied-
rzyckim, bardziej Czesławem, co zresztą mnie jakoś tam kon-
stytuuje jako poetę w ogóle. Chociaż raczej nie jest w dobrym 
tonie się teraz przyznawać do Miłosza. To chyba kwestia tego, 
że nikt go sensownie nie czyta. Np. Gdzie wschodzi słońce 
i kędy zapada nikt nie czyta, a to genialny tom jest. A Biedrzycki 
istnieje dla mnie przede wszystkim jako tłumacz Šalamuna, 
jakoś zawsze skupiałem się na tym Šalamunie i nie doczytałem 
za dużo samego Biedrzyckiego, z którego to powodu boleję, 
głowę popiołem etc, etc. 
 
Zatrzymajmy się, jeśli pozwolisz, na Miłoszu. Gdzie wscho-
dzi słońce… to książka, o ile dobrze pamiętam, gdzieś z lat 
70. Zgodziłbyś się z dziś powszechną dość opinią, że Mi-
łosz im starszy, tym gorszy? Byłbym wdzięczny, gdybyś 
opowiedział krótko, co właściwie dał Ci ten poeta – w koń-
cu, jak trafnie zauważasz, nie stanowi on szczególnie 
istotnego punktu odniesienia dla współczesnych debiu-
tantów, chyba że jako chłopiec do bicia. 
 
Tak, Gdzie wschodzi słońce… jest z 1974 roku, potem w 1977 
był esej Ziemia Ulro; to są moim zdaniem jego najlepsze rzeczy. 
Gdyby wizualizować jakość tekstów Miłosza w czasie, to 
dostalibyśmy raczej krzywą Gaussa, maksimum w roku 1974. 
Owszem, późne wiersze są w dużej mierze zbyt leniwe, mało 
intensywne, nieosadzone w pracy nad językiem, z kilkoma 
genialnymi wyjątkami w rodzaju Alkoholik wstępuje w bramę 
niebios. Ale nie mogę się zgodzić z powszechnym teraz przeko-



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(8)/2016_______________ 
 

 

62_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

naniem, że jeżeli Miłosz się do czegoś nadawał, to tylko młody, 
jeszcze katastrofista. Ok, tamte teksty mają w sobie sporo 
dogłębnego wkurwu i wrażliwości, której nie nauczył się jeszcze 
ukrywać, ale cały czas pozostają uwikłane w problemy języka 
awangardy, trochę w pozostałości idiomu z przełomu wieków, 
nie ma tego idealnie czystego tonu z najlepszych kawałków 
z przełomu lat 60. i 70. Co mi dał Miłosz? Zastanawiam się, jak 
to możliwe, że nie dał tego samego wszystkim poetom z rocz-
ników 80. Ostatnio kluczowa w polskim wierszu – dla mnie też – 
jest kwestia etycznego i politycznego zaangażowania poezji, 
aktywnej kontestacji zastanego świata, zwłaszcza z pozycji 
lewicowych: przecież to wszystko jest u Miłosza! Nawet w sa-
mym Gdzie wschodzi słońce… poruszona jest kwestia zwierząt, 
są tam jedne z pierwszych porządnych wierszy ekologicznych 
po polsku. Bardzo wiele – i słusznie – mówi się o poezji jako 
sposobie przywracania głosu słabszym, „cierpiącym Innym”: to 
przecież sam rdzeń Miłosza. Do tego w Ziemi Ulro czy Widze-
niach nad Zatoką San Francisco zaskakująco dogłębna analiza 
problemu, który mamy z naukami przyrodniczymi, z tym, jak 
przekształcają naraz świadomość i bazę, i to w nieprzewi-
dywalnym do końca kierunku. I tak dalej, tego naprawdę jest 
pełno. Świetna intuicja filozoficzna, bardzo przenikliwa. Poza 
tym jest, oczywiście, kwestia osobistego gustu. Mam wyczulony 
słuch i mało który tok polskiej frazy tak na mnie działa, jak np. 
inwokacja z Gdzie wschodzi słońce… 
 
Poeta powinien zatem mówić w imieniu pozbawionych gło-
su? Ma reprezentować ich interesy? Czy taki sposób 
formułowania problemu nie wydaje Ci się nieco 
podejrzany? 
 
Jasne. Łatwo przejść od mówienia w imieniu zakneblowanych 
do uprzedmiotowienia, skończyć z kompletnie skonstruowanym 
Innym, nieświadomie odpalić ten cały mechanizm opresji. 
W rezultacie są tylko trzy możliwości (nie licząc trywialnej, czyli 
olania własnych obowiązków i wejścia w język panujący). Po 
pierwsze – można dać głos pozbawionym głosu, po prostu 
będąc ich głosem. Jeżeli teraz rozmawiamy, piszemy wiersze, 
we względnym spokoju, w środku Europy, to dla żadnego z nas 
ta opcja nie jest dostępna. Jestem przekonany, że jeśli pojawi 
się taki np. Szekspir robotników z Bangladeszu zarabiających 
półtora dolara dziennie, to będzie najlepszym poetą świata, ale 
zdecydowanie nie europejskim. Po drugie – korzystając ze sta-
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tusu poety jako działającego w słabych punktach języka, można 
przyjąć strategię roczników 80., czyli obezwładniać języki prze-
mocy i marginalizacji, pokazywać ich działanie, przechwytywać, 
unieważniać. Takie rzeczy świetnie robią Szczepan Kopyt, To-
masz Bąk, Kira Pietrek itd. (o Górze nie mówię, bo on jest osob-
ny, wybitniejszy od wszystkich). No i szacun, chociaż wypada 
zapytać, czy nie mamy do czynienia ze strategią pasożytniczą, 
zatem uzależnioną od języka systemu. Po trzecie – można 
mówić o innych, nie próbując dać im dosłownie głosu, tj. być nie 
tyle głosem Innego, co głosem „siebie” wobec zła, które Innego 
dotyka. Czyli ostatecznie liczyć na jakiś wgląd dostatecznie 
głęboki, żeby napisany wiersz miał jakąś wagę nie tylko dla 
plemienia, nie tylko dla nas dwóch i pozostałych 1352 polskich 
czytelników poezji, ale większą. To jest strategia obiektywis-
tyczna, w Twoim pytaniu słyszę pewną nieufność wobec 
uniwersalizmu, ale nie potrafię się za nim nie opowiadać. 
 
Mierzysz się w swoich tekstach z „problemami współczes-
ności”, co, jak może wiesz, dla mnie jest niezwykle istotne 
i w moim przekonaniu stanowić powinno punkt wyjścia dla 
każdego aktu twórczego. Jest w tych wierszach niepokój 
wywołany przez tak zwane społeczeństwo kontroli („Był-
bym ci ja dronem, miałbym wszystkie miejsca”, Z melodii 
ludowych), jest sporo paranoicznych doświadczeń zwią-
zanych z globalizacją, symulacyjnym charakterem rzeczy-
wistości, powstaniem Państwa Islamskiego, przemocą eko-
nomiczną. Zatem pytanie obligatoryjne: to rzeczy, o których 
zwyczajnie nie możesz nie pisać, czy też jako człowiek 
młody wierzysz w tę niezbyt wielką, ale jednak sprawczą 
siłę wiersza? 
 
Jedno i drugie. Nie da się nie pisać o świecie, w którym się 
żyje, tj. da się, oczywiście, można być Mallarmém albo kimś 
w tym rodzaju, tylko nie ma to większego sensu. A świat ma 
w tej chwili to do siebie (pewnie zawsze ma), że zawiera 
zupełnie niepojętą ilość zła, bólu, niewyobrażalnie wiele ro-
dzajów zła, wiersz musi coś z tym robić. Człowiek za wierszem 
musi coś z tym robić. Zresztą te „problemy współczesności” są 
bardzo konkretne, cudzysłów je odsuwa na bezpieczną odleg-
łość, na dalszy koniec języka, a wystarczy się przejść pod Bied-
ronkę (vide: Loop dla Jana Kalwina). Wystarczy mieć pecha i 13 
listopada odwiedzić znajomych w Paryżu. Wystarczy mieć pe-
cha i być Ukraińcem. Poza tym mówiłem już o Miłoszu – on 
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przede wszystkim dlatego jest zupełnie fundamentalny, że ma 
podobny typ myślenia, takie podstawowe niezrozumienie, jak 
zło jest możliwe, dlaczego. Zresztą Konrad Góra też jest 
w sporej części z Miłosza, skoro mówimy o zaangażowanych. 
A o kwestiach kontroli, widzenia, technologii, nie mogę nie myś-
leć też z prostszego powodu: po prostu zajmuję się episte-
mologią i filozofią nauki, więc przeczulenie na tym punkcie 
przychodzi naturalnie, taka tam choroba zawodowa. 
 
Z czasem mam coraz silniejsze wrażenie, że artyści zwy-
czajnie asystują podczas zmian, towarzyszą ruchom spo-
łecznym, ale perspektywa historyczna każe myśleć o nich 
później często jako o katalizatorach rozmaitych zrywów. Ty 
jednak trochę postrzegasz siebie jako kogoś, kto inter-
weniuje? Zdarza Ci się myśleć o  indywidualnym czytelniku 
i jego decyzjach, na które w mniejszym lub większym stop-
niu da się wpłynąć? 
 
Szczęśliwie nie myślę o sobie jako o katalizatorze zrywów, to 
byłoby niezdrowe. [śmiech] Ale trudno pisać poezję, zwłaszcza 
poezję niezgody na poziomie etycznym czy filozoficznym, nie 
myśląc o człowieku, do którego to kiedyś trafi. Wierzę, że dobry 
wiersz może zmieniać mniej więcej tak, jak można człowieka 
zmienić podczas absolutnie szczerej rozmowy, tylko że ona się 
odbywa całkowicie wewnątrz czytającego; wiersz wybitny przy-
najmniej chwilowo zmusi do zostania naraz obiema przeciw-
nymi stronami tej rozmowy, wytworzy jakieś pęknięcie. Reszta 
jest kwestią przypadku, indywidualnych predyspozycji czytel-
nika, etc. Jeszcze co do tych katalizatorów, ocalania narodów 
i ludzi, tym podobnych rzeczy – prawdopodobnie to jest nawet 
do zrobienia, ale w inny sposób. W wierszach odbywa się ta 
trudniejsza i ważniejsza praca mówienia całkowicie szczerze do 
kogokolwiek, kto czyta, ale dobrze byłoby, gdyby poeta funkcjo-
nował też jako osoba publiczna. Mamy teraz ewidentny problem 
ze sobą i ze światem, tj. my jako ludzie (whatever), potrzebne 
są nowe sposoby myślenia o rzeczywistości, podmiotowości, 
o etyce, itd. Sądzę, że poeci powinni w tej dyskusji zabierać 
głos. Potrzebujemy nowych „reguł dla ludzkiego zwierzyńca”, to 
jest oczywista kwestia, jak ich nie będzie, to ten wesoły Mens-
chenpark się po prostu sam rozpadnie. 
 
Poeci powinni zabierać głos w ważnych sprawach – jasne: 
ale czy kogoś interesuje ich zdanie? Zapytam prowoka-



 
 
 
 
 

______________________________________________Kamp 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____65 
 

cyjnie: czy nieobecność poetów w medialnym dyskursie 
jest ich winą, winą odbiorców, systemu edukacji? Niedaw-
no pojawiła się nowa płyta znanego Ci pewnie doskonale 
Saula Williamsa – wiesz, co on powtarza w wywiadach? Że 
ta stylóweczka, która wielu irytuje, jest mu potrzebna, żeby 
wypełnić ją treścią; że dopiero z tej blagierskiej nieco po-
zycji jest sens uderzać w „1%”, inaczej możemy poten-
tatom naskoczyć. 
 
Żadna z tych odpowiedzi specjalnie mnie nie kręci; nie powiem 
za Franaszkiem, że winę ponoszą sami poeci, którzy za-
pomnieli o czytelniku, niedzielnych obiadach i wzbudzaniu 
Uczucia, ale też nie sądzę, żeby dało się tak łatwo pozbyć 
wyrzutów sumienia, stwierdzając, że to czytelnik jest kompletnie 
niedouczony i nie ogarnia. Koniec końców nieobecność poetów 
w medialnym dyskursie jest przede wszystkim winą dziwacz-
nych cech tegoż dyskursu. To nie tylko problem z poetami, my 
(jacy my?) w ogóle wywaliliśmy poważniejsze problemy (etycz-
ne, socjoekonomiczne, filozoficzne) z dyskusji. Bodaj ostatnia 
filozof, która bywa jeszcze w telewizji, to prof. Środa, zadaje się 
jej przeważnie ten sam zgrany zestaw pytań, marnując czas 
i inteligencję zarówno jej, jak i widza. Saul Williams ma, jak 
zwykle, co najmniej 80% racji. Wyobrażasz sobie, żeby w Pol-
sce w godzinach przyzwoitej oglądalności emitowany był go-
dzinny program na tematy filozoficzne prowadzony przez wybit-
nego filozofa? W Niemczech taki program istnieje, nazywa się 
Im Glashaus, prowadzi go Peter Sloterdijk. Sprawa polega na 
tym, że on jest rzeczywiście prowokatorem, skandalistą, lubuje 
się w hiperbolach, ale poza tym wykonuje świetną robotę 
intelektualną. Prawdopodobnie najlepszą strategią, jaką poeta 
może przyjąć, jest bezwarunkowo mówić wprost, trochę 
prowokować i liczyć na wejście „z rozpędu” w obieg publiczny, 
także jako intelektualista, nie tylko jako autor. Ale w sumie bez 
przesady, ostatecznie liczą się wiersze, pierwsza odpowie-
dzialność jest wobec literatury. 
 
Idźmy dalej w tę stronę: jak postrzegasz kwestię uwikłania 
autora tekstów lirycznych w kapitalistyczne warunki 
produkcji? Kim jest dzisiaj poeta? Robotnikiem, który ot-
rzymuje płacę roboczą? Czy może rentierem, który za jed-
norazową publikację dzieła otrzymuję zapłatę nie różniącą 
się od tej, którą otrzymuje się za dzierżawę? 
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Radosław Jurczak 

 
Ur. w 1995 roku, poeta. Lau-
reat XXI OKP im. Jacka Bie-
rezina. Publikowany (w „Wa-
kacie”, „Arteriach”, „Nośniku 
Rozdzielczości Chleba”), stu-
diuje (filozofię i kognitywisty-
kę na UW), mieszka (w Ło-
miankach). Skądinąd zajmu-
je się filozofią nauki, bioety-
ką i przetwarzaniem języka 
naturalnego. 

No tak; mógłbym w sumie odpowiedzieć, pewnie podobnie jak 
Ty, że to kapitalistyczne warunki produkcji są tutaj problemem 
i nic sensownego się nie da wykombinować, dopóki będziemy 
myśleć w takiej strukturze pojęciowej, w ramach której paradyg-
matem wynagrodzenia jest ostatecznie, po odjęciu całego skry-
wającego to spamu, jednak ta nieszczęsna dniówka w Man-
chesterskiej fabryce, o 150 lat przeterminowana. Ale niestety 
taką właśnie strukturę pojęciową mamy aktualnie zaimplemen-
towaną w postaci struktury społecznej/ekonomicznej, więc 
poecie pozostaje bywać okresowo rentierem (to pewnie łat-
wiejsze, jeśli należy się do głównego obiegu nagrodowego), 
a przez resztę czasu stopniowo się coraz bardziej preka-
ryzować, zwłaszcza, jak jest się młodym (czytaj: bez mocnej po-
zycji), utalentowanym (czytaj: niepasującym do rubryki poetyc-
kiej Tygodnika Powszechnego) i nazywającym się, dajmy na to, 
raczej Maciej Taranek niż Jacek Dehnel. 
 
Jak, w takim wypadku, powinna zostać Twoim zdaniem 
uregulowana sprawa obecności artystów na rynku pracy? 
Zostaje im tylko mecenat państwa, dotacje i granty? 
 
Szczerze mówiąc – tak, w pewnym sensie. W każdym cywi-
lizowanym systemie ekonomicznym trzeba zadać sobie jedno 
podstawowe pytanie. Mamy grupę ludzi, którzy tworzą wiersze, 
czyli jednak dobra trudno wymierne, źle przekładające się na 
prosty bilans korzyści, etc. W dodatku czyta to pewna niewielka 
część wspólnoty. Przypominam, stała Enzens-
bergera: 1354. Pytanie brzmi: czy na tyle interesuje 
nas wolnorynkowa ortodoksja, że nie jesteśmy 
skłonni finansować tych ludzi, których praca 
przynosi przecież efekty kompletnie odmiennego 
rodzaju (np. praca Konrada Góry nie pozwala innym 
czuć się zbyt komfortowo ze złem pośrednio 
wyrządzanym ludziom i zwierzętom, o których 
standardowo wolimy nie myśleć)? Ja osobiście nie 
mam tatuażu z Miltonem Friedmanem i popieram 
państwowe finansowanie literatury. Ale do tego 
jeszcze uwaga, którą chciałbym zadedykować Mi-
chałowi Czai, bo z całą pewnością dałby mi za nią 
po mordzie. Otóż kiedy Auden projektował w jednym 
z esejów idealną akademię kształcącą poetów, 
nakładał warunek, żeby każdy nauczył się pewnego 
praktycznego rzemiosła, a następnie przez okreś-
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Dawid Kujawa 

 
Ur. 1989. Krytyk literacki, miesz-
ka w Katowicach.      

loną liczbę godzin dziennie je wykonywał. Ja wiem, że to są 
takie mrzonki à la Henry David Thoreau, ale idea może słuszna: 
literaturze szkodzi, kiedy autor zajmuje się tylko nią. 
Prawdopodobnie dotowanie nie powinno być całkowite (chociaż 
wyższe niż obecnie!), tj. nie ma powodu, żeby poeta nie 
pracował także pozapoetycko w pozostałym mu czasie. 
Oczywiście nie chodzi mi koniecznie o jakieś Audenowskie 
heblowanie drewna, równie dobrze może to być praca 
wykładowcy akademickiego czy coś w tym rodzaju. 
 
Trochę liczyłem na to, że ostatnim pytaniem skieruję roz-
mowę w stronę pewnej konkretnej kwestii, która często 
okazuje się absolutnie koniecznym punktem dyskusji o fi-
nansowaniu sztuki. Nie wyszło, uderzę zatem wprost: bez-
warunkowy dochód podstawowy – hm? 
 
Ok, częściowo to wina mojej niedomyślności, a częściowo tego, 
że dochód podstawowy uważam za coś tak elementarnie niez-
będnego, że o nim nie wspomniałem. Jak najbardziej, jedną 
z reguł zwierzyńca musi być zapewnienie podstawy bytowej 
wszystkim podmiotom moralności – najpierw ludzkim, w dalszej 
perspektywie dobrze byłoby pomyśleć o możliwych podsta-
wowych prawach ekonomicznych innych zwierząt, np. jakiejś 
uogólnionej formie gwarancji materialnego bytowania (myślę tu 
o kontekstach w rodzaju wycinek Amazonii, może dokonuje się 
tu poza wszystkim akt pogwałcenia praw podobny trochę do 
tego, co robiono narodom kolonizowanym, z zachowaniem 
wszelkich proporcji). Wracając do artystów – niewątpliwie 
dochód podstawowy sporo tu ułatwia; można by też pomyśleć, 
czy sztuki nie powinno się finansować nieco ponad tę mini-

malną stawkę, ale to są rzeczy do uzgodnienia, naj-
ważniejszą jest samo uznanie takiego powszechnego 
dochodu. Zresztą prywatnie jestem optymistą, idea 
weszła w obieg, jeżeli cały system społeczny nie 
padnie niedługo z hukiem, to za jakieś 30-40 lat pewnie 
będą w Europie państwa działające na zasadach 
dochodu bezwarunkowego. 
 
Finlandia, Szwajcaria, Kanada – wygląda na to, że 
idziemy w dobrą stronę. Póki co serdecznie 
dziękuję Ci za rozmowę.  
 
Dzięki! 
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The Fourth Eye Photography, 

The Rape of Teddy Bear 1 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

„Miałem w życiu siedem marynarek”. 
Siedem razy spod siódmego żebra 

Pawła Tańskiego
  

 
Proszę Państwa, tro-

chę prywaty na początek: 
jakbym nie liczył, w życiu 
nie miałem siedmiu mary-
narek. Nawet nie, że naraz. 
Ważne, kto mówi, nie tylko 
„co”. Jeśli chodzi o mnie, 
miałem za to siedem po-
dejść do tomu 
spod siódmego 
żebra. Żadna nu-
merologia, a fakt. 
  

Dlaczego? 
Siedem, bo chcia-
łem, bo tak. Aż 
siedem, bo nieła-
two było przeko-
nac się, aż sie-
dem, bo najnow-
sza książka poetycka Pawła 
Tańskiego to trudna książka. 
Nie chodzi o to, że jest nie-
zrozumiała, takich książek, 
jak doskonale wiemy, nie 
ma. Nie chodzi o to, że źle 
się ją czyta, bo czyta się 
nieźle. Nie chodzi o to, że 
łatwo ją czytać, bo to nie-
prawda. Książka wydała mi 
się po prostu ważna. Pro-
blem nie polega na tym, że 
im dalej w las, tym więcej 

drzew, odsuńmy z pamięci 
wiedzę o autorze urodzo-
nym w 1974 roku, historyku 
i krytyku literatury, którego 
najnowszy tom jest szóstym 
z kolei. Nie bez powodu 
jednak stwierdziłem we 
wstępie, a powtórzyłem te-

raz, że ważne 
jest nie tylko 
„co” ktoś mó-
wi, ale „kto” 
mówi. Proszę 
nie spodzie-
wać się walki 
klas, nie w tym 
rzecz, że byt 

kształtuje 
świadomość, 

a w tym, że w 
przypadku tomu spod siód-
mego żebra świadomość 
podmiotu Tańskiego kształ-
tuje byt. 
 Co autor miał na my-
śli? Który autor? Pozostań-
my może przy żebrze i Tań-
skim. Autopojeza to, tłuma-
cząc z uczonego na co-
dzienny, samowytwarzanie. 
Niech będzie to kluczem do 
klatki (żebrowej), jaką za-
proponował autor Mikroto-
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nów, a choć nie czas jesz-
cze na podsumowania, po-
wiedzmy, że cały czas o tym 
mowa: Paweł Tański żebra 
czuje, a ponadto żebra two-
rzy, cóż większego stwier-
dzić mogę? System poetycki 
spod siódmego żebra, mimo 
że mniej lub bardziej inten-
cjonalny, w wyższym stop-
niu niż w zgodzie z zamia-
rem autora lub czytelnika 
wytwarza się sam, nawał 
przedmiotów i wrażeń, a prze-
de wszystkim wyrażeń odsy-
łających do jednych i dru-
gich, sam z siebie zaczyna 
się organizować w jakieś 
niemożliwe migawki prze-
szłych i przyszłych fajerwer-
ków. Podmiot tych wierszy 
nie chce stawać (się) wobec 
klatki żebrowej swojego po-
etyckiego świata, przeciw-
nie, chce najpierw wytworzyć 
ją, a potem umościć się w 
niej wygodnie niby wątroba. 

 Nie przeszka-
dzają temu wyważone 
odautorskie gesty w ro-
dzaju podkreślenia wie-

dzy podmiotu o wła-
snej tekstowości („z o-
czu sypią się kawałki 
papieru”, „wargi są o-
szronione”), nie prze-
szkadza temu igranie 
z synestezją („czer-
wień” oscyluje, „gra 
między f a fis”), nie 
przeszkadza temu wyw-

racanie znanych i lu-
bianych funkcji pod-

miotu i orzeczenia (chodze-
nie bohatera przes-taje być 
czynnością przez niego wy-
konywaną, a staje się nim 
samym, który „robi” swoją 
bohaterskość, podmioto-
wość właśnie). Sprzyja temu 
repetycja; sprzyja temu au-
toparafraza i miks, sprzyja 
temu brak pretensji do bycia 
ostateczną wersją. Wiersze 
rotują, kręcą się wokół siebie 
i poza-siebie, trochę jak so-
kowirówka, by wycisnąć z 
siebie najsmaczniejsze, tro-
chę jak kosmonauta podczas 
testu, by sprawdzić obciąże-
nie żeber, trochę jak chochoł, 
by tańczyć i być samym tań-
czeniem. 
 Wszystko, co się wy-
darza w wierszach spod 
siódmego żebra (a tyle się 
wydarza!), zakorzenia się w 
różnorodnościach; różne są 
źródła zdarzeń, różne są 
perspektywy, różne ścisłości 
i nieścisłości formalne. Od 
czasu do czasu taka melo-
dia może znużyć, zmęczyć, 
zniechęcić, ale ale! Istotą 
szumu jest przecież, że 
szum uporządkowany prze-
staje nim być, szum w całym 
tego słowa znaczeniu musi 
być bez sensu. Wysoce 
sensownym jest na-tomiast, 
że zakłócenia uobecniające 
się w tych wierszach nie są 
zwyczajnym burzeniem ko-
munikacyjności tekstu albo 
zgrabnie brzmiącym bełko-
tem, a szumem. A szum jest  

 
Michał Pranke 

 
Ur. 1991. Poeta, autor tomiku 
wierszy b (2015). Mieszka w 
Toruniu. 
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szumem, jest szumem, jest 
szumem;  
 to fakt. 

 
 

 
 
Paweł Tański, spod siódmego żebra, Forma, Szczecin 2015. 
 
 

Kathryn Zazenski, XXX 
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JAKUB SKURTYS 
 

 

Kordian na tropach Yeti. 
Beep Generation Tomasza Bąka

 
 
Potrafi przyjebać w serce 
wierszem boleśnie jak cie-
nką witką. Piecze do wie-
czora. 

 
Marcin Włodarski o Kanadzie 
na blogu „Czytanie w piwnicy” 

 
W akademickiej pra-

cy nad literaturą większość 
czasu wypełnia mozolne 
grzebanie w archiwach, 
porządkowanie przypisów 
i kserowanie niedostęp-
nych czasopism. Piętnas-
ty powrót do tego samego 
tekstu zaczyna 
nużyć, wiersze 
układają się w pa-
mięci w schema-
ty, a ostatecznie 
liczy się i tak 
zestaw właści-
wych podpisów. 
W takich chwi-
lach cieszę się, 
że jest jeszcze 
poezja najnow-
sza, która pozwala zaczer-
pnąć głębszy oddech i po-
kazać systemowi środko-
wy palec; że można z wy-
tęsknieniem czekać na 
czyjś tom, a kiedy już się 
ukaże, odzyskać na ko- 

 
 
lejnych kilka dni wiarę w 
sens zajmowania się lite-
raturą.  

 
 Tak właśnie czekałem 
na Beep Generation Toma-
sza Bąka ‒ z obawą, bo 
„test drugiej książki” często 
okazuje się brutalną wery-
fikacją przypuszczeń i zach-
wytów pod adresem debiu-
tanta, ale też z nadzieją, bo 
ten język i sposób układania 
wiersza jest mi wyjątkowo 
bliski, przywołuje wspomnie-

nia zbuntowanego 
nastolatka z po-
czątku wieku, gdy 
MTV było stacją 
muzyczną, a z głoś-
ników leciał jesz-
cze grunge. Bąk 
wstępował pod 
patronatem Szcze-
pana Kopyta (re-
daktora Kanady), 
ale też pod wy-

raźnym wpływem jego yas-
sowo zorientowanej poetyki, 
lewicowego angażu i chwyt-
liwych fraz. W drugim tomie 
jest znacznie bardziej samo-
dzielny, swój, odrębny, a 
przez to jeszcze ciekawszy. 
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Sporo przeszedł przez ten 
czas, musiał pożegnać się 
z wierszowaniem na półtora 
roku, więc debiutancką Ka-
nadę, napisaną przez dwu-
dziestoletniego autora i nag-
rodzoną Silesiusem, dzieli 
od nowego tomu aż pięć lat. 
W dojrzewaniu podmiotu to 
praktycznie cała epoka. 
 Tym bardziej jednak 
czekałem, co ma nam do 
powiedzenia po latach Bąk. 
Wiersze z Beep Generation 
są mniej skondensowane, 
mniej rytmiczne i wiosen-
kowe, chociaż piosenki po-
zostają dla nich kluczową 
tradycją. Cały tom otwiera 
zaczepne motto z utworu 
Manic Street Preachers: „All 
we want from you are the 
kicks you’ve given us”, a w 
wielu tekstach pojawiają się 
frazy lub tematy z antysys-
temowych kapel z lat 90. 
Dodajmy, że są to świa-
domie dobierane zespoły 
politycznie zaangażowane, 
o wyraźnie lewicowym nas-
tawieniu, jak wspominany 
Manic Street, Refused, Tom 
Morello z Rage Against The 
Machine, ostatnio wspiera-
jący ruch Occupy Wall 
Street, czy anarchizujące, 
kanadyjskie GY!BE (swoją 
drogą, gustu muzycznego 
Bąkowi nie można odmó-
wić). Konfrontując nowe 
wiersze z Kanadą, otrzyma-
my autora nie tylko bardziej 
dojrzałego i radykalnego w 

swoich decyzjach, ale prze-
de wszystkim świadomego 
ich konsekwencji. Bunt i „wkurw”, 
który kierował debiutem Bą-
ka, nie jest już tak niewinny, 
nie tyle ustatecznił się, co 
wzbogacił o biegun niemoż-
ności, beznadziejności, ref-
leksyjnego stoicyzmu. Tym 
samym teksty z Beep Ge-
neration są jakby bardziej 
wyważone, oschłe emocjo-
nalnie i formalistycznie przew-
rotne. A jednak przeżera je 
ten sam podskórny, afek-
tywny gniew i radykalna 
kontestacja zastanej rzeczy-
wistości, małomiasteczko-
wego Tomaszowa, Wrocła-
wia, Łodzi, polskiego pie-
kiełka, przedstawianego ja-
ko świat nienawiści, komu-
nikacyjnego impasu, straco-
nych możliwości i płonnych 
zamiarów.  
 
Co powiesz na świat przestawiony,  
kroniki fałszu i zakłóceń,  
kolekcjonerskie wydanie porażek  

[i upadków  
w jakości full VHS? 

[Relacjonowanie wydarzeń, 
które nie miały miejsca?  

 
([beep] generation, s. 45) 

 
 Bąk jest ofiarą postę-
pującej alienacji całego spo-
łeczeństwa, ale w sposób 
zupełnie inny niż np. 
podmiot Marcina Świetlic-
kiego z wczesnych tomów. 
Nie okopuje się w sobie, nie 
odcina od nieprzychylnego 
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mu świata, przeciwnie: regu-
larnie dostaje odeń w mor-
dę, a wszystkie ciosy odcis-
kają się na wrażliwej tkance 
wiersza, znieczulają ją i w 
jakiś sposób degenerują. 
Recenzując przed laty Ka-
nadę, porównywałem tę sty-
lizację właśnie z brulio-
nowcami. „Nowy »opluty« ‒ 
pisałem wówczas ‒ opluty 
z tekstów Bąka, jest więc 
i ciągle opluwany, i zupełnie 
na to odporny, nie imają się 
go wyzwiska i porażki, bo 
sam jest wielką, teleolog-
giczną porażką, projektem, 
u końca którego nie czeka 
żadna pozytywna wartość”1. 
Dziś nie jestem taki pewien, 
czy odporność na ciosy 
i porażka projektu „nowego 
człowieka” szły ze sobą 
w parze. Ich skutkiem w no-
wym tomie byłby raczej nie 
sam sposób istnienia poe-
tyckiego podmiotu Bąka, ale 
jego przekrzywionego alter 
ego, „człowieka-pizdy”. W hi-
potetycznie idealnym świe-
cie bohater tych wierszy był-
by dobrodusznym prymu-
sem, pogłębiającym swoje 
zainteresowania intelektu-
listą lub wzorowym obywa-
telem demokratycznego a-
gonu. W warunkach real-
nego kapitalizmu, odbijając 
się od kolejnych ścian, 

                                                 
1
 J. Skurtys, Wszystkie prze-

słyszane dźwięki, „Odra” 2012, nr 
7/8, s. 137-139.  

zmienia się w bojownika 
i kontestatora, ale czuć, że 
robi to z przymusu i z pewną 
niechęcią: bo inaczej już nie 
można, bo nawet nie wy-
pada udawać, że nie Docie-
rają do nas kolejne pęknię-
cia w globalnym przedsta-
wieniu. Czy we frontalnym 
starciu z kapitalizmem kog-
nitywnym i jego spektaku-
larną, nastawioną na emoc-
jonalny drenaż maszynerią, 
lewicowość i radykalizm Bą-
ka okażą się wystarczające? 
Coś mi podpowiada, że by-
łoby je trudniej zawłaszczyć, 
niż psalmiczne odezwy Ko-
pyta czy intelektualną kon-
testację Sosnowskiego i Fok-
sa, ale to tylko intuicja2. 
 Wiersz Bąka stawia 
bowiem opór: czytelnikowi 
i jemu samemu, jest jak ość 
lub cierń ‒ nieprzyjemny, 
niechętny, trochę antypa-
tyczny, tym razem wzbudza 
raczej awersję, niż zachwyt 
nad lirycznym flow. A jednak 
jest poprowadzony z za-
mysłem, wyważony, spójny 
w obrazowaniu i wpisanych 
weń emocjach. Można więc 
zakładać, że ten opór, nie-

                                                 
2
 Najmniej poddające się kapi-

talistycznej immunizacji (również 
tzw. „rynku poetyckiego”) pozosta-
ją dla mnie w tym sensie nadal 
formalistyczne eskapady Konrada 
Góry i anarchistyczny radykalizm 
Roberta Rybickiego, choć ten 
z kolei wyrzucił go na jakiś czas 
poza rodzimy ruch wydawniczy. 
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poddawanie się prądom 
i nadziejom, jest wkalkulo-
wanym w tom pomysłem na 
pokoleniową diagnozę. W tym 
sensie Beep Generation nie 
tylko bije na głowę, ale 
z hukiem roztrzaskuje czasz-
ki innych, rozreklamowa-
nych i głośniejszych prób 
opowiedzenia o tzw. „po-
koleniu Y”: Ożarowskiej, Dy-
mińskiej czy nawet Rafała 
Różewicza3. Jest, po pierw-
sze skromniejszy w zało-
żeniach ‒ mówiąc „my”, mó-
wi w pierwszej kolejności 
„ja”, nie wystawia nikomu 
negatywnej laurki, a gdy 
posługuje się typizacją, nie 
ukrywa tego. Jeśli go boli, 
boli w sposób tak naturalny 
i banalny, że nie można 
posądzić go o młodzieńczą 
egzaltację lub hiperbolizo-
wanie i uniwersalizowanie 
własnych doświadczeń. Jest 
przekonujący w powściągli-
wości, a bezowocny „wkurw” 
(to słowo na stałe zapisze 
się chyba w diagnozach 
poezji po-Kopycie) tylko 
dodaje mu wiarygodności. 
Ze swadą i dramatyzmem 
odpowiada zresztą Kopyto-
wi, odwracając jego spraw-
czy podmiot w bierny 
przedmiot historii: 
                                                 
3
 Por. S. Płatek, Wiecznie nowe 

roczniki, http://salonliteracki.pl/new 
/hot-spot/235-wiecznie-nowe-roc-
zniki; K. Szeremeta, Zmienić pra-
cę i wziąć kredyt, „Pressje” 2015, 
nr 40-41. 

Pogubiłem się.  
To kim [beep] my wszyscy dzisiaj  

[jesteśmy?  
 

Pozwól sobie przedstawić 
[naszych bohaterów,  

parę nowych imion do wydrapania  
[na nagrobkach,  

parę ciepłych słów na kartkach  
wysyłanych skądinąd daleko.  

 
Poznaj Monikę, która parzy kawę  

[w korpo,  
miałaby depresję, ale nie ma  

[czasu na depresję  
(jak powszechnie wiadomo, na  

[forach  
dla samobójców piszą wyłącznie  

[ludzie sukcesu), 
mogłaby się wkurwić, ale stawia  

[na sznur.  
 

([beep] generation, s. 43) 
 
 Tytułowy poemat to 
próba zmierzenia się z ob-
łędem świata, który prze-
chodzi w obłęd bohatera, 
zaburza jego zdolność rac-
jonalnego decydowania, za-
raża rozpaczą i brakiem 
możliwości, a ostatecznie 
pogłębia alienację. To zara-
zem chyba najbardziej oso-
bisty i doskwierający utwór 
w tomie. Na pewnej płasz-
czyźnie jest wręcz skrajnie 
realistyczny: zbudowany z od-
łamków dyskursów medial-
nych, ekonomicznych, spo-
łecznych, religijnych i nau-
kowych, z zasłyszanych his-
torii i prawdopodobnych roz-
wiązań. Po chwili okazuje 
się jednak równie surrealny, 
uwalniający się od jakiej-
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kolwiek zdroworozsądkowej 
logiki. Allen Ginsberg nowej 
rzeczywistości podziela sza-
leństwo swoich bohaterów, 
a jego patetyczne „I saw the 
best minds...” zmienia się 
u Bąka w bluzg, po którym 
zostaje tylko kuriozalne, 
spacyfikowane przez cenzu-
rę beep. W spektakularnym 
porządku, zgotowanym przez 
kapitalizm kolejnemu poko-
leniu, wszelka rewolucyj-
ność i opór zostały wchło-
nięte, przerobione na kubki 
i koszulki, a Ginsbergowi 
przyprawiono brodę św. Mi-
kołaja i zawołanie „ho, ho, 
howl!”. Przetykany fragmen-
tami z New Noise autorstwa 
hardcore'owego zespołu Re-
fused, poemat staje się 
świadectwem obłędu i nie-
mocy, dwóch fałszywych pi-
gułek, z których żadna nie 
prowadzi poza matrix. 
 
Obserwowany przez satelity  
kreślę na ziemi  
kształt obłędu.  
 
[Thank you].  

 
([beep] generation, s. 47) 

  
 Bąk wybiera na ogół 
opisowość i narracyjność 
wiersza, czym chroni się 
przed posądzeniem o że-
rowanie na tęsknocie za 
autentycznością i lirycznym 
wyznaniem. Jest od począt-
ku do końca formalistyczny, 
sztuczny w swoim mono-

logu, dobiera formy ściśle 
poetyckie, choć od wierszy 
regularnych stroni. Główny 
i najbardziej nośny bohater 
tej liryki to, jak już 
wspomniałem, „człowiek-piz-
da” ‒ ironiczna odpowiedź 
na superbohaterski szał 
ostatnich lat oraz korpo-
racyjny bełkot self-made 
man'a, człowiek bezradny 
i zarazem wyidealizowany, 
„drogi przegryw” (s. 48), 
uzupełniony następnie o li-
tanijny ciąg metafor dopeł-
niaczowych, które w swojej 
absurdalności brzmieć za-
czynają sensownie: „Czło-
wieku-pizdo, karuzelo va-
towska, / Człowieku-pizdo, 
gejzerze zdolności, / Czło-
wieku-pizdo, zatoko wpier-
dolu, / Człowieku-pizdo, kry-
nico chwilówek, / Człowieku-
pizdo, czcicielu lombardów, / 
Człowieku-pizdo, macico 
przegrywu […]” (s. 70). 
Wulgarna ironia obudowuje 
postać, która jest z gruntu 
romantyczna, marząca o lep-
szym świecie i wręcz po 
Kordianowsku niezdolna do 
działania. Jeśli Herbert miał 
swoje intelektualne alter ego 
w wycofującym się w dzie-
dziny umysłu Panu Cogito, 
a Barańczak politycznie is-
totnego anonima NN-a, to 
człowiek-pizda jest właśnie 
tą maską łże-herosa, którą 
może przeciwstawić im Bąk: 
urodzony w 1991 w małym 
miasteczku, były student 
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ekonomii, wyczulony na neo-
liberalny bełkot o wolności 
ponad wszystko, prekariusz 
jak większość, nadwraż-
liwiec, aż do znieczulenia: 
 
Przeto błagam, człowieku-pizdo,  
umocuj się na tym najlepszym 

[ze światów  
i zapytaj, czy to już.  
 
[...] 
 
Wybierz się na obiad do rodziców  
mojej przyszłej byłej i przetraw to,  
co, wierząc reklamie, deptało 

[niegdyś łąki.  
 
Zmaterializuj się w nocnym  

[autobusie i powiedz tym,  
którzy nazwali mnie pedałem,  
że nie są w moim typie.  
 
[...] 
 
Powiedz chłopcom-narodowcom,  

[że zwrot „klękajcie, narody”  
tak naprawdę jest przesłaniem  

[miłości  
płynącym z ust emerytowanej  

[gwiazdy porno.  
 

(s. 69) 
 
 Człowiek-pizda funkcjo-

nuje dla Bąka jak tarcza 
(sam autor określił go 
mianem „zderzaka”): skupia 
na sobie ciosy, stając się 
zarazem bohaterem i naj-
bardziej wykluczonym z 
wykluczonych, ostateczną 
ofiarą systemu. Typowa 
strategia polega w Beep 
Generation na doprowa-
dzaniu pewnej retoryki do 
granic absurdu: z pełną po-

wagą przechwytuje autor 
hasła radykalnej prawicy, 
neoliberałów, blokersów, le-
waków, czy członków tytu-
łowego pokolenia, wciela się 
w ich sposób myślenia 
i, mówiąc ich językiem, 
zderza swojego bohatera 
z kuriozalnym, ale realnie 
doskwierającym porządkiem 
dyskursywnym, jak np. 
w litanijnej Genesis, czyli 
kolejnej „wariacji smoleń-
skiej”: 
 
Świat stworzony z Boga, mrok  

[nad głębią wód,  
byłby niemożliwy bez Smoleńska.  
Kinkiet z trybem stand-by, miód  

[na cudzy blackout,  
byłby niemożliwy bez Smoleńska.  
Pochód cumulusów, pas zieleni  

[rozpostarty między,  
byłby niemożliwy bez Smoleńska.  

 
(Genesis, s. 31)  

  
 Jest jeszcze jedna, 
istotna kwestia: polityczność 
tematu i formy. Zdążył Bąk 
udzielić bardzo kompetent-
nego wywiadu dla „ArtPa-
pieru”, w którym pozwolił 
sobie na skomentowanie 
gorącego kartofla ostatniego 
dziesięciolecia, czyli zaan-
gażowania poezji: 
 

W moim rozumieniu tego 
pojęcia, polityczność poezji ozna-
cza przede wszystkim konsekwen-
tne stawanie po stronie słabszych. 
Oznacza przywracanie podmioto-
wości, ratowanie pojedynczego, 
absolutnie unikalnego bytu i jego 
osobistego doświadczenia przed 



 
 
 
 
 

______________________________________________Kamp 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____79 
 

zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
slangiem telemarketerów i rocz-
nikiem statystycznym. A skoro po-
ezja dzieje się (głównie) w języku, 
to ma także możliwość spraw-
dzania wytrzymałości języków, któ-
re uzna za opresyjne i (mam na-
dzieję) stopniowego ich unieszkod-
liwiania

4
.  

 
Również mam taką na-

dzieję ‒ że tkwi jeszcze 
w poezji zdolność uniesz-
kodliwiania, rozbrajania prze-
mocy, a nie tylko bezkresna, 
posthistoryczna gościnność 
języków. Na tle naszych 
poetów jest Bąk w ogóle 
twórcą niezwykłym: zawsze 
przygotowanym i rzetelnym 
dyskutantem, świadomym, 
że rozmowa o poezji jest 
również rozmową o świecie, 
że nie kończy się ani na 
wierszu, ani na czubku 
własnego nosa. Z przyjem-
nością czytam zawsze, co 
ma do dodania młody autor, 
zwłaszcza że jego skrom-
ność i wycofanie chronią go 
przed typowo poetycką 
megalomanią. Nie wstydzi 
się jednak uderzyć w stół, 
napisać wprost o kapitale, 
ogłupieniu mediów i ich 
liberalnej zachowawczości 
(Puls biznesu), o polskich 

                                                 
4 

To nie jest kolejna rozmowa dla 
oswojonych. Z T. Bąkiem rozma-
wiają M. Glosowitz i D. Kujawa, 
„ArtPapier” 2016, nr 291, 
http://artpapier.com/index.php?pa
ge=artykul&wydanie=296&artykul
=5372&kat=17. 

tabu i tematach zastępczych 
(Zmiana warty. Wieczorynka 
dla miasta Poznania), nie 
wstydzi się, chociaż zapew-
ne wielu krytyków (zwołasz-
cza starszego pokolenia) 
stwierdzi, że zapędza się 
z tą polityczną otwartością 
za daleko, a wiersze tracą 
przez to na poetyckości. 
Tak, tracą. Tak, są momen-
tami wręcz dosłowne, do-
sadnie oczywiste, interwent-
cyjne, a przy tym pozostają 
przecież wierszami. I są 
wymierzone również w tych 
wszystkich, którym nie po-
doba się w liryce trzeźwy 
rozrachunek ze światem, 
którzy tautologią „wiersz 
powinien być przede wszyst-
kim wierszem” zabezpiecza-
ją swoje akademickie po-
zycje i miłościwie nam pa-
nującą ideologię estetyczną 
późnego kapitalizmu. Ale wi-
ny się sumują, zaniedbania 
rosną, do głosu dochodzi 
przemoc i choć 
 
Czujemy się bezpiecznie, 
bo nie jesteśmy sami, 
nasze występki idą za nami 
z nożem 

 
(Z Wro do Ło, s. 74). 

 
 
Tomasz Bąk, Beep Generat-
ion, WBPiCAK, Poznań 2016.

 
 

Jakub Skurtys 
 
Ur. 1989. Krytyk, dokto-
rant na Wydziale Filo-
logicznym UWr, współ-
redagował tom Tajne 
Bankiety, współorgani-
zował Mikrofestiwal, 
członek redakcji „Prze-
rzutni”. Publikuje. 

 



JANUSZ RADWAŃSKI 
 

 

The best of Maria Cyranowicz. 
Psychodelicje (po latach)

 
 

Psychodelicje to skła-

danka The best of. Najlep-
sze hity z trzech tomów 
Marii Cyranowicz: neutra-
lizacje, i magii nacja oraz 
piąty element to fiksja zo-
stały w jednej książce złą-
czone, zmiksowane i czę-
ściowo zremiksowane (w 
niektórych tek-
stach pojawiły się 
zmiany dość zna-
czące, np. usu-
nięta została wer-
syfikacja. Po-
wstała w ten spo-
sób odrębna ca-
łość, w której 
słychać co praw-
da znane z po-
przednich ksią-
żek melodie, ale tworzą 
one coś całkiem nowego. 

 
Dostając do ręki takie 

wydawnictwo, podsumowa-
nie trzech książek, trudno 
uniknąć patrzenia na nie w 
kontekście całości zjawiska 
kulturowego jakim jest Maria 
Cyranowicz i bez uwzględ-
nienie tła neolingwizmu. 
Książka ta poza tym, że od-
syła do tego, do czego od- 

 
 
syłają zawarte w niej teksty, 
stanowi wypowiedź o, po-
wiedzmy szumnie, autorce 
i epoce.  

Jeśli chodzi o pierw-
szą część wypowiedzi, to 
Psychodelicje pozwalają 
zobaczyć w Marii Cyrano-

wicz poetkę o niez-
wykłej kontroli 
nad formą. Czy 
pisze zachowaw-
cze pod wzglę-
dem formy liryki 
(zachód), czy neo-
logizuje (seroto-
nina), czy rymuje 
(mięso), jest świet-
na w tym, co robi. 
Gdy zniża głos do 
szeptu, jest prze-

konująca, gdy eksperymen-
tuje z językiem, jej zabiegi 
są zabiegi trafione, gdy ry-
muje, robi to z energią, którą 
można byłoby obdzielić plu-
ton raperów. W zbiorze wi-
dać, jak ta sama autorka 
potrafi wypowiadać się w 
różnych poetykach, w każ-
dej z nich zachowując rysy 
charakterystyczne dla sie-
bie.  
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Ale co z epoką? Jak 
wyglądają Psychodelicje, 
jeśli patrzeć na nie przez 
pryzmat neolingwizmu i 
specyficznej buńczuczności 
neolingwistycznego manife-
stu? Na pewno ten tom jest 
świadectwem pewnej epoki. 
Chodzi tu oczywiście o za-
biegi na języku, jakie 
w wierszach znajdziemy. Są 
tu neologizmy, przekształ-
cenia związków frazeolo-
gicznych, wykorzystywanie 
właściwości pojedynczych 
morfemów do nadawania 
słowom nowych znaczeń, 
wreszcie – wykorzystywanie 
tekstów gotowych i prze-
kształcanie ich w dzieło 
sztuki, tak jak w wierszu 
(czy raczej, zgodnie z Mani-
festem neolingwistycznym, 
tekście) autos_merc. Jest 
też pewna manifestacyjna 
antypoetyckość. Rezygnacja 
z wersyfikacji w niektórych 
tekstach to jeden z jej ele-
mentów. Co poza nią? Non-
szalancki stosunek do tytu-
łów (znajdziemy je tylko 
w spisie treści), stylizowanie 
wierszy za pomocą kroju 
czcionki na notatkę zapisa-
ną w notatniku Worda. Ca-
łość ma sprawiać wrażenie 
zrywania z poetyckim szta-
fażem. Że mamy do czynie-
nia nie z wierszami, a z tek-
stami właśnie.  
 I jeśli popatrzeć na 
Psychodelicje jako na opo-
wieść o pewnej epoce, jak 

na swoisty dokument opo-
wiadający o neolingwizmie, 
to robi się ciekawie. Spoj-
rzenie to wymaga bowiem 
rewizji stereotypowego ob-
razu neolingwistów jako po-
etów zwracających uwagę 
na język, a poezji neolingwi-
stycznej jako mającej język 
za jeden z najważniejszych 
obiektów zainteresowania. 
Psychodelicje o języku nie 
mówią bowiem wiele, a w 
każdym razie nic nowego. 
Że za pomocą różnych ope-
racji na języku można wyra-
żać różne nowe treści, wia-
domo nie od dziś. O tym, że 
w słowach są morfemy i że 
każdy z nich niesie jakieś 
znaczenie, mówił martwy od 
stu z górą lat de Saussure. 
Że z gotowego tekstu moż-
na zrobić wiersz, to też, zda-
je się, jeszcze przed 
udźwiękowieniem filmu było 
jasne. Owszem, te zabiegi 
są funkcjonalne, ale jeśli 
patrzeć na nie jak na wypo-
wiedź metajęzykową, to 
niewiele nam to da. Całe to 
neolingwistyczne pozłotko to 
tylko cieniutka warstwa 
wierzchnia.  
 A co pod nią? Ano, to, 
co w poezji było zawsze. 
Przemijanie. Jednostka bro-
niąca swojej autonomii. Ko-
niec dzieciństwa i wejście 
w opresyjną rzeczywistość 
dorosłości (nieprzypadkowo 
w dwóch wierszach pojawia-
ją się Piotruś Pan i Wendy). 
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Czyli, w gruncie rzeczy, po 
zajrzeniu za fasadę zbudo-
waną z czcionki wordpada 
i klauzul zaznaczanych uko-
śnikami, dokopujemy się do 
bynajmniej nie rewolucyjne-
go sentymentalizmu. Co, na 
moje oko, stanowi akurat 
tych wierszy siłę. O morfe-
mach i o tym, do czego słu-
żą i co się z nimi da zrobić, 
szerzej i ciekawiej można 
poczytać gdzie indzie. O tym, 

że, spadając, wydajemy 
głuchy jak owoc odgłos, 
przeczytamy tylko w wier-
szach. Zresztą chyba zaw-
sze jak się różne sztafaże 
będzie rozbierać, to trafi się 
właśnie na coś takiego. I to 
jest jedna z najciekawszych 
rzeczy, o których mówią 
Psychodelicje jako nowa, ze 
starych rzeczy złożona ca-
łość.  

 
 
Maria Cyranowicz, Psychodelicje, SDK, Warszawa 2006. 
 
 

 
 

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. 

 

The Fourth Eye Photography, 

Für Fancy mit Liebe 
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EMILIA LESZCZYŃSKA 
 

 

Prawdziwe życie Del Jordan. 
Dziewczęta i kobiety Alice Munro

 
 

 Druga książka Alice 
Munro, Dziewczęta i kobie-
ty, wydana po raz pierwszy 
w 1971 roku, w Polsce po-
jawiła się dopiero w roku 
2013, po tym jak 
Munro została 
laureatką Nagro-
dy Nobla w dzie-
dzinie literatury.  

 
Nieprecy-

zyjnego określe-
nia „książka” uży-
wam celowo: choć 
Munro sama nie 
raz podkreślała, 
że utwór jest zbiorem krót-
kich historii1, a Akademia 
Szwedzka uzasadniła przy-
znanie Munro nagrody tym, 
że autorka jest „mistrzynią 
współczesnego opowiada-
nia”2, Dziewczęta i kobiety 

                                                 
1
 L. Allardice, Nobel prizewinner 

Alice Munro: 'It's a wonderful thing 
for the short story’, http://www. 
theguardian.com/books/2013/dec/
06/alice-munro-interview-nobel-
prize-short-story-literature, dostęp: 
11.11.2015. 
2
 Notatka prasowa Akademii 

Szwedzkiej, http://www.nobelpri 
ze.org/nobel_prizes/literature/laur

są niekiedy nazywane po-
wieścią. Przykładem, jak-
kolwiek trywialnym, jest 
choćby opis książki na ok-
ładce polskiego wydania (wy-

dawnictwo W.A.B, 
2013): „(jedyna 
powieść Munro”. 
Konstrukcja dzieła 
sugeruje jednak, 
iż jest to zbiór 
opowiadań które, 
choć połączone o-
sobami bohaterów 
i miejscem akcji, 
mogą być odczy-
tywane jako osob-

ne historie. Świadczy o tym 
choćby struktura czasu 
w utworze. Odniesienia do 
upływających lat nie poja-
wiają się często, narratorka 
będąca zarazem główną 
bohaterką wspomina niekie-
dy swój wiek bądź klasę czy 
szkołę, do której uczęszcza, 
jednakże wskazówki te są 
wystarczające, by czytelnik 
zauważył, jak duże są odle-
głości w czasie pomiędzy 
kolejnymi fragmentami ut-

                                                    
eates/2013/press.pdf, dostęp: 
11.11.2015. 

http://www.theguardian.com/books/2013/dec/06/alice-munro-interview-nobel-prize-short-story-literature
http://www.theguardian.com/books/2013/dec/06/alice-munro-interview-nobel-prize-short-story-literature
http://www.theguardian.com/books/2013/dec/06/alice-munro-interview-nobel-prize-short-story-literature
http://www.theguardian.com/books/2013/dec/06/alice-munro-interview-nobel-prize-short-story-literature
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2013/press.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2013/press.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2013/press.pdf
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woru3. Można więc przyjąć, 
że Dziewczęta i kobiety to 
raczej zbiór opowiadań niż 
powieść i każda z historii 
może być odczytywana 
osobno. Są jednak elemen-
ty, które łączą wszystkie 
historie w spójną i ciągłą 
opowieść o dorastaniu Del 
Jordan. Jednym z nich jest 
wątek twórczego pisania 
i edukacji: główna bohaterka 
marzy o tym, by zostać pi-
sarką. Jej zaangażowanie 
w twórczość literacką i sku-
pienie na nauce wiąże się 
jednak z pewną głęboką, 
utrzymującą się obawą: Del 
boi się, że to, co wydaje jej 
się być prawdziwym życiem, 
toczy się niejako obok niej, 
bez jej udziału. Ostatecznie 
odkrywa jednak, czym dla 
niej jest „prawdziwe życie”4. 
 Jedną z oznak fascy-
nacji Del „prawdziwym ży-
ciem” jest, paradoksalnie, jej 
zainteresowanie śmiercią. 
Poznając pochodzenie na-
zwy „Zakręt Jenkinsa,” bo-
haterka chce pójść na miej-
sce i zobaczyć, gdzie wsku-
tek wypadku zginął młody 
mężczyzna. Niedługo póź-
niej widok martwej krowy 

                                                 
3
 E. Leszczyńska, Time, space 

and events in Lives of Girls and 
Women. An analysis of the short 
story cycle by Alice Munro and its 
film adaptation, praca magisters-
ka, 2015. 
4
 A. Munro, Dziewczęta i kobiety, 

Warszawa 2013. 

leżącej nad rzeką budzi 
w Del zaskakujące emocje: 
„Jako martwa, krowa wprost 
domagała się profanacji. 
Chciałam ją szturchać, dep-
tać, obsikać, ukarać jak tyl-
ko można, pokazać, jak 
gardzę nią dlatego, że zde-
chła. Bić, szarpać, roze-
rwać, opluć i porzucić! Ale 
ona – leżąca z przedziwną 
rozmigotaną mapą na tuło-
wiu, z wyprężonym karkiem 
i mgłą w oku – wcale nie 
straciła władzy. Nigdy nie 
zdarzyło mi się patrzeć na 
żywą krowę z myślami, któ-
re ogarnęły mnie teraz”5. 
Pomimo skrajnych emocji, 
Del nie znajduje w sobie 
odwagi do tego, by zmienić 
je w działanie. Poprzestaje 
na dotykaniu krowy paty-
kiem, porównując kształty 
łat do zarysów kontynentów. 
W tym samym opowiadaniu, 
zatytułowanym zresztą Na-
stępcy żywego ciała, Del 
zaskakuje wiadomość o 
śmierci wujka Craiga. Boha-
terka analizuje sytuację 
i swoje odczucia: „Umarł. 
Zabrzmiało to jak świadomy 
wybór wujka, jak coś, co 
postanowił zrobić. […] Za-
tem nie mogło być ostatecz-
ne. A jednak wiedziałam, że 
jest”6. Gdy Del dowiaduje 
się o tym, że przyczyną 
śmierci krewnego był atak 

                                                 
5
 Tamże. 

6
 Tamże. 
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serca, przyznaje: „Głośno 
zastanawiałam się, czy pod-
skoczył, czy rozwarł ramio-
na, zawył. Jak długo to trwa-
ło, czy opadły mu powieki, 
czy wiedział, co się dzieje? 
Moja chłodna ciekawość 
najwyraźniej rozdrażniła mat-
kę […]. Chciałam dowie-
dzieć się wszystkiego”7. 
Chłodne teoretyczne rozwa-
żania to jedno. Czym innym 
okazuje się dla Del koniecz-
ność spojrzenia na ciało 
wuja. Podczas pogrzebu 
bohaterka długo odmawia 
wejścia do głównej sali, 
wreszcie decyduje się jed-
nak wziąć udział w ceremo-
nii. Patrząc na wujka, Del 
przyznaje, że ma ochotę go 
szturchnąć: „Miałam nawet 
taki odruch, daleki od speł-
nienia jak odruch dotknięcia 
przewodu elektrycznego. 
[…] Odwróciłam się z szu-
mem w uszach, ale z ulgą, 
zadowolona, że jednak zro-
biłam to i przeżyłam”8. Po-
wodem zainteresowania 
bohaterki śmiercią może być 
chęć przeżycia intensyw-
nych doświadczeń. Być mo-
że w dotknięciu martwego 
zwierzęcia i obserwowaniu 
nieżyjącego wuja Del chce 
odnaleźć emocje, które bę-
dą świadczyły o tym, że jej 
życie to coś więcej niż na-

                                                 
7
 Tamże. 

8
 Tamże. 

uka i obserwowanie innych 
ludzi. 
 Zastanawiając się nad 
„prawdziwością” swojego 
życia, bohaterka porównuje 
się do swojej najlepszej 
przyjaciółki Naomi. Jedną 
z głównych cech charakte-
rystycznych Del jest jej wy-
jątkowa pamięć oraz zami-
łowanie do wiedzy, które 
sprawiają, że droga edukacji 
wydaje się w jej przypadku 
oczywista. Naomi natomiast 
skupia się na życiu towarzy-
skim, a w trzeciej klasie li-
ceum zmienia profil naucza-
nia na praktyczny – handlo-
wy. „Uwolniona od łaciny, 
fizyki i algebry wspinała się 
teraz na drugie piętro szko-
ły, gdzie pod spadzistym 
dachem cały dzień stukały 
maszyny do pisania, a ścia-
ny były obwieszone maksy-
mami […] przygotowującymi 
ucznia do życia w świecie 
interesów. […] W porówna-
niu z klasami na innych pię-
trach, gdzie tablice pokrywa-
ły obce słówka i abstrakcyj-
ne wzory […] wchodziło się 
tak jakby w chłodne dzienne 
światło, do prawdziwego, 
wypełnionego zgiełkiem świa-
ta”9. Del wyraźnie odczuwa 
różnicę pomiędzy swoim 
życiem wypełnionym litera-
turą oraz nauką abstrakcyj-
nych i teoretycznych zagad-
nień a życiem swojej przyja-

                                                 
9
 Tamże. 
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ciółki. Poza zmianą profilu 
nauczania, Naomi zaczyna 
też praktyczne przygotowa-
nia do zamążpójścia. Po 
tym, jak znajduje pracę 
i otrzymuje pensję, zamawia 
w sklepach przedmioty takie 
jak „zestaw garnków i patel-
ni, […] srebra stołowe, […] 
koc, komplet ręczników i 
lnianą pościel”10. Obserwu-
jąc zachowanie przyjaciółki, 
Del zauważa też swoje wła-
sne odczucia względem niej: 
“Ta nowa, nudna i wciąż 
czymś pochłonięta Naomi 
zdumiewała mnie i onie-
śmielała. Miałam wrażenie, 
jakby zostawiła mnie daleko 
w tyle. Bynajmniej nie chcia-
łam pójść w jej ślady, ale też 
czułam, że podąża swoją 
drogą konsekwentnie, że jej 
życie jakoś się rozwija. Czy 
to samo można by powie-
dzieć o mnie?”11. Póki co, 
pytanie to pozostaje bez 
odpowiedzi. 
 Plan na życie Del 
zbudowany jest wokół edu-
kacji i usamodzielnienia się 
bohaterki jako kobiety. Jej 
matka, Ada, w rozmowie, 
z której cytat jest tytułem 
jednego z opowiadań i zara-
zem całego zbioru (Lives of 
Girls and Women), stwier-
dza: „Czuję, ze nadchodzą 
pewne zmiany w życiu 
dziewcząt i kobiet. […] Zale-

                                                 
10

 Tamże. 
11

 Tamże. 

żą one jednak tylko i wy-
łącznie od nich. Dotąd sta-
nowił o nas jedynie związek 
z mężczyzną”12. Del ma nie 
dać się „omamić” i „zwieść 
mężczyźnie”13. Ma być nie-
zależna, także materialnie. 
W tym celu ma więc zdobyć 
wyższe wykształcenie: uzy-
skać stypendium i zacząć 
studia na uniwersytecie. 
Można odnieść wrażenie, że 
matka bohaterki odnosi się 
do tych perspektyw z więk-
szym entuzjazmem niż sa-
ma Del. Dziewczyna podąża 
kursem wyznaczonym jej 
przez matkę, nie sprzeciwia 
się otwarcie – być może 
z braku alternatywy, wła-
snego pomysłu – i do pew-
nego czasu traktuje pomysł 
pójścia na uniwersytet jako 
oczywisty. Sytuacja zmienia 
się, kiedy w jej życiu pojawia 
się Garnet French. 
 Bohaterka zatraca się 
w nowych doznaniach. Fa-
scynuje ją towarzystwo Gar-
neta. Chłopak pokazuje jej 
życie odmienne od tego, 
które do tej pory znała. 
Wspomina o swoim pobycie 
w więzieniu, zabiera ją na 
niedzielny obiad do swojego 
rodzinnego domu, gdzie 
panuje ożywiona, swobodna 
atmosfera, wyraźnie od-
mienna od tej, którą stwo-
rzyła dla swojej rodziny Ada 

                                                 
12

 Tamże. 
13

 Tamże. 
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Jordan. Niedziela, którą Del 
spędza w domu Frenchów, 
jest ostatnim dniem przed 
egzaminami mającymi za-
decydować o jej przyszłości. 
Pomimo tego, że spędziła 
z Garnetem poprzednie ty-
godnie, zaniedbując naukę, 
ulega jego namowom i traci 
szansę na poświęcenie 
choćby ostatnich godzin 
przygotowaniom. Wieczo-
rem doświadcza po raz 
pierwszy aktu fizycznej mi-
łości. Zatraca się całkowicie 
w nowo odkrytym aspekcie 
związku z Garnetem. Pisząc 
egzaminy, nie może się 
skupić, przyznaje, że nawet 
nie próbuje. Rozmyśla o spot-
kaniach z Garnetem. Nie 
zdaje egzaminów na tyle 
dobrze, by otrzymać sty-
pendium i zacząć studia. 
Krótko po tym, jak bohater-
ka dowiaduje się o wyni-
kach, ma miejsce scena, 
którą można nazwać kulmi-
nacyjną dla całego zbioru 
opowiadań. Garnet zaczyna 
rozmowę o małżeństwie i dzie-

ciach. Odpowiadając, Del 
nie  wie, czy kłamie, czy nie, 
traci pewność swoich uczuć 
i poglądów. Garnet jest bap-
tystą i stwierdza, że Del mu-
si zostać ochrzczona, by 
małżeństwo między nimi 
było możliwe. Nie akceptuje 
jej odmowy, napięcie nara-
sta, bohaterowie od rozmo-
wy przechodzą do walki, 
Garnet niemal topi Del, pró-

bując ochrzcić ją w rzece. 
Bohaterce udaje się wygrać 
konfrontację. Wracając do 
domu, zauważa: „Wchodząc 
do Jubilee, powracałam do 
rzeczywistości. Drzewa, uli-
ce, płoty, domy znowu jawiły 
mi się w oswojonych kształ-
tach. Oderwany od miłości, 
nienaznaczony jej barwami 
świat odzyskiwał swoje na-
turalne, bezwzględne zna-
czenie”14. Del powraca do 
rzeczywistości. 
 Swoje nowe, świa-
dome życie zaczyna od 
przygotowania i zjedzenia 
ciężkiego posiłku – zapie-
kanki z „kartofli, jajek, pomi-
dorów i cebuli”15. Jedząc, 
rozmyśla o tym, jaki zawód 
sprawiła matce, zaprze-
paszczając szansę zdobycia 
stypendium. Rozważa też, 
już czysto teoretycznie, 
scenariusz, który ziściłby się 
gdyby pozwoliła się ochrzcić 
w rzece. Ostatecznie jednak 
nie idzie drogą, którą wy-
znaczyła jej matka czy Gar-
net. Dokonuje własnego 
wyboru. Otwiera gazetę, 
zaczyna szukać ofert pracy. 
„Istniały miasta, szukano 
telefonistek; przyszłość mo-
gła się obyć bez miłości czy 
stypendiów. Oto wreszcie 
bez marzeń i oszukiwania 
samej siebie, odcięta od 
błędów i chaosu przeszłości, 

                                                 
14

 Tamże. 
15

 Tamże. 
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z powagą i prostotą, z nie-
wielką walizką w ręku, wsia-
dając do autobusu jak boha-
terki filmów, które opuszcza-
ją dom, klasztor, kochanka – 
mogłam zacząć prawdziwe 
życie”16. 
 Del przestaje obser-
wować innych, porównywać 
się do nich. Przestaje też 
bezwolnie realizować plany, 
które ułożył dla niej ktoś in-
ny. Rezygnuje ze wszyst-
kiego, co do tej pory wyda-
wało jej się ważne – z wy-
kształcenia, miłości. Odkry-
wa, że to nie te elementy 
składają się na „prawdziwe 
życie”. Strach przed tym, że 
tak naprawdę życie biegnie 
poza nią, ustępuje, kiedy 
zaczyna podejmować sa-
modzielne decyzje.  
 
 
Alice Munro, Dziewczęta i ko-
biety, W.A.B., Warszawa 2013. 

                                                 
16

 Tamże. 

 
 

Emilia Leszczyńska 
 

Ur. 1991. Absolwentka filologii 
angielskiej na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, doktorant-
ka z zakresu literaturoznaw-
stwa. Uczestniczka krajowych 
i międzynarodowych konferen-
cji literaturoznawczych. Intere-
suje się autobiografizmem w lite-
raturze. 
 



JAKUB OSIŃSKI 
 

 

Nic nowego. 
Nic zwyczajnego. 

O Wisławie Szymborskiej  
Michała Rusinka

 
 

Nic NADzwyczajnego 
– chciałoby się po-
wiedzieć o nowej książce 
Michała Rusinka. Bez 
względu na to, jakie mamy 
oczekiwania wobec tego 
typu piśmiennictwa, autor 
zawodzi nas raz po raz, bo 
i raz po raz pow-
tarza to, co on, 
jak i wiele innych 
osób znających 
Szymborską, 
powiedzieli nie 
raz i nie dwa. A 
podobnież: „Nic 
dwa razy się nie 
zdarza. / I nie zda-
rzy…”. A jednak! 

 
Trudno, mo-

im zdaniem, o Nic zwyczaj-
nego Michała Rusinka pisać 
inaczej niż w kontekście Mi-
łosza w Krakowie Agnieszki 
Kosińskiej1, bo i trudno o lep-
szy punkt odniesienia. Dwie  
                                                 
1
 Zob. J. Osiński, Krakowski spleen 

Czesława Miłosza. Miłosz w Kra-
kowie Agnieszki Kosińskiej, „Inter-” 
2016, nr 1, s. 95-97. 

 
 
wydane niedawno książki 
dwu „pierwszych sekretarzy” 
krakowskich noblistów zdają 
się same prosić o zestawie-
nie. Tyle że zestawić ich, 
porównać do siebie niepo-
dobna – szczegółowość Ko-
sińskiej przeplatająca się 

z poruszającymi wyz-

naniami i wspo-
mnieniami nijak 
ma się do ogólni-
kowości Rusinka, 
którego narracja, 
wcale uporząd-
kowana, opiera 
się na przywoły-
waniu anegdot 
powszechnie zna-
nych nawet tym, 
którzy w kolejach 

życia Szymborskiej nie byli 
dotąd nadzwyczaj zoriento-
wani. Książka ta nie porusza 
nawet objętością – znów 
w przeciwieństwie do pro-
pozycji Kosińskiej – gdyż 
czytelnik co rusz napotyka 
na ilustracje: zdjęcia, fak-
symilia rękopisów, listów 
etc., które choć bez wątpie-
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nia współtworzą opowieść 
o noblistce, to jednak ich 
liczba jest niewspółmierna 
do ilości tekstu. Biorąc przy 
tym pod uwagę, że Rusinek 
w kilku, czasem nawet nie-
zbyt od siebie odległych 
miejscach książki pisze to 
samo, nie można oprzeć się 
wrażeniu, że powstała ona 
na przysłowiowym kolanie. 
Pustosłowie czy wodolej-
stwo? Albo i jedno, i drugie. 

Idąc dalej tropem te-
go nieszczęsnego (dla Ru-
sinka) porównania z Kosiń-
ską, należy zwrócić uwagę 
na samego autora i miejsce, 
które zajmuje w toku narra-
cji. W wypadku Rusinka to 
zapiecek, z którego ten, tyl-
ko niekiedy i bardzo ostroż-
nie, wychyla głowę. Poza 
ostatnimi fragmentami książ-
ki, opisującymi ostatnie dni 
poetki, Rusinka niemalże 
nie da się zauważyć. Może 
jeszcze poza fragmentami, 
w których brnie on, całkiem 
bezsensownie, we własne, 
przesycone teoretycznolite-
racki żargonem, interpretacji 
wierszy noblistki. 

Inna rzecz, że zapo-
wiadany na okładce „portret 
osoby nieprzeciętnej” na-

szkicowany „z taktem, sub-
telnością i wnikliwością” to 
portret karykaturalny, bo 
czarno-biały, jednowymia-
rowy, płaski. A taka Szym-
borska z pewnością nie by-
ła. Owszem, ponadprzecięt-
nego humoru czy autoironii 
nikt poetce nie odmówi, ale 
czy było to jej jedyne oblicze 
– niemożliwe. 

Pytanie na koniec 
(a może i początek): po cóż 
powstała tak książka? Pyta-
nie, które ci-
śnie się na 
usta, ale chyba 
stawiać go nie 
warto, wszak 
jego retorycz-
ność potwier-
dza każda stro-
nica – jakże pięk-

nie wydanej – 
książki Rusin-
ka. Zakończę 
zatem jeszcze 
jednym frag-
mentem z ok-
ładki – „[tak] 
mógł o Noblist-
ce napisać tyl-
ko jeden Au-
tor”. 
 

 
 
Michał Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie 
Szymborskiej, Znak, Kraków 2016. 

 
 

Jakub Osiński 
 

Ur. 1995. Student Międzyobsza-
rowych Indywidualnych Stud-
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nych na UMK w Toruniu, słu-
chacz kursu Literatura i psy-
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naukowych, autor kilku artyku-
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wieczną twórczością emigra-
cyjną. Kontakt: jakubosin-
ski@vp.pl. 
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AGNIESZKA GÓRSKA 
 

 

„Prowadzi mnie miłość”. 
O Bramach raju 

Jerzego Andrzejewskiego w reżyserii 
Krzysztofa Rekowskiego

 
 
Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego zwykle czyta 

się, także w teatrze, jako powieść o mechanizmie powsta-
wania idei oraz ich oddziaływaniu na zbiorowość. Krzysztof 
Rekowski postanowił jednak zinterpretować ten utwór ina-
czej. Pokazał w ten sposób opowieść o budzącej się po raz 
pierwszy miłości, która niejednokrotnie przybiera różne 
oblicza i odcienie. Każdy z bohaterów kocha bez wzajem-
ności, niemal każdy skrywa ból i tęsknotę, każdy też nie 
potrafi wyrzec się swojego uczucia. 
 
 Scenę pokrywa warstwa ziemi, światło jest przyciemnio-
ne, na ścianach pojawiają się projekcje multimedialne, na któ-
rych widać biegnące konie oraz turbiny wiatrowe, w tle słychać 
muzykę transową – ta oto scenografia buduje przestrzeń wę-
drówki uczestników krucjaty, a przy tym współtworzy atmosferę 
osobistego wyznania, jakim jest spowiedź. Aktorzy kolejno wy-
stępują na środek i prezentują swoje postaci właśnie poprzez 
zwierzanie się z największych przewinień. Te historie mają ze 
sobą wiele wspólnego, łączy je głównie ten sam grzech. Czy-
stość i niewinność bohaterów, które miały być ich bronią prze-
ciw złu, okazują się ułudą. Każdego z nich prowadzi miłość, 
lecz nie jest to uczucie skierowane ku Bogu. Niemal wszyscy są 
zakochani w Jakubie (Arkadiusz Walesiak), pastuszku z Cloyes, 
któremu została objawiona misja wyzwolenia Jerozolimy. Po-
rzucili oni zatem swoje domy i najbliższych, aby być blisko nie-
go, mimo że ich fascynacja pozostaje nieodwzajemniona. Na 
scenie pojawia się zaledwie kilkoro z wędrujących, czyli naiwna 
Maud (Julia Sobiesiak), zakochany w niej Robert (Maciej Rani-
szewski), rozwiązła Blanka (Mirosława Sobik) oraz okrutny, 
choć w głębi ducha bardzo zraniony Aleksy (Łukasz Ignasiński). 
To oni obalają mit tej opowieści, pokazują bowiem nie tylko 
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kłamstwo krucjaty, lecz także bezradność Jakuba. Dzieci 
z Cloyes, stanąwszy u boku swego przewodnika, stały się 
w równym stopniu inicjatorami wydarzeń. Bez ich wsparcia ta 
idea nie byłaby wystarczająco przekonująca, nie wiedziały jed-
nak, że w całości opiera się na fałszu. Do młodego pastuszka 
nie przemówił bowiem Bóg, lecz to miłość do opiekuna Alekse-
go, dawnego rycerza krzyżowego, zrodziła w nim myśl o wę-
drówce. Dla hrabiego Ludwika (Bartosz Woźny) krucjata nie-
winnych dzieci miała być ocaleniem i zarazem odkupieniem 
zbrodni, jakich dopuścił się podczas wyprawy do Grobu Pań-
skiego. Każdy z bohaterów poszedł zatem za podszeptem mi-
łości przybierającej różne oblicza – pierwszego i jeszcze naiw-
nego zakochania, jak również uczucia będącego pragnieniem 
bliskości ukochanej osoby (nawet jeśli ta kocha kogoś innego); 
mrocznej miłości homoseksualnej oraz tej skrywanej pod po-
trzebą erotycznego spełnienia. Właśnie te wątki akcentuje 
w swoim spektaklu Krzysztof Rekowski.  

 

 
 

 
Reżyser nie skupia się na pokazaniu kłamstwa tej krucja-

ty, aktorzy nie dążą natomiast do odsłonięcia pozoru niewinno-
ści własnych postaci. Pogrążony w szaleńczym tańcu Robert 
śmieje się z tej rzekomej czystości wędrujących, w tym także 
swojej. Problem prawdy i fałszu, odczytywanych w kontekście 

Fot. Wojciech Szabelski / freepress.pl 
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idei wyprawy, jak również mechanizmów kierujących powsta-
waniem zbiorowych wyobrażeń – wokół których Jerzy Andrze-
jewski buduje swój utwór − nie zawłaszczają sobie interpretacji 
tego spektaklu. Rekowski przypomina, że jest to powieść 
o uczuciu budzącym się w bardzo młodych ludziach, niemal 
jeszcze dzieciach, nierzadko połączonym z pierwszym odurze-
niem, ze zmysłową fascynacją, niespełnieniem i odtrąceniem – 
stanami i odczuciami dotąd nieznanymi bohaterom. Mówi przy 
tym, że jest to problem uniwersalny, dlatego aktorzy noszą 
współczesne kostiumy. Twórcy chcą zatem, aby widz zobaczył 
w nastoletnich krzyżowcach przede wszystkim osoby zakocha-
ne i poddane temu stanowi. Chcą, by widz przyjrzał się uczu-
ciom, które dla prezentowanych postaci stały się samooszuki-
waniem się. Miłość miała być ocaleniem dla każdego z bohate-
rów, podobnie jak krucjata miała wyzwolić od zła nie tylko Jero-
zolimę, ale i świat. 
 

 
 
  

Każda z kreacji aktorskich w tym spektaklu jest inna, zin-
dywidualizowana, choć buduje tę odrębność na wspólnym do-
świadczeniu miłości; niemal każda pulsuje też właściwym tylko 
sobie wewnętrznym rytmem. Zachowanie pewnej osobności 
jest bardzo ważne, gdy dominantę całej opowieści stanowi je-
den głos, wspólny wszystkim postaciom, które dodatkowo są 

Fot. Wojciech Szabelski / freepress.pl 
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uwikłane w skomplikowane relacje, jak oddaje to w swym utwo-
rze Andrzejewski. Ich losy przenikają się na tyle głęboko, że 
mogą tracić na niezależności. W Bramach raju Rekowskiego 
bohaterowie nie tracą jednak swej autonomii. Wyraziste kreacje 
stworzyli na pewno Julia Sobiesiak (Maud) oraz Maciej Rani-
szewski (Robert), ale także Mirosława Sobik (Blanka). Począt-
kowo odnosi się wrażenie, że pierwsza z aktorek zagrała swą 
postać zbyt naiwnie. Jej Maud cała drży, kiedy spowiada się 
księdzu ze swej miłości do Jakuba. Wydaje się, że w ożywio-
nych gestach i śmiechu, przypominającym chwilami chichot za-
kochanej nastolatki, zostają zgubione słowa. Należy jednak 
uważniej przyjrzeć się Julii Sobiesiak, by dostrzec, że naiw-
ność, z jaką prowadzi Maud, jest pełna niewymuszonej, dziew-
częcej radości, którą obudziło pierwsze zauroczenie. Z kolei 
Maciej Raniszewski zbudował postać, której wierzy się od po-
czątku. Robert jest przede wszystkim zwykłym chłopakiem, za-
kochanym bez wzajemności, tak jak wielu innych. I tę właśnie 
przeciętność, ale także skrywaną tęsknotę, wydobył Raniszew-
ski. Wspaniale użył przy tym ironii, by przekreślić obraz niewin-
nych dzieci, które wyruszyły rzekomo z woli Boga. Jeszcze ina-
czej wykreowaną rolą jest Blanka Mirosławy Sobik. Raczej sku-
piona na ukrywaniu złości – na Jakuba, który ją odtrącił, na 

Aleksego, któremu oddaje się z wyrachowania – nie 
pozwala na odnalezienie w niej pierwiastka dobra. 
Jest bezczelna, okrutna, prowokacyjna. Najmniej 
widoczną na scenie postacią jest natomiast Jakub 
Arkadiusza Walesiaka. Aktor, który gra tutaj 
oszczędnie, jest jednak za bardzo skryty w swym 
monologu, a przecież to jego historia powinna pod-
ważać całą opowieści i zarazem kończyć ją mocnym 
akcentem.  
 Bramy raju można oglądać zarówno jako spek-
takl o losach grupy młodych ludzi, jak i o każdym 
z nich osobno, buduje go bowiem to samo doświad-
czenie budzącej się miłości i kłamstwa, na którym się 
ona opiera. Przedstawienie jest równie uniwersalne w 
swej wymowie, można je odnosić do czasów, o któ-
rych mowa w powieści, jak i do nam współczesnych, 
na co w wielu miejscach wskazują twórcy. 
 
 
Bramy raju, reż. Krzysztof Rekowski, Teatr im. 
W. Horzycy w Toruniu, premiera: 17 października 2015. 

 
 

Agnieszka Górska 
 

Studentka filologii polskiej i krytyki 
artystycznej. Interesuje się literatu-
rą i teatrem. Członkini Studenckie-
go Koła Teatrologicznego i Młodo-
polskiego Koła Naukowego. 
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AGATA PIEDZIEWICZ 
 

 

mikroKOSMOSY. 
O Nieskończonej historii Artura Pałygi 

w reżyserii Małgorzaty Warsickiej 
 
 
Teatr współczesny przyzwyczaił nas do niespodzianek. 

Taki są na pewno reinterpretacje tekstów klasycznych, których – 
zdawałoby się – nie można zaadaptować do konwencji nowo-
czesnej; szokowanie ciałem, nagością, często także wulgarno-
ścią; wszechogarniające nas multimedia, obrazy, zdjęcia, krót-
kie filmy wideo nagrane poza murami teatru, a wplecione w fa-
bułę spektaklu; ostentacyjne korzystanie z elementów popkultu-
ry – w końcu teatr współczesny musi iść z duchem czasu, nie 
trzymając się kurczowo tradycji, która, jak to z tradycją bywa, 
ulega dezaktualizacji; w końcu – atakowanie widza bodźcami: 
ma być głośno, chaotycznie, prowokująco. Odważna, skompli-
kowana forma nie zawsze idzie w parze z istotnym przesłaniem, 
ale zdarzają się również wyjątki. I mam na to dowód. 
 

 
 
  
 

Fot. Wojciech Szabelski / freepress.pl 
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Nieskończona historia w reżyserii Małgorzaty Warsickiej 
(na podstawie tekstu Artura Pałygi) jest przykładem tego, że 
teatr wciąż może zaskakiwać w nieznany dotąd sposób. Opo-
wieść przedstawiona w spektaklu jest na pozór prosta: 
w miejscowej kamiennicy umiera jedna z lokatorek – Dwornicz-
kowa (Ewa Pietras). Widzowie są świadkami śmierci starszej 
kobiety oraz reakcji, jakie przykra wiadomość wywołuje u pozo-
stałych mieszkańców. Bohaterowie są zatem zmuszeni do kon-
frontacji z ostatecznością, która jest zakłóceniem ich codzien-
ności. Poznajemy ich wszystkich w powszednich rolach i rytu-
ałach – dowiadujemy się, kim są, co robią, o czym marzą, lub 
o czym niegdyś marzyli. Co więc niezwykłego kryje w sobie 
Nieskończona historia? Spektakl rozpoczyna się od pojawienia 
się tajemniczej, nieokreślonej postaci, zdawałoby się Przewod-
nika Chóru. Kieruje on aktorami, którzy w swoich śpiewanych 
kwestiach opisują zastałą rzeczywistość, przedstawiając nam, 
kim jest Dworniczkowa i jej bliska sąsiadka Dąbkowa (Teresa 
Stępień-Nowicka). Grany przez Bartosza Woźnego Przewodnik 
Chóru, który przynosi skojarzenia z dyrygentem chóru kościel-
nego, jest postacią wszechwiedzącą i początkowo trudną do 
zidentyfikowania. To on popycha akcję spektaklu do przodu, 
zmusza bohaterów do zabrania głosu, przy czym uzupełnia ich 
wypowiedzi. Można określić go mianem narratora całej opowie-
ści. 

Wracając do elementów dźwiękowych, stają się one 
podstawowymi i najbardziej charakterystycznymi częściami ca-
łego przedstawienia. Chór wyśpiewuje partie muzyczne nawią-
zujące do obrzędów kościelnych, na przykład do modlitwy lita-
nijnej. Poza tym kwestie wypowiadane przez aktorów zostały 
wzbogacone dodatkową mocą i wyrazistością dzięki użyciu syn-
tetyzatora dźwięku, który przekształca i potęguje brzmienie, 
głośność i barwę głosów. Zabiegi związane z modulacją i pew-
nego rodzaju zabawą głosem przy użyciu technologii to rzad-
kość w porównaniu z wykorzystaniem efektów wizualnych. Nie-
skończona historia przybiera więc formę spektaklu muzyczne-
go, w którym aktorzy toruńskiego teatru mają szansę wykazać 
się swoimi zdolnościami wokalnymi.  

Spektakl Warsickiej można określić jako zlepek pojedyn-
czych scenek. Najpierw poznajemy zaprzyjaźnione sąsiadki, 
z których jedna umiera, następnie prezentują nam się pozostałe 
postaci, z których na uwagę zasługuje ciężarna dziewczyna, 
grana przez Matyldę Podfilipską. Monolog Podfilipskiej jest 
ostatnim aktorskim popisem przedstawienia, po którym nastę-
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puje piosenka chóru kończąca spektakl. Ubrana w różową cią-
żową sukienkę, z rozpuszczonymi włosami zdradza widzom, co 
tak naprawdę czuje i myśli kobieta będąca w ciąży. Prezentuje 
publiczności całą gamę uczuć i emocji: od radości i szczęścia 
zaczynając, na strachu i niepokoju kończąc. Aktorka idealnie 
odegrała zagubienie przyszłej matki, która nie potrafi spokojnie 
przygotować się do narodzin dziecka. Choć przyjęte społecznie 
wymogi nakazują – poniekąd – ciężarnej kobiecie przejawiać 
szczęście i spokój, Podfilipska zdejmuje maskę wyczekującej 
mamy. Ukazuje to wszystko, co drzemie w psychice postaci 
bojącej się nieustannie o to, czy jej dziecko przeżyje, maniakal-
nie nasłuchując i wyczekując jego ruchów. 

 

 
 
 
Na uwagę zasługuje także scenografia spektaklu. Przy 

tworzeniu przestrzeni teatralnej dla Nieskończonej historii sce-
nograf Marcin Chlanda posłużył się krzesełkami podobnymi do 
tych, jakie często możemy spotkać we wszelkiego rodzaju po-
czekalniach. Scena zamienia się po kolei: w kościół, podwórze 
kamienicy, mieszkanie, zakład pogrzebowy itp. To wszystko 
przy pomocy muzyki, światła i wspomnianych krzeseł. Bohate-
rowie są więc chwilowymi gośćmi, bywalcami tych wszystkich 
miejsc. Jakby kamienica i świat w ogóle były tylko poczekalnią, 
w której nieustannie zmieniają się oczekujący. 

Fot. Wojciech Szabelski / freepress.pl 
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Zdaje się, że celem twórców było postawienie jednego 
pytania: czy istnieje dla nas jakaś świętość? Odbiorcy spektaklu 
z przykrością stwierdzą, że śmierć Dworniczkowej nie wywołuje 
w nikim żadnej głębszej refleksji. W nikim oprócz Dąbkowej, 
będącej ostatnim strażnikiem starego porządku, w którym obo-
wiązują pewne wartości i normy. Pozostałe postaci, choć 
mieszkają tak blisko – w tej samej kamienicy – są tak naprawdę 
dla siebie odległe i nieznajome. Ich własne światy, sprawy, mi-
krokosmosy, które sobie wytworzyli i w których się zamknęli, nie 
pozwalają na wpuszczenie nikogo z zewnątrz. Twórcy przed-
stawienia snują dość pesymistyczną wizję człowieka, który sam 
sobie staje się bogiem, zapominając przy tym o drugim człowie-
ku, nawet tym będącym tuż obok. 
 
Nieskończona historia, reż. Małgorzata Warsicka, Teatr im. 
W. Horzycy w Toruniu, premiera: 16 stycznia 2016. 
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Marcin Michalak, 

Hearts need to be washed 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(8)/2016_______________ 
 

 

100_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

MAGDA GÓRSKA 
 

 

Przestrzeń i forma. 
O wystawie Układ otwarty 

w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu 

 
 
Cztery artystki i jedna, głównodowodząca replika. 

Tym zdaniem można by określić wystawę w Centrum Sztuki 
Współczesnej, której otwarcie miało miejsce 5 lutego 2016 
roku. 

 
Inge Mahn, Ulrike Mohr, Natalia Stachon oraz Iza Tara-

sewicz. Współczesne rzeźbiarki działające na terenie Polski 
i Niemiec zestawione zostały z twórczością jednej z najważniej-
szych postaci XX-wiecznej polskiej awangardy, jaką była Kata-
rzyna Kobro. Jej wkład w sztukę najnowszą jest niewątpliwie 
ogromny. Artystka, żyjąca w cieniu swego męża, Władysława 
Strzemińskiego, doceniona dopiero po śmierci, w sposób rady-
kalny zmieniła myślenie o rzeźbie. Jednak Układ otwarty to nie 
tyle próba ukazania znaczenia sztuki Kobro w kontekście dzieł 
najnowszych, ile chęć wyszukania relacji między jej twórczością 
a tym, co obecne w dzisiejszej rzeźbie. Tę łączność wytwarza 
stosunek zarówno do przestrzeni, jak również użytej materii 
i być może w tym kontekście najlepiej rozpatrywać niniejszą 
ekspozycję. 

W 1929 roku w piśmie „Europa” (nr 2) opublikowana zo-
stała odpowiedź Katarzyny Kobro na ankietę redakcji dotyczącą 
stanu ówczesnej sztuki europejskiej. Artystka pisała tam: 
 

Rzeźba wchodzi w przestrzeń, a przestrzeń 
w nią. Przestrzenność budowy, łączność rzeźby 
z przestrzenią, wydobywa z rzeźby szczerą prawdę 
jej istnienia. Dlatego w rzeźbie nie powinny być 
kształty przypadkowe. Powinny być tylko te kształty, 
które ustosunkowują ją do przestrzeni, wiążąc się 
z nią. Bryła jest kłamstwem wobec istoty rzeźby. 
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Powyższa myśl przewodzić będzie twórczości Kobro do 
końca życia. Swymi kompozycjami przestrzennymi pokazała, że 
rzeźba to nie tylko obiekt o zwartej bryle, ale również otwarta 
konstrukcja, która swą formą wchodzi w korelację z otocze-
niem. Jej poglądy estetyczne nie ograniczały się jedynie do re-
fleksji nad istotą dzieła jako sztuki samej w sobie. Tym, co tak 
naprawdę wydobywa się na pierwszy plan, jest nieodłączna 
refleksja nad funkcjonowaniem obiektów w życiu codziennym. 
Artystka negowała rozłam sztuki na „czystą” i „użytkową”. Za 
punkt wyjścia obrała „komponowanie przestrzeni”, dlatego też 
jej sztuka bliska była myśli architektonicznej. Chciała osiągnąć 
efekt „współistnienia” przedmiotów poprzez opracowanie sys-
temu logicznie łączącego ze sobą wymiary wszystkich kształ-
tów. Wedle tej koncepcji układ elementów zostałby precyzyjnie 
obliczony, by w efekcie tworzyły one spójną, harmonijną całość 
danego obszaru. 

 

 
 
 
 
Nie bez znaczenia pozostawał dla Kobro również kolor 

oraz użyta materia, dlatego też bardzo często barwę materiału 
pozostawiała w formie nienaruszonej, uzupełniając ją niekiedy 
achromatami lub ograniczała się do trzech barw podstawowych. 

Rzeźbiarki współtworzące Układ otwarty w swych pra-
cach koncentrują się przede wszystkim na specyfice użytych 

Inge Mahn, Balansująca kula / Balancing Ball, 2015, 

zdjęcie: def-image.com 
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materiałów, takich jak gips, węgiel, glina, beton, stal, tkanina, 
złoto oraz szkło akrylowe. Ich często skrajne właściwości prze-
kładają na treść. To mówienie cechami poszczególnych materii, 
ich zestawieniami oraz powstałymi formami. W większości sta-
nowią luźne kompozycje przestrzenne złożone z mniejszych 
elementów, będące poniekąd tematycznym zagospodarowa-
niem przestrzeni, w której się znajdują.   

Tak jak dla Kobro istotą funkcjonowania rzeźby było jej 
„współistnienie” z danym obszarem, tak i tutaj każda z rzeźbia-
rek w sposób znaczący nawiązuje do myśli architektonicznej. 
Układ otwarty, jak zresztą sama nazwa wskazuje, jest zbiorem 
obiektów oraz instalacji będących w bliskiej współzależności 
z otoczeniem. Wystawę otwiera sala, w której poszczególne 
instalacje wchodzą w dialog z repliką „kompozycji przestrzen-
nej” artystki. Mam tu na myśli nie tylko sposób budowania 
obiektów (użycie linii i płaszczyzn formujących bryłę), ale rów-
nież idee w nich zawarte.  

Intrygujący jest zbiór antropomorficznych prac Izy Tara-
sewicz – Stół, Pogrzebacze oraz Obelisk, które swym kształtem 
budzą bezpośrednie skojarzenia z posturą ludzką. To kolekcja 
z lat 2010-2013, a więc z okresu bezpośredniego zaintereso-
wania artystki tematyką człowieka w kontekście sytuacji eks-
tremalnych, w jakich się znajduje. Uprzedmiotowione postaci 
sugerować mają odbiorcy wszelkie emocjonalne skrajności. 
Wygięte, linearne sylwetki Stołu i Pogrzebaczy skonfrontowane 
z pełną niepokoju statyką Obelisku potęgują wzajemnie swą 
treść. Oglądając ich zestawienie, odnosi się wrażenie przeby-
wania w otoczeniu radykalnych napięć i ekscytacji, załamań 
i wstrzemięźliwości. 

Dla Izy Tarasewicz proces twórczy to przede wszystkim 
narzędzie poznania. Bardzo często jej obiekty oraz instalacje 
ulegają kolejnym przekształceniom, stając się tym samym prze-
kaźnikami nowych informacji. Inspiracji poszukuje głównie 
w naukach przyrodniczych. W duchu hylozoizmu, istotne dla 
niej są właściwości użytej materii, które ostatecznie bardzo czę-
sto stają się zasadniczą formą przekazu treści. Artystka wycho-
dzi z założenia, że podczas tworzenia swoich obiektów nie in-
geruje znacząco w samą strukturę tworzywa, kładąc raczej na-
cisk na zachowanie pierwotnych własności zawierających się 
w samym materiale. „Prawdą materiału” zatem jest nie tyle per-
fekcyjna jego forma, co specyfika. W swych pracach łączy ma-
teriały codzienne z przemysłowymi, takimi jak stal, cement, 
włókno konopne, guma, kauczuk izolacyjny, dbając przy tym 
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Ulrike Mohr,  ANTHRAKOTHEK, 2013, 

zdjęcie: Jens Ziehe 

o możliwie całkowitą minimalizację użytych środków. Bazuje 
głównie na abstrakcji, inspiracji poszukując w kształtach dia-
gramów, grafów i wykresów, stosowanych w naukach ścisłych 
w celu systematyzacji wiedzy. Jej obiekty pozostają w relacji 
z otoczeniem, w którym się znajdują. Ukontekstawiają się, 
a zarazem uzupełniają miejsce osadzenia o nowe informacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prace Tarasewicz przybierają niekiedy charakter modu-

łowy, czym artystka pozostawia sobie możliwość nieskończonej 
ingerencji w ich układ, a co za tym idzie, również i w sam prze-
kaz. Turba, Turbo to kontynuacja wcześniejszych projektów 
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modułowych odnoszących się do teorii chaosu. Bezpośrednią 
inspiracją samej formy był modernistyczny kwietnik, kształtem 
przypominający Wielki Zderzacz Hadronów w ośrodku CERN 
pod Genewą. Ten ogromny akcelerator rozpędza w przeciw-
nych kierunkach cząstki elementarne do prędkości zbliżonej 
prędkości światła, zderzając je ze sobą. Podobną powierzchnię 
mogą zajmować słynne grzyby w Oregonie oraz mityczne mia-
sto Z opisane w opowieści Exploration Fawcett będącej naj-
prawdopodobniej autorstwa Percy’ego Harrisona Fawcetta. Jak 
wspomina sama rzeźbiarka, istotny jest także motyw ogromnej 
anakondy, do której kształtu nawiązuje forma instalacji. Wymie-
nione elementy łączą w sobie zarówno poczucie absurdu, jak 
i tajemnicy. Instalacja zbudowana została za pomocą linii osa-
dzonej w przestrzeni. Istnieje zatem pewne podobieństwo do 
kompozycji przestrzennych Kobro, budowanych z kolei za po-
mocą odpowiednio ułożonego zbioru płaszczyzn. Owa linia 
w tym wypadku staje się obwodem kreującym bryłę jako taką, 
co wytwarza zarówno formę zamkniętą, jak i otwartą. Metalowe 
obręcze połączone zostały półeczkami, na których znajdują się 
próbki kolejnych materiałów i pigmentów tworzących niejako 
osobne kompozycje. Miejsce, w którym te obiekty się znajdują, 
wnika w środek układu, uzupełniając go o kolejne cechy, takie 
jak kolory czy kształty oraz, co oczywiste, nowe treści. Jest to 
zatem nie tyle komponowanie samej bryły, ale raczej tworzenie 
„obiektu w”, doprowadzając tym samym do nieustannego dialo-
gu między nim a otoczeniem.  

Linią, a więc rysunkiem w przestrzeni, operuje także Ulri-
ke Mohr. Jej ulubionym tworzywem rzeźbiarskim jest węgiel, 
który artystka sama wytwarza, spalając drewno przy ograniczo-
nym dostępie powietrza. Proces preparacji to niekończący się 
eksperyment z materią, wprowadzający wysoki współczynnik 
przypadkowości. Każdy element układu równie dobrze trakto-
wany może być jako indywidualna, niepowtarzalna i niezwykle 
ciekawa forma. Postawa artystyczna Mohr stanowi wynik ob-
serwacji natury. W sposób wnikliwy analizuje każdy z użytych 
materiałów, transformując go na swój własny sposób. Jednym 
z elementów ekspozycji, zasadniczo wprowadzającym do jej 
sztuki, jest gablota, w której zamieszczone zostały poszczegól-
ne zwęglone obiekty. Znaleźć tam można przede wszystkim 
przedmioty codziennego użytku, takie jak miseczki, linijki, na-
szyjnik czy widokówki. Ten ciekawy zestaw faktur to w zasadzie 
coś w rodzaju szkicownika rzeźbiarskiego, będącego inspiracją 
dla późniejszych, konkretnych działań twórczych. Nie bez zna-
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Natalia Stachon, DRYF 03/DRIFT 03, 2012, 

zdjęcie: Bernd Borchardt 

czenia pozostaje również samo użycie węgla – jednego z naj-
starszych materiałów służących do rysowania na papierze. 
W tym wypadku funkcja materii przeniesiona została z „narzę-
dzia” do „efektu końcowego”, a więc linii samej w sobie. Takie 
działanie nie tylko wprowadza wyjątkową graficzność przedsta-
wień, bazującą na tradycyjnym już kontraście czerni i bieli, ale 
również wzmacnia sposób postrzegania jej rzeźb, jako swego 
rodzaju rysunków w przestrzeni. 

 

By osiągnąć całkowity minimalizm prac uczestniczących 
w omawianej ekspozycji, artystka zdecydowała się na użycie 
przemysłowo ciętych drewnianych belek. Oszczędność formy 
nawiązuje bezpośrednio do wysoce stonowanej architektury 
wnętrza toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Kolumna, 
jedna z dwóch zasadniczych prac niemieckiej rzeźbiarki, odwo-
łuje się do charakterystycznych detali miejscowej przestrzeni 
wystawienniczej. Fragmentów pomijanych, często wręcz zabu-
dowywanych w ramach kolejnych działań galeryjnych. Trakto-
wać ją można jako specyficzny hołd złożony owym elementom, 
których funkcja konstrukcyjna jest kluczowa. Stworzona z kilku-
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dziesięciu wiszących pionowo modułów węglowych, w sposób 
mechaniczny obraca się wokół własnej osi. Wnętrze bryły po-
zostawione zostało w formie niewypełnionej, jednak nadal nie-
dostępnej widzowi. 

Bardziej otwartą formę przybiera druga praca Ulrike 
Mohr, zatytułowana Węgiel 0112358. Ta przestrzenna, również 
wieloelementowa konstrukcja, wedle wskazówek samej artystki, 
stanowi alternatywny plan części budynku, w której się znajdu-
je. W sposób przewrotny odnosi się do współczynników Fibo-
nacciego, a więc proporcji odcinków jednostkowych, będących 
bezwzględną różnicą poziomów. Metoda opierająca swoje zało-
żenia na zasadzie „złotych proporcji”, stosowana jest do analizy 
wykresów cen instrumentów finansowych lub indeksów. Układ 
elementów wiszących w powietrzu, mimo dokładnych obliczeń, 
sprawia wrażenie przypadkowości, co buduje dodatkową dy-
namikę tej na pozór statycznej instalacji. 

Podobną oszczędnością, zarówno formy, jak i koloru, kie-
ruje się kolejna z rzeźbiarek, Natalia Stachon, która do skon-
struowania swoich prac używa tworzyw zaliczanych do materia-
łów przemysłowych: metalowe dźwigary, miedziane profile czy 
rury ze szkła akrylowego. Ten wybór wynika z zainspirowania 
produkcją fabryczną. Zastosowane zmultiplikowane elementy 
o podłużnych kształtach układane są w niezwykle precyzyjne 
kompozycje, tworząc tym samym abstrakcyjne formy wywołują-
ce skojarzenia z architekturą. Wyczuwalne są związki i nawią-
zania do wczesnej sztuki modernistycznej i minimalizmu. Tym 
samym szczegółowo kreuje i analizuje strukturę przestrzeni. 
W instalacji Dryf, złożonej z pleksiglasowych rur spiętych pa-
sami i zawieszonych w powietrzu, Stachon posługuje się niesły-
chaną precyzją w ich wykonaniu i zapewnieniu im w ten sposób 
stanu równowagi. Przedstawiony jest zatem stan idealnej har-
monii niniejszej instalacji, podana zostaje dychotomia ciężaru 
użytych materiałów i wrażenie lekkości zawieszenia ich w prze-
strzeni. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje element na-
pięcia i niepewności, wynikający z faktu, że nawet najmniejsze 
zachwianie układem spowodowałoby jego całkowitą destrukcję. 
Dodatkowo praca niejako kieruje widzem, narzuca mu sposób 
patrzenia przez szklane tunele, wyznacza kierunek wzroku od-
biorcy. Praca przypominająca rysunek techniczny, mapę czy 
zaczątek konstrukcji, znajdującej się w dopiero co zaczętej re-
alizacji, ma postać luźno rozłożonych na podłodze stalowych, 
ciężkich dźwigarów. Podobnie jak we wcześniej opisanej pracy, 
także i tutaj mamy do czynienia z presją wywieraną na odbiorcy. 
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Wykres ewokuje wrażenie obcowania ze świeżo zaczętym pla-
nem, jakby zalążkiem labiryntu, który skutecznie utrudnia poru-
szanie się w nim, buduje efekt niepewności po akcie naruszenia 
jego przestrzeni. Natomiast seria trzech prac Historia odchyleń 
to wykonane węglem hiperrealistyczne rysunki, przedstawiające 
zniszczone słupy elektryczne i pozrywane przewody. Prace sta-
nowią swoisty kontrapunkt do harmonii Dryfu, gdyż tutaj główną 
rolę gra motyw zaburzenia, przypadkowości i dekonstrukcji. 

W swych rozmiarach największą oraz mocno efektowną 
instalacją wystawy, gospodarującą całą przestrzeń sali kolum-
nowej toruńskiego CSW, jest czysto scenograficzny Przeciąg, 
którego autorami są Inge Mahn, Irene Patzug i Valentin Her-
tweck. Bezpośrednią inspiracją tego przedsięwzięcia było samo 
miasto kojarzone z osiągnięciami astronomicznymi Mikołaja 
Kopernika. Poszczególne obiekty wchodzące w jej skład, wcze-
śniej eksponowane były w innych kontekstach. Tutaj natomiast 
tworzą ogromną strukturę przypominającą swego rodzaju osa-
dzenie Układu Słonecznego w przestrzeni publicznej, codzien-
nej, ziemskiej. To połączenie statyki z dynamiką. Stałości z ru-
chem. Powolnie unosząca się i opadająca zwiewna kurtyna 
w kształcie wielkiego okręgu, umieszczona w miejscu central-
nym, uruchamia się w obecności widzów, zapraszając ich do 
swego wnętrza. Wokół niej ustawione cztery Ławki parkowe 
z koszami na śmieci (1973) sugerujące widowiskowość tych 
powtarzalnych w nieskończoność ruchów. Dalej trzy Kule 
(2015/2016) balansujące w powietrzu niczym planety. Czerwo-
ny dywan (1980/2016) wprowadzający dynamikę swym diago-
nalnym ułożeniem w różnych kierunkach, formujący się niekie-
dy w kształty schodkowe, przecinający nie tylko podłogę, ale 
również płaszczyzny ścian. Po lewej stronie grupa Góry z fla-
gami (1988) przypominająca bardziej chorągiewki ustawiane 
w punktach granicznych wszelkich wydarzeń masowych. 
Wszystkie elementy, dialogując ze sobą, tworzą aurę nieco-
dziennego happeningu rzeczy. To specyficzny opis kultury ludz-
kiej będącej częścią kosmosu. Skrawek świata ziemskiego 
w kontekście fragmentu wszechświata, jakim jest Układ Sło-
neczny. 

Inge Mahn do wykonania swych prac posługuje się za-
zwyczaj gipsem. Kształtem bardzo często przypominają, lub są 
wręcz dokładnym odzwierciedleniem, przedmiotów codzienne-
go użytku czy elementów architektury, takich jak ławki i balkony. 
Artystka ukazuje je jednak w nowych kontekstach, tworząc sze-
rokie pole do interpretacji. Sama biel rzeźb, a więc nie-kolor, 
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powoduje ich odrealnienie. Ta dychotomia między zapożycze-
niem form praktycznych a niemożnością posłużenia się nimi 
w sposób utylitarny, buduje pewien absurd. Jak we wczesnych 
pracach Izy Tarasewicz, niemiecka rzeźbiarka skłania się ku 
antropomorficzności tworzonych rzeczy. Z tą różnicą, że nie tyle 
ich konstrukcja nam ją sugeruje, ile „zachowanie”. W Przeciągu 
ławki grają widzów, a w Balkonach leżaki gniotą się w niewiel-
kiej przestrzeni, tworząc układ na wpół embrionalny.  

Warto zatrzymać się przy ostatniej z wymienionych prac, 
która była swego rodzaju komentarzem do zachodzących zmian 
w świecie rosnącego kapitalizmu. To z jednej strony żartobliwe, 
z drugiej przejmujące zobrazowanie przeludnienia miejskiego, 
w którym nawet balkony są tak małe, że nijak nie spełniają swo-
jej funkcji. Leżaki kojarzone są z wolnością i otwartą, nadmor-
ską przestrzenią. Umiejscowienie ich na balkonach pokazuje 
niedorzeczność tych rozwiązań architektonicznych, ale również, 
szerzej, problem społeczny wynikający z sytuacji rynkowej. 

Kobro, sygnatariuszka Manifestu dymensjonistycznego 
(1936), postulującego ideę „przestrzeni czterowymiarowej”, ob-
razując, podążyła drogą abstrakcji. Konstruując, jak w architek-
turze, posługiwała się prostymi formami geometrycznymi. 
Wszystko w celu osiągnięcia „współistnienia” obiektu z prze-
strzenią. Mimo tak niewielkiej liczby zachowanych prac, jej po-
stulaty nadal inspirują lub, po prostu, funkcjonują w świecie 
sztuki najnowszej. Owa łączność rzeźby z architekturą, nie bę-
dącej wyłącznie kompozycyjnie zwartym, od-
stającym elementem otoczenia, a raczej jego 
komentarzem, uzupełnieniem, znajduje coraz 
szersze grono osób tworzących. Dowodów na 
to dostarcza właśnie Układ otwarty. 
 
 
Układ otwarty, Centrum Sztuki Współczesnej 
„Znaki Czasu” w Toruniu, 05.02-03.04.2016. 

 
 

Magda Górska 
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KAMIL DŹWINEL 
 

 

Pre-apokalipsa. 
Powrót do Podróży zimowej 
Stanisława Barańczaka (2)

  
 

Już sam fakt wyboru oko-
liczności czasowych i prze-
strzennych – określonych w ot-
wierającym wierszu jako „lo-
dowcowe strefy” (I 9) – kierują 
ku zimowemu przygnębieniu. 
Śnieg jako coś, co „przysypując 
ziemię, fałszuje rzeczywistość”1, 
pojawia się w całej twórczości 
Barańczaka nader często. 

 
W Podróży zimowej zyskuje 

dodatkowego znaczenia – jest bo-
wiem powiązany z transcenden-
cją2: śnieg to „upadły anioł”, któ-

remu człowiek może „nareszcie sypać / na rany sól” (XII 26), 
niejako mszcząc się na milczących – nie mniej intensywnie niż 
w słynnym monologu niesłyszących się pt. Drogi kąciku porad3 
– niebiosach. Niepokój budzi również pejzaż wiersza VI, gdzie 
„Spod okładu arktycznego / spływa gorączkowy pot” (VI 17), co 
odnosi się w swej warstwie obrazowej do zmaterializowanych 
skutków globalnego ocieplenia. Dalej czytamy zresztą: „Nasze 
dymy, nasze spraye: / przez te fraszki tyle zmian?” (VI 17). Przy 
pomocy – kierowanych do śniegu – pytań retorycznych stawia 

                                                 
1
 K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995, s. 36. 

O metaforyce śniegu i obrazowaniu zimowym – w odniesieniu do tomu 
Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu – pisze Joanna Dembińska-Pawelec, 
Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice 1999, s. 38-42. 
2
 J. Kandziora nazywa go „znakiem sacrum” (tegoż, dz. cyt., s. 247). 

3
 Zob. S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 376–377. Zob. też 

interpretację tego wiersza pióra Krzysztofa Biedrzyckiego (Wariacje 
metafizyczne. O wierszu Drogi kąciku porad, [w:] tegoż, Wariacje meta-
fizyczne, s. 36-58). 
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bohater-podmiot kluczowe dla samopoznania dokonywanego 
w Podróży zimowej diagnozy: „Czy, jak ja, chcesz tylko świata, / 
który innym jest niż tym? / Lub innego siebie w nim?” (VI 17). 

Wątpliwości współczesnego wędrowca zostają wypowie-
dziane, w całym zresztą tomie, w nastroju końca, który jednak 
nie ma wymiaru konkretnego. „Sąd będzie lecz nie teraz” (XI 
25) – jest odsunięty, zawieszony; niepokój, pesymizm poznaw-
czy, jaki pojawia się w tej książce, wydają się właśnie z tego 
faktu wynikać: z owej niepewności istnienia, niemożności zna-
czącego wpływu na bieg świata (realnego oraz tego ponad „lo-
dowcowymi strefami” ziemi). Dodajmy na marginesie, że słowa 
te padają niejako z zewnątrz, wypowiada je prezenter, figura 
nieubłaganego pankreatora, który próbuje wtłoczyć szukające-
go jasnych odpowiedzi bohatera „od razu do świata rozrywki; / 
a potem – pogoda i sport, / prognoza pogody i sport” (XI 25). 
Takie przeczucie – raczej delikatnie katastroficzne, wynikające 
z pesymizmu epistemologicznego – pojawia się również w wier-
szu VIII, znowuż wsparte obrazem apokaliptycznym: 
 

Spojrzenie naprzód nic nie daje, 
podobnie jak spojrzenie wstecz: 
w dwa ognie biorą nas dwa raje, 
dwóch mostów płomienisty miecz. 
Z tych dwóch miotaczy nie przestaje 
podwójny płomień ku nam biec. (VIII 20) 

 
Utwór kończy kolejne wyznanie obaw: „Możemy kroczyć 

niezgubieni, / choć zguba pewnie czeka nas, / choć zguba 
pewna czeka nas” (VIII 21). Znamienne jest tu stopniowanie 
pewności: „zguba pewnie” zamienia się niemal natychmiast 
w „zgubę pewną”. Podobny chwyt stosuje Barańczak w wierszu 
XIII, gdzie narasta natarczywość obecności śmierci: początko-
wo jest niejako zidiomizowana („No, o czym znów zapomniałem 
dziś / na śmierć, / na śmierć?” XIII 27); następnie pojawia się 
w aspekcie rozpoznawania jej komunikatów („czy jakiś inny 
mowy typ / zna śmierć, / zna śmierć?” XIII 27); by w ostatniej 
strofie wywołać niepokój nadawcy, który – prędkim, jak gdyby 
podczas ucieczki przytykanym oddechem – z trwogą, lecz zno-
wu retorycznie pyta: „Czy szept, czy wagnerowski głos / ma 
śmierć, / ma śmierć? / I czy do powiedzenia coś / ma śmierć, / 
ma śmierć?” (XIII 28). Może właśnie z powodu pojawiania się 
takich pytań, wpędzających w metafizyczny niepokój, dochodzi 
do emocjonalnych przesileń – mediolańskich nocy przerażenia 
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– jak w wierszu następującym po zrekonstruowanym przed 
momentem epistemicznym danse macabre: 
 

Że „szron siwizny” w jedną noc 
oprósza głowę komuś? 
Czyż glob na kwintę zwiesza nos 
z powodu „siwizn szronów”? (XIV 29) 

 
Wrażenie towarzyszące lekturze Podróży zimowej daje 

się porównać właśnie z pewnym punktem przejścia, przekro-
czeniem tak pieczołowicie rekonstruowanej empirii, jednak nie 
ku transcendencji, a raczej – ku sensowi ogólnemu, ku zrozu-
mieniu uwarunkowań ludzkiego życia. Co jednak nietypowe – 
użycie sztafażu apokaliptycznego, związanego z rozpoznawa-
niem kryzysu cywilizacyjnego, nie służy tu jedynie zbudowaniu 
nastroju smutku, pogrążeniu się w czarnej rozpaczy fin de sièc-
le’u, ale racjonalnemu (jakoś wręcz chłodnemu) pogodzeniu się 
z własną kondycją w świecie. Barańczak w jednym z wywiadów 
po premierze swego tomu opisuje to tak: 
 

Jesteśmy wszyscy skazani na to, że nasze życie 
w pewnym momencie się skończy. I jako cywilizacja też 
mamy przed sobą przecież nie wieczność, ale jakąś 
określoną epokę, po której świat się zmieni, a może w 
ogóle przestanie istnieć. To jest trzeźwe spojrzenie na 
rzeczywistość jednostkową i społeczną. [...] Los ludzki 
jest czymś, co trzeba przyjąć ze spokojem i stoicyzmem. 
[...] Ja bym nie nazwał tego czymś bardzo smutnym, 
a raczej próbą mówienia otwartego o tym, co wszyscy 
znamy z codziennego życia4. 

 
Dlatego zapewne owa pre-apokalipsa ma w Podróży zi-

mowej wymiar stricte literacki. Dlatego też, by możliwie przeko-
nująco zracjonalizować pierwiastek mortualny wpisany w życie, 
przywołuje autor tak szeroki kontekst kulturowo-filozoficzny 
związany z myśleniem katastroficznym, a przynajmniej eschato-
logicznym. Jak zauważa Libera: „wizja Barańczaka stanowi ra-
czej ekspresję świadomości późno-, schyłkowomodernistycznej 
z całym inwentarzem jej zwątpień, relatywizmów, nihilizmów, 
katastrofizmów i strukturalizmów”5. 

                                                 
4
 S. Barańczak, Podróż, która jest obecnością, [rozmawiał W. Braniecki], 

„Głos Wielkopolski” 1994, nr 287, s. 4. 
5
 A. Libera, dz. cyt., s. 20. 
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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.     

 A więc i w tym tomie Barańczak przestrzega przed uła-
dzoną wizją rzeczywistości. Konstatuje przypadkowość istnienia 
i nieistnienia, ale też implikowaną przez nią wielotorowość, 
mnogość możliwości. Dlatego nie zgadza się z koncepcją czło-
wieka, jaką przedstawił Müller. Nie chodzi nawet o to, że nie 
daje ona rady dźwignąć uwarunkowań społeczno-
intelektualnych końca XX wieku – autor Widokówki z tego świa-
ta chce wykroczyć poza perspektywę „fałszywie roszczeniową”6 
i, niejako w wariancie nowoczesnego stoicyzmu, uzmysłowić 
nam, że choć „może myśmy wcale / nie mieli wznieść się nad / 
ten jeden, ten widzialny, ten tymczasowy świat?” (III 12), po-
winniśmy restytuować przestrzeń aksjologiczną, której apoka-
lipsa bylejakości i prosto-myślenia się nie ima. Można próbować 

to osiągnąć poprzez schodzenie „pod powierzchnię” ko-
munikacji międzyludzkiej, personalistycznie, a można – 
poznawać samego siebie, swego „sobowtóra”, dokonując 
trudnej, lecz koniecznej auto-psychoanalizy. 
 Pewne niedogodności ontologiczne – z których Po-
dróż zimowa przy pomocy delikatnych rysów pre-
apokaliptycznych, zawieszeniowo-schyłkowych zdaje 
sprawę – po prostu trzeba zaakceptować. Wszak, jak 
przypomina natarczywy głos prezentera w wierszu XI, 
„Sąd będzie lecz nie teraz” (XI – 25), i należy się do niego 
przygotować, nawet gdy – a może właśnie dlatego że – 
będzie to jednostkowy kres człowieka, wobec którego 
świat pozostanie niewzruszony. 

                                                 
         

6
 J. Kandziora, dz. cyt., s. 248. Por. S. Barańczak, Po stronie  

           sensu, [rozmawiali M. Ciszewska, R. Bąk, P. Kozacki OP], 
           „W Drodze” 1995, nr 10, s. 61-62. 
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od a. do k., od k. do a. 

kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 



 
 
 
 
 

______________________________________________Kamp 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____115 
 

Strangers Once Lovers,「メモリー」 
 
 
Bartek: Zaczyna się ciekawie, saksofon ładnie brudny, spo-
kojny beat, ale czuję, że zaraz coś tąpnie. A jednak, wejście 
z ciszy i wyciszenie na koniec, pierwszy utwór to dobre in-
tro. 
 
Szymon: No właśnie, jestem ciekaw, na ile muzyka vaporwave, 
korzystając wciąż z zapętlonych sampli raczej ze szczątkowym 
wokalem, może rozwinąć się do formy piosenkowej. Czy nie 
będą to raczej same intra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brzmi bardziej soundtrackowo aniżeli piosenkowo, praw-
da? 
 
Tak, bo mamy do czynienia z vaporwavem, o którym kiedyś 
mówiłem – czyli muzyce, która niby z założenia jest samplowa-
na, repetetywna, zapętlona… Choć jej derywatywność to już 
w zasadzie mit – wielu artystów robi już muzykę całkowicie wła-
sną. Sami grają na instrumentach i przetwarzają wszystko tak, 
by brzmiało, jakby miało dwadzieścia lat… W drugim utworze 
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nagle wchodzi ten wielki pogłos. Już wiem, perkusja w stylu lat 
osiemdziesiątych, prawda? Pogłos na werblu. 

 
Bardzo krótkie kompozycje, ale podoba mi się to, trochę 
jak notatnik. Z jednej strony wspomnienia, z drugiej pomy-
sły muzyczne.  
 
Jest to taki ambient do domu towarowego, nie? 
 
Właśnie! O, tutaj klawisze ładnie chodzą, zarówno w solo, 
jak i w podkładzie, bardzo dobrze to wszystko pracuje. No 
i filtry, które stopniowo ściemniają lub rozjaśniają brzmie-
nie.  

 
Czy nie sądzisz, że utwory trochę za szybko lecą, żeby się roz-
wodzić nad nimi? Ta ulotność jest chyba znacząca. Proponuję 
skopiować tytuły utworów do translatora. A więc, sądząc po ty-
tułach, mamy tu cztery wątki: 1) miłość, 2) luksus, 3) konsume-
ryzm, 4) wakacje, słońce, lato, wspomnienia. 
 
Bardzo adekwatne, zdecydowanie tak to brzmi. 
 
Więc mamy kontynuację tego, co od kilku lat robi muzyka oko-
ło-synthpopowa: idealizacja przeszłości, konsumenckie marze-
nia, myśli o raju, w którym wszystko jest proste – to mi się naj-
bardzije kojarzy z popem lat osiemdziesiątych, ale też nie każ-
dym; popatrz na okładki citypopowe. 
 
Jakbym już te okładki oglądał. Konsumenckie marzenia – 
piękne sformułowanie, wedle analiz rzeczywiście okazuje 
się, że  kupujemy nie produkty, ale marzenia, jakie za nimi 
się kryją. My nie kupujemy samochodu, bo to środek 
transportu, ale kupujemy wolność, wakacje i przygody, lub 
szczęśliwą rodzinę na urlopie. 
 
A więc nasze czasy tego nie wymyśliły – te tematy krążyły już 
wcześniej. A jak jako muzyk myślisz: jaki jest sens w dodawaniu 
do tego pięknie wyprodukowanego popu brudu, zadziorów, 
szumów, spowolnień? 

 
Myślę, że może chodzić o wrażenie odtwarzania kasety, 
która wtedy przecież święciła triumfy. Wiesz, każdy pamięta 
tę frajdę odsłuchiwania z kimś kasety po jednej słuchawce 
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w uchu. Zakatowane po prostu milionowymi przesłucha-
niami albumy, a teraz masz milion płyt na wyciągnięcie ręki, 
zatem zanim znajdziesz coś dobrego, to już masz dość 
i idziesz spać. A Ty jak uważasz? 
 
Zwykła nostalgia to na pewno jeden z tropów, jeszcze bardziej 
wyraźna przy chillwavie chyba. Był taki polski genialny utwór – 
Damiano CZ – Zakazany Smak, puść sobie potem.  [https:// 
www.youtube.com/watch?v=Y_CypxYtadQ]. Tutaj dochodzi 
chyba jeszcze nadanie tym wszystkim pieniężnym snom real-
nego wymiaru, crashlanding, rozliczenie z ich nierealnego, 
przesadzonego charakteru. W tym rozumieniu jest to też dla 
mnie muzyka jednak lewicowa. 
 
A, to ciekawe, mów dalej. 
 
Oczywiście inteligentnie, żartobliwie lewicująca, bez dosłowno-
ści. Zobacz, że żyjemy w czasach po kryzysie. Ludzie po 
dwóch dekadach rozbuchanego konsumeryzmu nagle zobaczy-
li, że świat nie może się tylko i wyłącznie rozwijać bez końca 
przez niekończącą się manię kupowania. Dziewiąty utwór brzmi 
nieco sanatoryjnie, a może jak uboga wersja Bielyje Rozy. To 
dobry kierunek, jak sądzę, myślę, że można te dwa wątki połą-
czyć, bo chyba o to szło. 
 
Tak, Bad Boys Blue albo coś. 
 
Teraz się zastanów, jaki był status takiej właśnie muzyki na po-
czątku lat 90. w Polsce (a mówi o tym choćby film Disco Polo). 
Zachód, luksus, ORYGINALNY NOŚNIK. A nie polityzujący so-
crock typu Perfect na pocztówce dźwiękowej, który jest tego 
całkowitym przeciwieństwem.  
 
No tak, powiew Zachodu na całego, bogactwo i wielkomiej-
skość. I wolność konsumpcji przede wszystkim. 
 
Konsumpcji, a więc możliwości posiadania i spędzania czasu 
wolnego ==> idealnie ta muzyka. Są takie piękne zdjęcia brytyj-
skie mówiące o zderzeniu tych dwóch światów właśnie na an-
gielskim południowym wybrzeżu, czekaj, znajdę. Chodzi o Last 
Resort Martina Parra. A nr 10 jak muzyka z Mody na sukces. 
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Oczyma wyobraźni widzę gościa w białym garniturze, piją-
cego wysoki, kolorowy drink, oczywiście obok piękna ko-
bieta z natapirowanymi włosami. A w tle gra gościu na sak-
sofonie, kolorowe, dyskotekowe światła. 

 
Tak, dołóżmy tylko, że ten facet ma wielki brzuch i jest spocony. 
 
Bardzo smutne zdjęcia… w ogóle nieco dziwaczne fotki, ale 
ta muzyka do nich pasuje. 
 
No właśnie zależy jak na to patrzeć – dla niektórych te brudy to 
zapewne tylko jakieś szczególiki w pięknych wspomnieniach 
z wakacji. 
 
Pewnie masz rację, a w takim razie te brudy w nagra-
niach…? 
 
LeBron Luxury – jak koszykarz z lat dziewięćdziesiątych chyba? 
Połączenie tych dwóch światów – konsumenckich fantazji 
i brudnej rzeczywistości – a raczej zwrócenie uwagi na współ-
istnienie jednego z drugim. Ideał i jego zaprzeczenie. 
 
W szesnastym numerze jest piękne falowanie dźwięku, jak 
w taśmie. 
 
Aaaa tak, super! Też miałem parę zarwanych kaset. Jakiś czas 
temu przy rynku znalazłem kasetę magnetofonową. Było na niej 
logo Blue Star, kultowej pierwszej wytwórni disco polo, a więc 
poleciałem szybko do domu i puściłem (oczywiście jako hipster 
mam walkmana). Okazało się, że ktoś nagrał na nią godzinę 
radia z około 2000 roku. Było to piękne i jakieś głębokie przeży-
cie.  

 
Kapsuła czasu na małą skalę. O, świetny jest utwór osiem-
nasty – Commercial Brake. A w  ogóle to powiedz coś 
o twórcach tego albumu, hm? 

 
W nr 17 sampler, nr 18 to taki męski aor typowo z serialu z ejti-
sów. A więc twórcy? Powiem Ci, że ten człowiek pochodzi zni-
kąd indziej, tylko z samego Detroit – a więc ma o konsumenc-
kim brudzie najwięcej do powiedzenia. 

 
Ha! A w takim razie skąd język tytułów? 
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To standard w vaporwave – Japonia jako technologiczny tygrys 
lat osiemdziesiątych, i do tego źródło sampli do future funku. 
Zresztą popatrz na ten watermark Compact Disc na okładce! 
Fetyszyzacja medium. 
 
No dobrze, ma to sens, ale skoro to kompakt, to wtedy mu-
simy odrzucić koncepcję brudu kasetowego, nie uważasz? 

 
Mi się wydaje, że to się wszystko łączy, nie od razu produkcja 
płyt cd miała taki czyściutki, idealny dźwięk. No i każdy kojarzy 
jakieś glitche. 

 
Numer dwudziesty drugi, tutaj zmiana tempa taśmy aż do 
zmiany tonacji. 
 
Rzeczywiście. O, i mamy balladę dalej! I jest rzadki tutaj wokal. 
Tylko miłość w tekstach się liczy, i to w najbardziej ckliwej, ro-
mantycznej wersji. Wykrzywionej. Zobacz że z tekstem o innej 
tematyce mamy tu do czynienia tylko w formie reklam. A więc 
sprzedaż, sprzedać można wszystko, przede wszystkim emo-
cje, uczucia. Bardzo mnie mierzi sprzedawanie romantyzmu 
w mediach. Zobacz, że media wymagają od nas dziwnego ro-
dzaju miłości: właśnie skrajnie romantycznej, a więc opierającej 
się na pustych, za to efektownych gestach, typu zaproszenie na 
ękolację przy świecach”, wakacje, skonsumowanie rom-com 
w multipleksie, ale ogólnie: spełnianie komercyjnych potrzeb. 
 
To prawda, no ale ostatecznie właśnie na tym ma polegać 
to przekłamanie. Udajemy, że miłość to x y z, ludzie zaczy-
nają w to wierzyć, a wtedy sprzedajemy x y z w oddzielnych 
pakietach. Musisz mieć je wszystkie! 
 
Jak Kena i Barbie, aha! Wpisz proszę w Google Images: Lego 
Paradiso. 
 
Co to jest?! Nigdy tego nie widziałem. Niemożliwe, tego się 
nie spodziewałem… Ta muzyka pasuje do tych klocków 
idealnie. Ale wszystko robi się jeszcze bardziej przygnębia-
jące.  

 
Piękne czasy lego, gdy było kilkaset części w każdym więk-
szym zestawie. Teraz jest chyba z 20! 
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Kiedyś to były bardziej klocki, a teraz bardziej zabawki. 
Jest choćby cały dział z grami, zarówno planszowymi, jak 
i komputerowymi, no i coś jak action figures. 
 
No tak, sam gram w Lego Marvel ostatnio, wyszła druga część. 
Wyobraź sobie, że jakieś chyba 150 postaci z Marvela w grze 
jest, każda z inną figurką, inną animacją. A to jest kontynuacja, 
więc przeszło postaci 200 jest w obydwu częściach razem. Ale 
nie jest to to, czego się spodziewałem po Lego. Nie stawiają już 
tak bardzo na kreatywność, tylko raczej na odtwórczość. 
 
Podobnie jak nasz twórca: krótkie kompozycje, bo w dobie 
internetu długie się nie sprzedadzą. A każda jest pointą ku-
pionych marzeń, gdy te już przestają działać i bawić. Nie 
tak dawno czytałem o ośrodku nagrody w mózgu, wedle 
badań najwyższe pobudzenie neuronów odbywa się przed 
zaspokojeniem. Już w momencie zaspokajania zaczyna 
gwałtownie spadać. Czyli przyjemności już w punkcie wyj-
ścia są iluzoryczne. 
 
Dokładnie, minuta i jedziemy dalej… Zauważyłeś, że z czasem 
robi się coraz bardziej melancholijnie? Właściwie część główna 
płyty się kończy na nr 28. 
 
Masz rację, właśnie tak się zasłuchałem trochę. Tak jak 
podczas długiej jazdy samochodem, kiedy wszyscy już 
milczą i tylko patrzą na mijany krajobraz. 

 
Ilustracja, która jakoś bierze górę nad resztą (chyba jak w am-
biencie, mówił kiedyś o tym Dymiter na naszym wydziale). 
 
Ciekawa płyta, jak ją znalazłeś? 
 
Ogólnie słucham czasem vaporwave. Zawsze coś ciekawego 
się tam znajdzie, nawet bez wielkiej potrzeby wsłuchiwania się. 
To dosyć formuliczny gatunek. 

 
A jak oceniamy ten album? 
 
Hm, właściwie było ok, ale bez szału, no i jak mówiłem, słysza-
łem takie rzeczy już wcześniej. Dobrze, ale zachowawczo. 3. 
Zobaczmy jeszcze teledysk: https://www.youtube.com/watch 
?v=Wp10p7f9chU. 
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Moja ocena to 3+, ogólnie warte przesłuchania. 
 

No tak, może być 3+. Choć może ogólnie, jak większość 
tego gatunku, było to trochę wtórne względem Ecco jams. 
Więc dla mnie 3. 

 
 

Posłuchaj! 
https://dmtrec.bandcamp.com/album/strangers-once-lovers 
 
 
 

 
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: 

pod znakiem 

jednej antologii       
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 Ostatnie dni i tygo-
dnie związane są z powolną 
lekturą antologii pt. Prze-
wodnik po zaminowanym 
terenie, co uzmysłowiło mi, 
że dziwnie głodny jestem 
zbiorowych ujawnień po-
etyckiej ekspresji. Krótko 
mówiąc: dawno na rynku 
żadnej antologii nie było 
i teraz właśnie nastał ich 
czas. Chce się porównywać, 
podpatrywać, sumować, 
syntetyzować i zwyczajnie 
rozkoszować, mając w ręku 
„przewodnik”, zbiór tego, co 
rozproszone, niszowe, cho-
wające się po krzakach. 

A jak się ma nie cho-
wać, skoro większości to już 
w zasadzie nie interesuje. 
Większość dziwi się, że 
można 200 tysięcy (patrz: 
Nagroda Szymborskiej) do-
stać właściwie za nic, bo co 
to jest jakaś tam poetycka 
broszurka. Zresztą w za-
cnym posłowiu jeden z re-
daktorów, Marek Śnieciński, 
też wspomina o współcze-
snej sytuacji komunikacyjnej 
poezji, pisząc, że ta „w kon-
frontacji z cywilizacją spek-
taklu skazana jest tylko 
i wyłącznie na defensywną 
taktykę”.  

Tym razem jednak po-
eta Krzysztof Śliwka posta-
wił na ofensywę, „szturmu-
jąc” władze Europejskiej 
Stolicy Kultury i uzyskując 
fundusze na wydanie zbioru 
wybranych wierszy i frag-

mentów prozy publikowa-
nych w latach 2011-2015 na 
łamach redagowanego przez 
siebie internetowego czaso-
pisma „HELIKOPTER” (Ośro-
dek Postaw Twórczych, 
Wrocław). Może i kogel-
mogel z tego powstał, lecz 
właśnie w tym rześkim po-
mieszaniu tkwi jakaś niesa-
mowita siła. Śliwka razem 
ze Śniecińskim zapanowali 
nad bałaganem, narzucając 
tekstom coś w rodzaju po-
rządku. Ale mnie się podoba 
właśnie to, jak teksty wyry-
wają się na wolność, jak 
kluczą i, mówiąc coś o wio-
dącym dla danego podroz-
działu temacie, mówią jed-
nocześnie o czymś innym. 
To nie tylko niebywała mie-
szanina stylistyczna i gatun-
kowa, również językowa 
i narodowa. Obok polskich 
autorów są Niemcy, Holen-
drzy, Czesi, Anglicy, Amery-
kanie, Litwini, Węgrzy, Ukra-
ińcy, Słowacy i jeszcze 
pewnie ktoś, w tej chwili nie 
pamiętam. I od razu pojawia 
się pytanie o to, co tych 
wszystkich autorów (różnią-
cych się wiekiem, językiem, 
wyobraźnią etc.) łączy. 
A przepraszam bardzo – 
naprawdę musi coś łączyć 
poza potrzebą ekspresji, 
niebanalnym podejściem do 
języka i życia? 

Łączy ich to, że swego 
czasu spodobali się Śliwie. 
Że ich utwory zamieścił 
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w kolejnym wydaniu „HELI-
KOPTERA”. I tyle. Pewnie, 
że Marek Śnieciński dał 
z siebie dużo, układając „me-
diującą”, szukającą wspól-
noty, narrację. Świetnie się 
czyta te próby wytłumacze-
nia czegoś, co czerpie swą 
moc właśnie z niejasności 
i niewytłumaczalności. Tak 
czy inaczej: zaminowany 
teren. Jakbyśmy nie stąpali, 
coś w nas może wylecieć w 
powietrze. I o to zawsze 
Śliwie chodziło: albo cię 

trzepnie przy lekturze, albo 
nie, w związku z czym temu 
drugiemu dziękujemy. Czy-
tam, czytam i widzę (słyszę), 
że Śliwa pozostał sobą, 
a sygnowana jego osobo-
wością księga – trzepie, 
rwie, wyrzuca w powietrze. 
Dziękuję za możliwość współ-
udziału w ekscesie. Bo taka 
antologia, na rynku zupełnie 
skolonizowanym przez sprze-
dawców gówna, to czysty 
eksces. 

 

 
 
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. 

Kathryn Zazenski, Hao Yun 
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kronika wybiórcza  

rafała różewicza 
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Styczeń 

 
Polsat ma swoje paszporty, tygodnik „Polityka” ma swoje. Na-
wet ja mam paszport, który wręczył mi pewien urzędnik, lecz 
o ile mój paszport otwiera przede mną szereg emigracyjnych 
możliwości, o tyle Paszport Polityki 2016 otwiera przed nomino-
wanymi i laureatami drzwi największych wydawnictw. Laurea-
tem w kategorii „Literatura” został tym razem Łukasz Orbitowski 
za książkę Inna dusza. Mnie, jako wytrawnemu kronikarzowi, 
pozostaje tylko pogratulować, bo książki nie czytałem, lecz dziś, 
w dobie przerażającego hejtu na wszystko, co się rusza, gdzie 
tak rzadko gratuluje się ludziom sukcesów, spieszę to nadrobić. 
Ot tak, bezinteresownie. Na pohybel dobrej zmianie. Bo jeszcze 
są w świecie inne duszyczki. Tymczasem w Biurze Literackim 
(już chyba nie wrocławskim) ukazał się najnowszy zbiór Boh-
dana Zadury pt. Już otwarte. A „Beka z Literatury Polskiej po 89 
roku” już ma pewnie bekę na swoim fanpage’u… 
 
 

Luty 

 
À propos duszyczek: pomimo faktu, że luty jest najkrótszym 
miesiącem w roku (nawet jeśli co cztery lata przestępuje z nogi 
na nogę), to zaiste w komitywie ze śmiercią. W przeciągu 29 
dni zmarli: Andrzej Żuławski – filmowiec i pisarz, Harper Lee – 
autorka arcydzieła z lat 60-tych Zabić drozda [i jakiejś drugiej 
książki napisanej pół wieku później i wydanej tuż przed śmiercią 
(czyżby kostucha stwierdziła, że Lee poczęła rozmieniać swoją 
legendę autorki jednej książki na drobne?)], Umberto Eco 
(gdzie się podzieje jego olbrzymia biblioteka?) oraz Karl Dedec-
ius – niemiecki tłumacz m.in. Różewicza i Szymborskiej, ponad-
to przyjaciel Polski (co na to nasi narodowcy?). Jednocześnie 
ukazała się kolejna powieść Janusza Leona Wiśniewskiego pt. 
Udręka braku pożądania. Stawiam ten wspaniały tytuł na równi 
z Molekułami emocji, Arytmią uczuć i Na fejsie moim synem te-
goż autora. Wolność. Równość. Demokracja. Słoneczny patrol 
i czerwona deska ratunku dla bardziej wymagających czytel-
ników. 
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Marzec 

 
MKiDN w osobie prof. Glińskiego postanowiło nie przyznać dofi-
nansowań wielu czasopismom literackim, które batalię o minis-
terialne pieniądze przegrały z pismami politycznymi i religijnymi. 
Przecież Śląsk nie potrzebuje literatury, nie potrzebuje „Opcji” 
i „Artpapieru”. Tam mieszkają Niemcy, po co karmić piątą ko-
lumnę? Na szczęście środowisko utworzyło Koalicję na rzecz 
Czasopism Literacko-Artystycznych i wystosowało list otwarty, 
pod którym podpisało się wielu ludzi pióra. Ponadto luty się 
przeciągnął i zabrał ze sobą m.i.n. Imre Kertesza – węgier-
skiego noblistę, autora Losu utraconego. Aby było jednak pozy-
tywniej: w marcu ogłoszono również nominację do Nagrody 
Literackiej Miasta Warszawy. Wśród nominowanych znalazł się 
ubiegłoroczny zdobywca SILESIUSA w kategorii debiut roku – 
Michał Książek (choć tym razem za reportaż). Poza tym Julia 
Hartwig, przyjaciółka Wisławy Szymborskiej i laureatka Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej (!), została odznaczona orderem  

oficera Legii Honorowej. Jak ,widać po 90-
tce nadal można być fit. Pytanie, czy któryś 
z młodych poetów chciałby być w jej oddzia-
le? 
 
 

 

 
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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magiel literacki: 

Umberto Eco (1932-2016) 
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TOMASZ SZYMON MARKIEWKA 
 

 

Świat (ze) znaków. 
O twórczości Umberta Eco słów kilka 
 
 

Pierwsze zdania biog-

ramów niektórych ludzi 
wymagają wielu przecin-
ków. Jedną z takich po-
staci jest Umberto Eco. 
Nie wystarczy przecież 
napisać, że był pisarzem. 
Wypada po przecinku 
dodać, że był także se-
miotykiem. I, przecinek, 

felietonistą. I, przecinek, krytykiem oraz teoretykiem litera-
tury. I, przecinek, mediewistą. I, przecinek, bibliofilem. Tych 
przecinków moglibyśmy jeszcze kilka dołożyć w zależności 
od tego, jak wytyczymy granicę między poszczególnymi 
dyscyplinami. Czy pisząc, że był „semiotykiem”, w dosta-
tecznym stopniu uwzględniliśmy jego teksty o charakterze 
filozoficznym? Jak potraktować takie książki jak Historia 
piękna i Historia brzydoty? Czy Eco nie był także, przeci-
nek, historykiem estetyki? 
 

Jedno jest pewne: nie możemy narzekać na rozmaitość 
tekstów Eco. Nie znaczy to, że nie da się znaleźć żadnej pod-
stawy, która by je łączyła. Przeciwnie. Co najmniej jeden motyw 
powraca nieustannie w pisarstwie włoskiego semiotyka. Gdyby-
śmy byli na konferencji naukowej i chcieli zabrzmieć mądrze, 
moglibyśmy go nazwać tak: „Nieustanny proces osmozy zna-
ków wobec problemu dualistycznego sposobu myślenia”. Nie 
ma jednak potrzeby posługiwania się tego rodzaju przeintelek-
tualizowanym językiem, zresztą sam Eco starał się go, na ile to 
możliwe, omijać. Istnieje o wiele prostsze sformułowanie 
wspomnianego motywu: „Jakie są relacje między człowiekiem 
a otaczającą go rzeczywistością w świecie wypełnionym zna-
kami?”. 
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Jeśli chcecie poznać odpowiedź Eco na tak sformułowa-
ne pytanie, wcale nie musicie sięgać do jego tekstów nauko-
wych, choć oczywiście warto do nich zajrzeć. Na początek wy-
starczy, że wrócicie do Imienia róży (albo sięgniecie po nie po 
raz pierwszy). Motyw znaków i ich pośrednictwa między czło-
wiekiem a rzeczywistością jest tam podejmowany wielokrotnie. 
Kiedy spotykamy Wilhelma z Baskerville, głównego bohatera 
powieści, od razu dowiadujemy się, że jest mistrzem czytania 
znaków, z czego potrafi zrobić praktyczny użytek. Widząc ludzi 
nadbiegających z opactwa, Wilhelm domyśla się, że szukają 
jednego z koni należących do opata. Czym zadziwia ich, swoje-
go towarzysza podróży i nas, czytelników. Skąd to wie? Odczy-
tał znaki: odciski końskich stóp na śniegu, połamane gałęzie 
drzew, fakt, że w pościg ruszali nie tylko stajenni, ale także 
klucznik.  

Eco nie próbuje nas jednak przekonać do prostej wizji, 
wedle której ten, który umie czytać znaki, potrafi rozwiązać każ-
dą zagadkę. Jego bohater może być równie inteligentny jak 
Sherlock Holmes, ale świat, w którym żyje, jest o wiele bardziej 
skomplikowany. I nie chodzi tu o XIV-wieczne średniowiecze. 
Ono jest barwną fasadą. Tak naprawdę bohaterowie powieści 
Eco zawsze poruszają się po świecie współczesnym – świecie, 
w którym relacja między znakami a rzeczywistością nie polega 
po prostu na tym, że te pierwsze odzwierciedlają tę drugą. Już 
choćby dlatego, że na rzeczywistość składają się nie tylko krze-
sła, drzewa czy rzeki. Tworzą ją także ustroje polityczne, dzieła 
sztuki, konwencje społeczne oraz nasze poglądy. A wszystkie te 
rzeczy są zbudowane za pomocą znaków, np. językowych. 
Znak może zatem pełnić dwojaką funkcję: tego, co odsyła do 
czegoś innego, oraz tego, do czego się odsyła. Sprawa kompli-
kuje się jeszcze bardziej, gdy uświadomimy sobie, że nawet 
proste rzeczy materialne mogą pełnić funkcje znaków – dom 
może być znakiem dobrobytu, miłości, spokoju, bezpieczeń-
stwa. Nic nie jest tylko sobą. Nic nie odsyła tylko do siebie. Czy 
nam się to podoba czy nie, wszystko jest znakiem czegoś inne-
go.  

W świecie wypełnionym znakami, które odsyłają do sie-
bie nawzajem, łatwo się pogubić. Problem ten dotyka nawet 
takiego znawcy jak Wilhelm. Bohater Imienia róży sądzi, że od-
nalazł klucz do zagadki zbrodni popełnianych w opactwie, ale 
okazuje się, że dał się zwieść. I to nie zbrodniarzowi, ale zna-
kom, których było zbyt wiele i które tworzyły iluzję rozwiązania. 
Nie oznacza to, że według Eco jesteśmy skazani na porażkę 
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w naszych próbach zrozumienia rzeczywistości – że znaki 
przykrywają sobą wszystko i pozostaje nam tylko bezradnie 
wpatrywać się w ich grę. Zbrodnia w opactwie naprawdę zosta-
ła popełniona, miała swego sprawcę, i sprawca ten został od-
kryty. Rzecz w tym, że całe dochodzenie nie przebiegało tak 
gładko jak w świecie Holmesa, bo i sam świat okazał się mniej 
jednoznaczny.  

Takie jest właśnie przesłanie pisarstwa Eco. Nie myślcie, 
że istnieje proste przejście od znaków do rzeczywistości, ale 
nie popełniajcie też błędu polegającego na uznaniu, że rzeczy-
wistość zniknęła, a prawda jest tylko chwytliwym sloganem. 
Może i nie wiemy dokładnie, czym jest rzeczywistość, ale ona 
gdzieś tam jest i od czasu do czasu o sobie przypomina. Dlate-
go musimy być ostrożni, gdy zaczynamy z nią igrać. Eco po-
dejmuje ten temat w swojej drugiej i pewnie najlepszej powieści: 
Wahadle Foucaulta. Jej bohaterowie zaczynają beztrosko bawić 
się znakami, reinterpretując historię świata przy pomocy swojej 
wiedzy i domniemanej notki autorstwa templariuszy. Aż w końcu 
rzeczywistość, którą częściowo wywołują, a częściowo tworzą, 

karci ich za inteligenckie wygłupy.   
Podobne wątki znajdziemy zarówno 

w pozostałych powieściach Eco, jak i w jego tek-
stach nieliterackich. Niezależnie od tego, czy cho-
dzi o templariuszy, podróżników, poszukiwania ję-
zyka uniwersalnego czy polemikę ze znanym filo-
zofem – autor Imienia róży nieustannie wraca do 
swojej znakowej obsesji. I być może to właśnie ta 
obsesja jest najwartościowszym elementem spu-
ścizny włoskiego pisarza. Eco był człowiekiem ro-
zumu, w tym sensie, że dbał o to, aby jego wywody 
były logiczne, uzasadnione i jasno napisane. Zda-
wał sobie jednak sprawę z tego, że rozum to nie 
wszystko. Potrzebna jest jeszcze pasja, bo tylko 
ona rodzi zaangażowanie i chęć drążenia tego sa-
mego tematu. Jego pasją były znaki. Znaki jako 
zagadki, znaki jako wskazówki, znaki jako ślepe 
uliczki, znaki jako narzędzie komunikacji, znaki jako 
niepewne drogowskazy w poszukiwaniu prawdy – 
znaki jako rzeczywistość. Twórczość Umberta Eco 
sama stała się kolejnym znakiem. I zajmuje w se-
miotycznym uniwersum niebagatelną pozycję.  
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