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KATARZYNA ZWIECZOROWSKA 

 
 

Niejednoznaczność piękna
 
 

Jednym z podstawowych kryteriów oceny dzieła sztuki 
na przełomie wieków było piękno. Stało się ono naczelną i roz-
poznawalną wartością odnajdywaną w różnych rodzajach 
twórczości. W związku z tym przez wieki szukano wartości 
mogących zaświadczyć o uniwersalizmie tego terminu. 
 Zasadniczy wpływ na dyskurs o pięknie miał grecki 
filozof Platon zakładający, że jego istotą nie są same rzeczy, ale 
jakiś byt inny, którego cechą jest nie zmienność.  […] 
Ten odkryty przez się byt nazwał ,»ideą« […]ˮ1. Istotą sztuki nie 
mogą być według myśliciela różnorodne i zmienne rzeczy. 
Dlatego jej istotę opierano ,,na obiektywnej symetrii, to znaczy 
na niezmiennej proporcji leżącej w samej naturze rzeczy”2. Ale 
piękno to również wdzięczność, ładność, wzniosłość, cudow-
ność czy pyszność3. Polski filozof i historyk sztuki, Władysław 
Tatarkiewicz, nawiązując do myśli Goethego, wskazuje na jesz-
cze inne jakości wpływające na całościowe wniknięcie w oma-
wiane zagadnienie. Są to:  
 

głębia, pomysłowość, plastyczność, wzniosłość, indywi-
dualność, uduchowienie, szlachetność, wrażliwość, smak, 
trafność, stosowność, siła działania, wytworność, dworność, 
pełnia bogactwo, ciepło, czar, wdzięk, urok, zręczność, lek-
kość, żywość, delikatność, świetność, wymyślność, stylowość, 
rytmiczność, harmonia, czystość, poprawność, elegancja, 
doskonałość

4
.  

 

 Wynika z tego, że wartość piękna może realizować się 
dzięki wielu różnym założeniom. W Dziejach sześciu pojęć 
wspomniany już badacz podaje, że ,,piękno jest intencją sztuki, 
jej celem, osiągnięciem, naczelną wartością, cechą roz-
poznawczą”5. Dlatego w dalszej części jego wywodu pojawia 

                                                 
1
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1993, t. 1, s. 87.  

2
 Tegoż, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 235. 

3
 U Eco, Historia piękna, Poznań 2009, s. 8. 

4
 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć…, s. 180.  

5
 Tamże, s. 40.  
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się dostojność, dystynkcja, pomnikowość, bujność, poetyczność 
i naturalność. W ten sposób określony zostaje fundament 
teoretyczny oraz wskazane kategorie aksjologiczne omawia-
nego pojęcia.  
 Zapewne wielu odbiorców, mówiąc o pięknie, wskaza-
łoby układ mięśni Dyskobola Myrona, urodę Marilyn Monroe czy 
szczupłe kształty Barbie. Do kategorii tych nie będą według tych 
samych odbiorców należały przedstawienia Matthiasa Grüne-
walda, Hieronima Boscha czy Giuseppe Arcimbolda. Ich dzieła 
przepełnione są deformacją, ekstrawagancją i oryginalnością. 
Nie zakładają ukazania piękna. Przepełnione są jednak ważną 
w rozumieniu sztuki ekspresją twórczą. 
 Już w starożytności zauważono, że obok piękna fun-
kcjonuje brzydota, obok dobra jest zło, a przy harmonijnej 
melodii istnieje również kakofonia. Obrazowano ból i cierpienie, 
przedstawiano groźne monstra, piekło i grzech oraz ludzi 
starych i chorych. Rejestrowano sprzeczności występujące 
powszechnie w ludzkiej świadomości. Dlatego sztuka, posłu-
gując się własnym językiem, korzysta równie często z antoni-
micznych jak i harmonijnych zestawień. Treści budowane są 
z często wykluczających się jakości, zamykane są w niejedno-
naczności przedstawień. Piękno bazuje dziś tak samo często 
na właściwościach estetycznych, jak też dysharmonii, asymetrii 
czy brzydocie. Chłonie w siebie wartości uznawane przez wieki 
za brzydkie. Wybierane, modyfikowane i ukazywane na nowych 
poziomach, stają się one często przynależne sztuce, ale też 
upodobaniom i gustom współczesnego odbiorcy.  
 Mówiąc o pięknie, najczęściej sugeruje się jedno 
z dwóch podejść: obiektywny stosunek do zagadnienia i okreś-
lanie go za pomocą faktycznej wiedzy dotyczącej omawianego 
zjawiska albo traktowanie go jako wartości subiektywnej, sta-
jącej się za każdym razem od nowa podczas indywidualnego 
odbioru. Pogląd ten określany kwestią smaku wyraził Kant, 
dając przy tym możliwości licznym wahaniom w sztuce, zez-
walając jednocześnie na relatywizm poznania i oceny, które 
związane były z docenieniem wartości odbiorcy jako elementu 
niezbędnego w percepcji sztuki. Doceniono subiektywizm 
odczuć zależnych od jednostkowych doznań, wskazując, że 
przy każdym oglądzie dzieła może się ono wydawać odmienne 
niż poprzednim razem ze względu na nabyte przez odbiorcę 
doświadczenia, które budują każde nowe doznanie estetyczne. 
Kolejny kontakt z dziełem wymaga od oglądającego powtór-
nego zaangażowania się w odczytywanie dzieła, w zrozumienie 
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ukazanej w nim rzeczywistości oraz wypełnienie pustych miejsc 
i wszelkich niedopowiedzeń. Pojawia się niebezpieczeństwo 
spowodowane nieumiejętnością deszyfracji lub brakiem ogólnej 
wiedzy ze strony odbiorcy, co nie znaczy, że dzieło pozostaje 
obojętne w odbiorze. Nadal jest wartością, którą można odkry-
wać na wiele sposobów. Poczynając od funkcji estetycznej, 
etycznej, metafizycznej, emocjonalnej, edukacyjnej czy ludycz-
nej, sztuka jest przede wszystkim komunikatem i poznaniem.  
 Bez względu na to, co wyraża i w jaki sposób, sztuka 
mówi do swego odbiorcy, przekazując prawdy, głównie Doty-
czące społeczności, z jakiej pochodzi czy czasu, w jakim zos-
tała stworzona. Wiele z tych cech można osiągnąć innymi 
drogami, co nie oznacza, że będą one lepsze czy łatwiejsze, 
gdyż sztuka nie ma jednego patentu na wyrażanie siebie. Nie 
jest tym, co się powszechnie podoba.  
 Obiektywizm poznania istoty sztuki i piękna ustępuje 
miejsca subiektywizmowi odczuć. Odrzucone bywają wartości 
uznawane przez wieki. Stając się w czasach nowożytnych kate-
gorią estetyczną, piękno zostaje poddane krytyce. Następuje 
proces relatywizacji i subiektywizacji pojęcia. Odbiór okazuje 
się zależny od płaszczyzny świadomości odbiorcy, jego wzru-
szeń, zachwytów czy zainteresowań. Jednoznaczność ustępuje 
miejsca wieloznaczności. Rozszyfrowanie głębszych znaczeń 
piękna możliwe jest tylko pod warunkiem, jak mówi Hegel, 
poznania tego, co się już zna6. Nie można odrzucić wpływu 
poprzednich pokoleń na współczesne doświadczenie i rozu-
mienie.  
 „Sztuka i estetyka nie są uniwersalnymi bezczasowymi 
esencjami, lecz wytworami kultury, kształtowanymi i zasadniczo 
zmienianymi przez warunki społeczne i historyczne”7. Andrzej 
Szpociński w zbiorze esejów Symbol i poznanie wskazuje na 
dwa rodzaje dziedziczenia.  Mówi o akceptacji zdarzeń z włas-
nej przeszłości oraz wskazuje na „stosunek do przekazywanych 
przez przeszłość wzorów postaw, wartości, idei8ˮ. Dotyczy to 
poszanowania wcześniejszych dokonań. Wpływa to również na 
to, jakimi osiągnięciami dysponujemy dzisiaj. Badacz podkreśla 

                                                 
6
 H.- G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol, święto, War-

szawa 1993, s. 63.  
7
 R. Shuterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, 

Wrocław 1998, s. 252. 
8
 A. Szpociński, Społeczne funkcjonowanie symboli, [w:] Symbol i poznanie. 

W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. T. Kostyrko, Warszawa 1987, 
s. 27.  
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również trudność w zdefiniowaniu piękna, gdyż powstające 
wciąż nowatorskie jego odmiany przybierają różnorodne formy 
i wymiary. Mimo tego piękno jest nadal funkcjonującą kategorią 
twórczości. „Mówiąc krótko, dawna sztuka może skutecznie 
spowodować rozwój świadomości niezbędnej dla bardziej ot-
wartej społecznej krytyki i zmianyˮ9. Należy docenić dokonania 
poprzedników, stan ówczesnej wiedzy oraz zmieniające się 
mody. Czynniki te generują współczesny obraz świata i wiedzę 
o nim. Wpływają na dyskurs o sztuce, jej obecne rozumienie 
i trwanie dzieł.   
 Dzisiejsze piękno ma znacznie trudniejszą drogę niż 
kiedyś, aby zaistnieć. Zarzuca się sztuce XX wieku, że krzewi 
nurt antyestetyczny, odchodzi od jakiegokolwiek naśladow-
nictwa rzeczywistości, uprawia dekompozycję, nie poszukuje 
wyjątkowych tematów, rezygnuje z ambicji odnajdywania pięk-
na. Jej zainteresowania odchodzą od schematycznego odwzo-
rowywania utartych schematów. To raczej kompromis dotyczący 
różnorodnych realizacji artystycznych i ucieczka od powielania 
wzorców. ,,Zakwestionowaniu ulega przede wszystkim moż-
liwość wywiedzenia piękna z danych z góry ogólnych reguł oraz 
ich intersubiektywnie wiążący charakter”10. Transformacja sztuki 
zakłada jej przeobrażenia. Piękno nie funkcjonuje dziś w kate-
gorii ładności, ale rodzaju przeżyć estetycznych zaspokajanych 
dzięki sztuce. Zwracała na to uwagę Maria Gołaszewska w Za-
rysie estetyki, podkreślając, że piękno może zaistnieć wyłącznie  
 

w określonej sytuacji i nie może istnieć poza nią. Nie wynika 
stąd bynajmniej, by piękno było czymś subiektywnym, 
ponieważ sytuacja estetyczna konstytuowana jest zarówno 
przez właściwości człowieka, jak i przez własności świata. 
Aczkolwiek sytuacja estetyczna powstaje wtedy, gdy człowiek 
ujmuje rzeczy z pewnego szczególnego punktu wodzenia – 
ów punkt widzenia ,,narzuconyˮ jest przez zastane własności 
i struktury rzeczy

11
.  

 
 W podejściu Władysława Tatarkiewicza do tego 
zagadnienia zauważam dominantę historyczno-racjonalistycz-
ną, która pozwala na wskazanie i określenie porządku 
semantycznego związanego ze sposobem mówienia o sztuce, 
jej istocie i związanych z tym pojęciach, a w dalszej kolejności –
                                                 
9
 R. Shuterman, dz. cyt., s. 173. 

10
 Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens i H. Schnäedelbach, przeł. 

K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 391.  
11

 M. Gołszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984, s. 76.  
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na obserwacje dokonujących się zmian zachodzących w samej 
sztuce oraz szeroko pojętej kulturze. Owe uwarunkowania 
historyczne stają się ciągiem przemian możliwych do obser-
wacji, gdyż posiadają wynikające z siebie i zależne przeob-
rażenia. Jest to fundament myśli aksjologicznej o sztuce.  
 Zagłębiając się w wytwory współczesnych artystów, czu-
jemy się zakłopotani, nie mogąc zawsze jednoznacznie stwier-
dzić, dlaczego praca uznana jest za wybitną, skoro nikt nie jest 
w stanie rozpoznać w niej tego, co, zdawałoby się, powinno być 
jej istotą. Nie widać w niej piękna. Czym więc dysponuje dzi-
siejsza sztuka? Zaskoczeniem? Uporządkowaniem przes-
trzennym? Spontanicznością działań? Celowością wyboru te-
matu, formy, przesłania? Ale czy pięknem? Może jest ono 
ukrytą wartością, niezbędną do odnalezienia, aby móc doświad-
czyć emocji. Bywają one niezbędne do zaszyfrowania, a potem 
odkrycia istoty ludzkiego doświadczania świata.  
 Żadne dzieło, bez względu na temat, który realizuje, 
środki, za pomocą których się określa i wyraża, oraz epokę, 
z której pochodzi, nie jest odzwierciedleniem oglądanych real-
iów. Każde jest kreacją i twórczą interpretacją rzeczywistości, 
a także manipulacją dokonującą się na odbiorcy. Nawet dzieła 
pretendujące do kategorii realistycznych bądź naturalistycz-
nych nigdy nie były prawdą przedstawienia. To swoista styli-
zacja. Ukazanie trójwymiarowości na płaskiej płaszczyźnie 
kartki czy płótna jest kłamstwem zwanym iluzją sztuki.  
 Od XVIII wieku zaczęto przełamywać wzorce i normy 
uznawane wcześniej za trwałe. Doceniono emocje wynikające 
z poszukiwania nowości i oryginalności doznań związanych 
z intuicją, wyobraźnią, ekspresją. Wraz z umocnieniem się 
zasady doświadczenia w teorii sztuki do głosu dochodziły 
spostrzeżenia uznane za niezbędne do określenia momentu 
zaistnienia piękna. 
 Współczesna droga do poszukiwania istoty sztuki opiera 
się na konwencjach istniejących w sztuce dawnej. Dlatego tak 
trudno je przełamać i spojrzeć obiektywnie na współczesną 
sztukę, dopatrując się w niej piękna. Pomyli się ten, kto będzie 
uważał, że łatwiej zrozumieć sztukę dawną, gdyż jest ona 
przedstawiająca. Niewprawiony jej odbiorca łatwo wskaże znaj-
dujące się na płaszczyźnie obrazu formy, jeśli będzie mógł 
przyporządkować je do tych, które zna z codziennego życia. 
Jednak nie można tego rozpoznania nazwać rozumieniem. Taki 
odbiór może być początkiem analizy elementów obrazu, nie jest 
jednak jego odczytaniem.  
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 Skomplikowane prace Brueghelów czy Celnika Rousse-
au, a nawet Nikifora Krynickiego nie ułatwiają interpretacji 
w związku z możliwością odnalezienia na nich form znanych 
odbiorcy z rzeczywistości. Radość ukazana w Zabawach zimo-
wych pierwszego z artystów nie odnosi się do miłego spędzania 
czasu. Lew namalowany przez Celnika przestaje być tylko zwie-
rzęciem, dżungla to nie tylko bujna roślinność, a Krynica, którą 
przestawiał Nikifor, to nie tylko ustawione rzędami domy. Trud-
ność ze sztuką przedstawiającą jest bardziej skomplikowana niż 
przypuszcza się przy pierwszym kontakcie z nią. Oczywiście 
ustalone przez wielki alegoryczne i symboliczne obrazowanie 
dla wielu jest czytelne i zrozumiałe. Zawarte w nich metafory są 
często tym trudniejsze do odczytania, im dłuższy jest czas mię-
dzy stworzeniem dzieła a jego odbiorem. 
 Sztuka wobec odbiorcy często stawia opór. Czy Czarny 
kwadrat na białym tle Malewicza może uchodzić za piękny? 
Z pewnością zawiera w sobie wiele cech, które są nieodzowne 
do mówienie o nim. Ale czy jest? Szczerze wątpię. To przejaw 
indywidualizmu artystycznego, kompozycyjnego i kolorystycz-
nego. Do tego z pewnością jest symetryczny i harmonijny, co 
dodatkowo przemawia za jego pięknem. Jest też wartością 
symboliczną, poddającą się wielu interpretacjom, na którą moż-
na spojrzeć z kilku perspektyw. 
 Jeśli nie czarny, to może biały kwadrat w Kompozycji 
suprematycznej: białe na białym? Gdyby nawet określić ją jako 
szczytowe osiągnięcie awangardowego suprematyzmu, czym 
z pewnością była, to chyba mało kto odważy się powiedzieć, 
że, mimo widocznych cech właściwych sztuce wysokiej, ukazu-
je ona piękno. 
 Współczesne dzieła nie odnoszą się bezpośrednio do 
kategorii piękna, gdyż w obliczu końca historii12 czy kryzysu 
sztuki13 centralnym doświadczeniem jest doświadczenie este-
tyczne, które wywołać może wiele sprzecznych z pięknem ka-
tegorii, np. brzydota, asymetria, chaos czy groteska. Zdetroni-
zowane piękno ustąpiło więc miejsca innym kategoriom, ale 
przecież nie odeszło w zapomnienie. Nie ma jednej prawdy 
przedstawienia, odczucia, istnienia. Samo piękno zaś nie pod-
lega jakimkolwiek narzuconym odgórnie normom, jest jednost-
kowym sądem indywidualnego odbiorcy definiującego dzieło za 
każdym razem na nowo. Prawda odbioru zależna jest od jed-

                                                 
12

 Koncepcja Francisa Fukuyamy.   
13

 Teza Donalda Kuspita przedstawiona w Końcu sztuki.  



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 3(9)/2016_______________ 
 

 

12_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

nostkowego odczytania nastawionego na subiektywizm odczuć. 
Ekspresja artystyczna jest dla odbiorcy rodzajem wysublimo-
wanych doznań. „Każde dzieło pozostawia każdemu, kto za-
czyna z nim obcować, pewną przestrzeń gry, którą on sam musi 
wypełnić”14. Dlatego tak ważne jest właściwe przekazanie treści 
i ich odczytanie. Wymaga to od odbiorcy otwartości na nowe 
możliwości, których źródłem jest jednak często umiejscowiony 
w tradycji kod kulturowy. Aby go odczytać, trzeba wykazać się 
wiedzą kulturową i artystyczną, ale też ogólną wiedzą o świecie 
i trybach jego ukazywania.  
 Podsumowując – czym więc jest piękno (dzisiaj)? To od-
powiedniość15, to również ujęcie, do którego odnosi się Goła-
szewska, wskazując, że piękno może zaistnieć  
 

w określonej sytuacji i nie może istnieć poza nią. Nie wynika 
stąd bynajmniej, by piękno było czymś subiektywnym, ponie-
waż sytuacja estetyczna konstytuowana jest zarówno przez 
właściwości człowieka, jak i przez własności świata. Aczkol-
wiek sytuacja estetyczna powstaje wtedy, gdy człowiek ujmuje 
rzeczy z pewnego szczególnego punktu widzenia – ów punkt 
widzenia „narzuconyˮ jest przez zastane własności i struktury 
rzeczy

16
. 

                                                 
14

 H.-G. Gadamer, dz. cyt., s. 35. 
15

 Mam na myśli koncepcję Sokratesa, przypomnianą  
potem przez Ksenofonta.  
16

 M. Gołaszewska, dz. cyt., s. 76.  

 
 

Katarzyna Zwieczorowska 
 
Absolwentka Filologii Polskiej na 
UwB. Ukończza studia doktoranckie, 
jest w trakcie przewodu doktorskie-
go. Od 16 lat pracuje w gimnazjum, 
ucząc młodzież języka polskiego. 
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„Piękno pojawia się tam, gdzie można 
panować”. Z Maliną Barcikowską 

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
Anna Dwojnych: Malino, na wstępie pytanie ogólne: czy 
w ogóle da się zdefiniować piękno? 
 
Malina Barcikowska: Zdefiniować da się wszystko, pytanie tyl-
ko, na ile definicja pozwoli nam dokładnie rozpoznać definiowa-
ny przedmiot. Kiedy oglądamy najprostsze tablice porównaw-
cze, które pokazują, jak zmieniało się rozumienie piękna na 
przestrzeni wieków, trudno wyobrazić sobie jego jedną defini-
cję. Można – tak jak Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć – 
próbować zebrać wszystkie możliwe terminy stosowane na 
określenie piękna, ale czy tym sposobem zostaje ono rzeczywi-
ście „ujęte”? Tym, co się udaje, jest zdefiniowanie jego roli 
w ramach określonej koncepcji. Estetyka pojmowana klasycznie 
jest nauką definiowaną jako ta, która swoim przedmiotem czyni 
piękno. Tradycyjnie piękno byłoby więc podstawową kategorią 
estetyczną. 
 
Czy należy mówić o (jednym) kanonie czy raczej (wielu) 
kanonach piękna? 
 
Jeśli przez „kanon” rozumiemy jeden wzór, to oczywiście nie. 
Jeżeli kanon nazwiemy prawem czy zasadą, to łatwo się prze-
konamy, że z pięknem łączy się jego postrzeganie jako idei. 
Chcemy pojmować je jako jedno, niezmienne, wieczne, nawet 
jeśli nie utożsamiamy go z ideą w rozumieniu Platona. Przeglą-
dając wydaną w 2002 roku Historię piękna pod redakcją 
Umberto Eco, można znaleźć wybrane przez autora postacie, 
których wizerunki mają ilustrować to, jak ludzie postrzegali 
piękno. Są to: Wenus, Adonis, Maria, Jezus, Król i Królowa – 
czyli figury uosabiające władzę i autorytet. Piękno zawiera 
w sobie roszczenie do bycia wartością totalną, uniwersalną. 
Takiemu prawu próbuje podporządkować swoje przejawianie 
się w dziejach. 
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Brzydota może być piękna? 
 
Na pewno piękno może być brzydkie, tak jest w przypadku ero-
tyzmu śmierci czy tzw. piękna okrutnego. Ta wartość kryje 
w sobie jakąś tendencję do zawłaszczania. Gdyby do opisu 
piękna posłużyć się tradycyjną metaforyką światła, to oprócz 
mówienia o tym, że jaśnieje, błyszczy czy prześwieca, wypada-
łoby powiedzieć także, że przyćmiewa. W tradycyjnej sztuce 
takie myślenie o wyłączności obrazują np. dominujące w da-
nych epokach style, które – jak wierzono – mocą jednej narracji 
historycznej były zastępowane przez kolejne. Tak działały po-
wtarzające się w historii hasła, że „sztuka jest jedna”, „kroczy 
jedną drogą” lub jest „jedyna właściwa”. To, co „inne” – np. 
sztuka ludowa – długo uchodziło za niewarte rozpatrywania lub, 
jak właśnie brzydota, było włączane w obszar piękna. Brzydotę 
rozumiano jak nieprzyjemny dysonans stojący na przeszkodzie 
harmonii i należało dążyć do tego, aby go zniwelować. Przecież 
nawet kiedy definiujesz brzydotę np. jako brak, to w podtekście 
zakładasz, że trzeba ten brak czymś wypełnić. 
 
Prawda, dobro, piękno – Platon łączył te trzy kategorie… 
 
Przeciw podtrzymywaniu tego ideału w sztuce zdecydowanie 
wystąpiła np. Anna Maria Potocka, dyrektorka MOCAK-u 
w Krakowie. W pracy Estetyka kontra sztuka uznaje ona konty-
nuowanie platońskiej narracji w sztuce współczesnej za obcią-
żenie, a samą tezę Platona za pomyłkę wynikającą z ograni-
czonego kontaktu filozofa ze sztuką. Bóg filozofii stworzył boską 
narrację, którą pragniemy podtrzymywać. Komentując te słowa, 
warto jednak, dla porządku, przywołać Giovanniego Reale, któ-
ry na poziomie podręcznikowego wykładu z historii filozofii sta-
rożytnej zauważa, że łączenie problematyki sztuki z problemem 
piękna w kontekście myśli platońskiej jest z historycznego 
punktu widzenia niezbyt poprawne. Reale zauważa, że piękno 
nie tyle dotyczyło sztuki, ile erosa i erotyki. 
 
Co takiego stało się w kulturze zachodnioeuropejskiej, że 
triada „prawda, dobro, piękno” rozpadła się?  
 
To, co dziś zostało z platońskiego piękna, Potocka nazywa 
„błyskotką”. Chcąc odnieść sukces – najwyżej cenioną wartość, 
także w świecie sztuki – artyści ulegają pokusie tworzenia 
w określonym celu, szukając przepisu na powodzenie. Dzięki 
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pięknu łatwo jest je osiągnąć. Zatem piękno, niegdyś będące 
dobrem, którego mieliśmy pragnąć ze względu na nie samo, 
stało się dziś dobrem pożądanym „ze względu na…”. Można 
powiedzieć, że piękno wyemancypowało się, dostrzegając swo-
ją skuteczność. I na tym traci, bo okazuje się zbyt łatwe. Często 
o pięknych osobach mówi się, że są próżne, że zależy im 
przede wszystkim na olśniewaniu innych i zwróceniu uwagi na 
rzeczy zewnętrzne. Uwolnione piękno ma w sobie coś z takiej 
pychy, ale czy tym jedynie „grzeszy”? Nie sądzę. Sprawianie 
komuś przyjemności, choćby „płytkiej”, najczęściej jest trakto-
wane jako zaleta. Jesteśmy już tak skonstruowani, że przeby-
wanie w obecności piękna – niekoniecznie dzieł sztuki, ale 
choćby ładnych przedmiotów użytkowych – budzi w nas pozy-
tywne emocje. 
 
Czy piękne jest to, co się podoba, czy podoba się to, co 
piękne? 
 
Dziś jest to chyba pytanie o zasady rynku sztuki. Obawiam się, 
że większy zasięg ma pierwsze twierdzenie – piękne jest to, co 
się podoba, a, praktycznie rzecz biorąc, najczęściej podoba się 
to, wokół czego zrobiło się więcej szumu. Teoretycznym ide-
ałem współczesnego odbiorcy sztuki jest bycie jej uczestnikiem 
i taki kontakt z dziełami, który polega na budowaniu relacji, bar-
dzo osobistym podejściu, negocjowaniu zarówno wartości dzie-
ła, jak i własnej tożsamości, która może „przemienić” się pod 
wpływem kontaktu z nim. W praktyce jesteśmy chyba jednak 
częściej od-biorcami. Nie tyle stającymi wobec samej sztuki, ile 
może przede wszystkim wobec pracy krytyków i działów PR. 
Autentyczne, niezapośredniczone przez instytucjonalną machi-
nę spotkania ze sztuką są dziś coraz trudniejsze. Dodatkowo 
wymaga się od nas kompetencji w obcowaniu ze sztuką, co 
powoduje, że często na wystawy idziemy, mając już zaplecze 
intelektualne, konkretne doświadczenie – wizytę w bibliotece, 
udział w warsztatach edukacyjnych, kurs. To oczywiście cenne, 
tylko pytanie, ile zostaje w nas jeszcze miejsca na autentyczne 
przeżycia i na ile sztuka współczesna na nie pozwala. 
 
W popkulturze coraz częściej obserwujemy estetyzację zła 
przejawiającą się w wizerunkach tzw. „antybohaterów” we 
współczesnych serialach. Hannibal Lecter z Hannibala czy 
Frank Underwood z House of cards to mężczyźni „źli”, cy-
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niczni, wyrachowani, ale też bardzo atrakcyjni, mocno po-
ciągający kobiecą część widowni… 
 
Może jest to sposób kanalizowania własnych popędów? Z dru-
giej strony, w opowieściach piękno często łączono ze złem. 
Pamiętasz baśń o Królowej Śniegu? Była piękna i okrutna. Z tej 
perspektywy estetyzacja zła nie jest niczym nowym. Taki za-
bieg podpowiada nam także, że piękno uwolnione spod straży 
prawdy i dobra jest dość lepkie – istniało sobie spokojnie np. 
jako komponent nazistowskich parad, uświetniając reżimy. Zło-
śliwie można powiedzieć, że wynika to ze wspomnianej już ten-
dencji piękna do totalizowania. Piękno pojawia się tam, gdzie 
można panować. 
 
Czy zatem można łączyć porządki estetyczne i etyczne?  
 
Søren Kierkegaard w Dzienniku uwodziciela pisał: „Etyka jest 
tak samo nudziarstwem w wiedzy, jak i w życiu. Co za różnica 
z niebem estetyki, która sprawia, że wszystko staje się lekkie, 
piękne i płynne, a kiedy pojawia się etyka, wszystko staje się 
twarde, kanciaste, ogarnięte nieskończoną nudą”. To są dwa 
różne światy. Mistyka wstępująca próbuje łączyć te różne po-
rządki, co nadal widać w nauczaniu Kościoła. Jan Paweł II, pi-
sząc w liście do artystów o ich powołaniu, stosował grecki ter-
min „piękno-dobroć”. Podobny apel wystosował niedawno Pa-
pież Franciszek. Zwyczajowo w tych dwu dziedzinach aksjologii 
szukało się odpowiedników – pięknu odpowiadać miała dobroć, 
brzydocie – zło. Choć takie podejście się zdezaktualizowało 
(trudno mówić o dziele brzydkim, że jest liche, złe), przetrwało 
w codziennym języku. Nadal mówimy – „brzydko się zachowa-
łeś” albo „to jest ładny uczynek”, wartościując etyczność czy-
nów kategoriami estetycznymi. 
 
Wiele osób, które nie lubią sztuki współczesnej, zarzuca jej, 
że jest brzydka. Tak jest w istocie? 
 
Ja uważam, że to bardzo dobrze. Na różnorodności się zyskuje. 
Od kiedy można traktować brzydotę jako drugą, naczelną war-
tość estetyczną, wolno mówić także o tym, że sztuka jest trudna 
i że kontakt z nią może polegać na niewygodzie, uczestniczeniu 
w dramacie, konflikcie. To z pewnością dużo bardziej angażu-
jące, a dla sztuki wartość ma taka właśnie postawa. Powinni-
śmy być gorący, a nie zimni. Nie szukać jedynie ukojenia, po-
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czucia harmonii, wyciszenia czy rozrywki lub przyjemności. Pe-
wien wpływ na takie podejście ma psychoanaliza. Dzięki niej 
wolno nam rozumieć sztukę także jako przepracowywanie kon-
fliktów wewnętrznych, odbicie pejzażu psychicznego. Tym sa-
mym w jej obrębie znajduje się miejsce na nieświadome wy-
obrażenia, niszczenie czy agresję, które mają pełnoprawną po-
zycję w tworzonym w sztuce języku symboli. Co ważne, do-
świadczenia te dotyczą obu stron – artystów i odbiorców. Dzięki 
temu sztuka jest bliższa człowiekowi, a coraz właściwszym po-
dejściem jest jej rozpatrywanie z perspektywy antropologicznej. 
 
Oglądając modelki „na żywo”, można dostrzec rozbieżność 
między ich fotogenicznością a wyglądem nieprzekształco-
nym przez obiektyw aparatu. Z drugiej strony, wiele atrak-
cyjnych osób wygląda na fotografiach bardzo nieatrakcyj-
nie. Jak to wyjaśnić? 
 
O to najlepiej byłoby zapytać fotografa. Portrecista z łatwością 
oceni, która twarz będzie dobrze wyglądała na zdjęciu, a która 
nie. Mnie zainteresowało to, że podany przez Ciebie przykład 
dobrze obrazuje, jak złudne jest myślenie o fotografii jako prak-
tycznej realizacji klasycznej koncepcji prawdy. Tak rozumiano 
pierwotnie rolę aparatu – był „rodzajem notatnika”, „stacją ob-
serwacyjną”, „naukową maszyną kopiującą”. Podkreślano jego 

bezosobowość i bierność. W rzeczywistości zaufanie, 
którym obdarzyliśmy aparat, doprowadziło do tego, 
że staliśmy się więźniami obrazów. Dotyczy to chyba 
przede wszystkim naszych ciał. Hans Belting dobitnie 
określił „nowego człowieka” jako tego, dla którego 
technika stała się naturą, zaś Flusser nazywał go 
„funkcją obrazów”. Patrzymy na świat i siebie samych 
przez warstwy często wyidealizowanych zdjęć, z któ-
rymi obcowanie staje się dla nas pierwotniejsze niż 
natura. Naszym problemem jest więc chyba teraz to, 
jak można się z nich wymazać i czy w ogóle jest to 
możliwe. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że przy 
obecnym stanie kultury łączyłoby się to z rodzajem 
niebytu. 
 
Dzięki za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 

 
 

Malina Barcikowska 
 

Absolwentka filozofii na UMK 
w Toruniu i Szkoły Nauk Spo-
łecznych przy IFiS PAN w War-
szawie. Krytyczka sztuki i ani-
matorka kultury. Publikuje teksty 
z zakresu myśli o sztuce, recen-
zje wydarzeń artystycznych i o-
powiadania. Należy do Między-
narodowego Stowarzyszenia Kry-
tyków Sztuki AICA. Zawodowo 
związana z CSW w Toruniu.     
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MAJA STAŚKO 

 
 

Mam piękną cipkę 
i nie zawaham się jej użyć 

 
 

Piękno? 
 

Zawsze wyobrazam sobie jak liże cipke ładnej du-
peczki, jak wkladam w nia palce, ślinie sie a jak pomysle 
o cipce brzydkiej dupeczki to od razu bierze mnie na wymioty 
i nie wyobrazam sobie tego dotknac reka a co dopiero jezy-
kiem. Prawda jest niestety taka ze i jedna i druga cipka to sie-
dzisko bakterii i zarowno z jednej jak i z drugiej jebie rybą, 
chyba ze przez lizaniem dupecza umyje pizde to chwilowo nie 
jebie pizdą ale zarazki dalej sa. Tak czy siak i tak bym wylizal 
ladna cipke a wy tak czy nie

1
. 

 
Nietrudno wywnioskować, że cipka ładnej dupeczki jest 

ładna, a cipka brzydkiej dupeczki jest brzydka. Zamiast „ładna 
dupeczka” – co, metodą synekdochy, oznacza w końcu całą 
dziewczynę – właściwie można by mówić „ładna cipeczka”. Ale 
ktoś może się nie zgodzić: 

 
Laczy je tylko to, ze zadnej z nich nie widziales. 

 
Wówczas warto sprostować: 
 

Widziałem full razy prawdziwą cipke, ogoloną ale to 
u dzieci w wieku około 2 lat. Wystarczy po plaży sie taz 
przejsc i juz full cipek można ogladac. 

 
Jeśli włącza nam się wówczas „achtung pedofil”, a na 

usta ciśnie się pytanie „a zmieniales pieluche?”, pomyślmy 
przez chwilę o cipkach w filmach pornograficznych. Zaraz do 
tego wrócimy, tymczasem rozkmina trwa: 

 

                                                 
1
 Cipka ładnej dupeczki i brzydkiej, http://www.hip-hop.pl/forum/projector. 

php?forum=8&thread=12965557443131&mode=2. 

http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965557443131
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965568237750
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965569214416
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965570618816
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965574246627
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Rozkminiałem sobie dzisiaj właśnie, czym sie rozni 
cipka ładnej dziewczyny, od cipki brzydkiej dziewczyny albo 
normalnej i tez ogolonej. 

 
Warto koledze wytłumaczyć, co nim motywuje: 

 
To wszystko lezy w naszej psychice. Jesli dupeczka 

wizualnie jest ładna to od razu przypisujemy jej cipce najlep-
sze cechy typu: ładnie pachnie, jest umyta, zadbana, ogolona 
a jak widzimy brzydką dupeczkę to od razu mamy w myślach 
jebiące rybą zarośla. 

 
Kolega pogłębia temat o aspekty socjologiczne: 
 
a to wlasnie jest taki mankament, że ładna dupeczka sie 
puszcza i ruchana jest 3 razy dziennie albo 3 razy w tygodniu 
i wraca z melanzy najebana i sie nie myje i wali jej kutasem 
z mordy, a brzydka dupeczka myje zeby po kazdym posilku, 
kąpie sie 2 razy dziennie i nie chodzi na imprezy bo nikt jej nie 
zaprasza i jej cipka moze byc nieogolona, ale jak jej powiemy 
zeby ogolila to zrobi to, i bedzie pachniala i piekna bedzie nie-
ruchana. A jak brzydka dupeczka pojdzie do kosmetyczki 
i znajdzie ladne kolezanki to bedzie ladniejsza full od makijazu 
i pojdzie na silownie zrobic dobra linie. Ale stanie sie kurwom 
szybko przez kolezanki. 

 
Wyjścia są zatem dwa: ładna dupeczka, czyli kurwa, 

bądź brzydka dupeczka, czyli nielubiana i niechciana. Począt-
kowa teza o ładnej cipeczce ładnej dupeczki legnie w gruzach, 
więc prowadzący upewnia się: 

 
Czyli ładna dupeczka jest skazana na kurewstwo taka 

prawda. 

 
Rozmówca potwierdza i pogłębia o analizę klasową: 
 

Tak, a jezeli bedzie w zwiazku, to bedzie ruchala sie 
z gosciem starszym o 15 lat minimum, zarobasem co jej da 
auto i kupi drogie kosmetyki, a ona w oczach kolezanek be-
dzie kurwom, bo zazdrosci i zawisci nigdy malo. 

 

Założenie wyjściowe (ładna dupeczka = ładna cipka) sta-
je się jednak wątpliwe: 

 
jeszcze można zadać pytanie: czy cipka ładnej dziewczyny 
może być brzydka i na odwrót, brzydkiej ładna? 

 

http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965577789283
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965579199573
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965581013294
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965584134467
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965586297294
http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965587537339
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Zakładający wątek pozostaje jednak przy swoim: 
 

Ja bym lizał normalnie nawet owłosione cipki ale ład-
nych dupeczek. Nie zraziloby mnie to gdyby dupeczka była 
ładna 

 
A zatem ładna dupeczka = ładna cipka. Zdarza się jed-

nak dokładnie odwrotnie: 
 

Witam drodzy forumowicze, mam problem z moją ko-
chaną dziewczyną. Bardzo nie podoba mi się jej cipsko. Jest 
dla mnie obleśne i naprawde mnie nie podnieca. Sądząc po 
długości włosów łonowych chyba nigdy nie widziała maszynki. 
Cała cipa na zewnątrz jest ciemno brązowa. Ma jakieś wielkie, 
wiszące i sflaczałe wargi, które mało tego są na końcach nie-
mal czarne. W środku jest cała czerwona. Łechtaczki nie będę 
komentował bo wygląda jak mały penis. Katastrofa jednym 
słowem. Zmuszam się do dotykania jej, seksu. Minete jej raz 
robiłem to myślałem że się porzygam tak śmierdziała. Żeby 
było ciekawiej dziewczyna ta jest bardzo zadbana i piękna. 
Lubi się stroić, sukieneczki, rajstopki, pazurki przycięte uma-
lowane, nóżki ogolone. Ma jak dla mnie idealne ciało. Zgrab-
na, cycata i ma piękną pupe. A buzia jak z okładki. Ideał. No 
prawie. Kiedyś miałem jeszcze 1 dziewczyne. Była chuda 
i prawde powiedziawszy brzydka. Pryszczata, płaska jak de-
cha i wogóle nie kobieca. A cipeczka? Marzenie, ot co zwykłe 
przecięcie między nogami ktoś może powiedzieć. Warg sro-
mowych chyba wogóle nie miała, nic jej nie wisiało, łechtacz-
ka malutka, gładziutka, pulchniutka, pachnąca i zawsze wygo-
lona. Całymi dniami czekałem aż będe mógł się nią pobawić. 
Spotkaliście takie dziewczyny które mimo iż były naprawde 
piękne miały paskudną cipę i odwrotnie? Prosze mnie nie hej-
tować bo naprawde nie przesadzam

2
. 

 
Problem jest niemały i trudno znaleźć z niego wyjście: 
 

Znam ten ból. Tylko miałem odwrotnie. Najpierw mia-
łem z brzydką cipą a potem z ładną. Nic z tym nie zrobisz bo 
na pierwszy rzut oka nie widać jakie dziewczyna ma cipsko 

 
Ale i pani ma coś do powiedzenia na ten temat. W końcu 

ma cipkę: 
 
wiesz z opisu wynika ze wagina jej to totalna mutacja..choc 
ciemne wargi to i ja mam xD moze tak jej sie sfatygowala, bo 

                                                 
2
 Brzydka wagina, https://forum.abczdrowie.pl/forum-seks/1350372,brzydka-

wagina. 

http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=12965557443131#12965697462413
https://forum.abczdrowie.pl/forum-seks/1350372,brzydka-wagina
https://forum.abczdrowie.pl/forum-seks/1350372,brzydka-wagina
https://forum.abczdrowie.pl/forum-seks/1350372,brzydka-wagina
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dawala dupy na lewo i prawo? wiesz a ta pryszczata , moze 
byla po zabiegu hymenoplastycznym, na skracaniu warg? 

 
O tak, panie mają bardzo dużo do powiedzenia w tej 

kwestii: 
 

Ok, więc martwi mnie wygląd mojej cipy, jak i to, że 
facet nigdy nie mówił, że jest fajna itd. Powiedział to raz, za-
nim jeszcze ją zobaczył (włożył rękę), więc się nie liczy. Poza 
tym mimo, że on był moim jedynym partnerem, i jestem drob-
na i szczupła obawiam się, że nie jest wystarczająco ciasna. 

Mam też wrażenie, że nie rwał się do minety... 
W każdym razie mam „bułkę”, wargi zewnętrzne dość 

duże, jak dla mnie za dużo „mięsiwa” (jak siedzę to się 

marszczą  ). Wargi mniejsze małe, a wiem, że faceci lubią 
mieć co possać... poza tym ma nieładny kolor. I ogólnie mi się 
nie podoba, jest według mnie nieapetyczna. 
[…] 

Tzn on mi robi minetę, i robi to dobrze, ale zakodowa-
łam sobie w głowie, że MOJA go nie kręci. Tak jak u większo-
ści dziewczyn to jest coś, czym faceta nęcą, tak u mnie nic 
specjalnego, a może nawet odpychającego. Widziałam na 
zdjęciach wiele cipek, i wiele z nich jest bardzo ładnych, ape-

tycznych itd. A moja jak u starej baby 
3
. 

 
Mam nrzydką c*pke. Wargo sromowe odstają i są 

ciemniejsze. Można cos zrobic by one były „normalne” ? Bo 
chłopakowi memu sie nie podobają. Ja bynajmniej mojej c*pki 
nie lubie i chciałabym ją zmienic. WIem ze ten post moze 
brzmiec banalnie ale cóz. Mam taki problem i nie potrafie go 
rozwiązac. 

pomómzcie!
4
. 

 
witam, 

moj problem to brzydka c*pka wstydze sie przed chlopakiem 
i mimo ze jestesmy razem juz bardzo dlugo to jeszcze mu jej 
nie pokazalam bo zapadlabym sie chyba ze wstydu. Proble-
mem jest kolor tzn jest ciemniejsza od pozostalej czesci ciala 
a wargi mniejsze sa mozna powiedziec bardzo brazowe, jak 
ogladam filmy erotyczne to w zyciu u zadnej laski takiej nie 

                                                 
3
 Panowie, czy mieliście kiedyś do czynienia z BRZYDKĄ cipką?, 

http://f.kafeteria.pl/temat/f8/panowie-czy-mieliscie-kiedys-do-czynienia-z-
brzydka-cipka-p_5476721#. 
4
 moja cipka jest brzydka!!, http://f.kafeteria.pl/temat/f8/moja-cipka-jest-

brzydka-p_4025148#. 

http://f.kafeteria.pl/temat/f8/panowie-czy-mieliscie-kiedys-do-czynienia-z-brzydka-cipka-p_5476721
http://f.kafeteria.pl/temat/f8/moja-cipka-jest-brzydka-p_4025148
http://f.kafeteria.pl/temat/f8/mam-brzydka-cipke-p_5163575
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widzialam  i tu moje pytanie czy sa jakies sposoby aby je 
troche rozjasnic prosze tylko o powazne komentarze

5
. 

 
Ja też mam brzydką, ciemną, a na dodatek mam 

wielkie wargi większe, takie napuchnięte wręcz (w sensie, że 
mam bułkę, nic mi nie wystaje, ale i tak jest nieładnie). 

Mam dość dziwny/nietypowy problem, bowiem moje 
wargi mają bardzo brzydki, siny kolor. Dopiero to zauważyłam, 
ponieważ pierwszy raz ogoliłam sobie na zero (mam 22 lata, 
i jestem dziewicą). 

W każdym razie myślę, choć może to niemożliwe, że 
tak brzydko to wygląda ponieważ większość swojego życia 
masturbowałam się głównie o kanty stołów itd, i być może tak 
silny nacisk sprawił, że wygląda jak wygląda... jak myślicie? 

Widziałam kilka filmów, i dziewczyny miały albo o do-
kładnie takim kolorze, jak reszta skóry, albo przynajmniej ja-
kieś różowe... a moja jest taka sina, i wygląda jak u starej ko-
biety...

6
. 

 
Hej hej. 
Mam troszke nie typowy problem : tak jak w temacie - 

chcialam zapytac czy da sie jakos poprawic wyglad warg 
sromowych ?? moje sa czerwonawe i mnie osobiscie sie to 
bardzo nie podoba. i niewyglada apetycznie ;P Wiem ze taka 
prawdopodobnie moja natura, ale nie daje mi to spokoju... 

Czy gdybym uzyla jakis masci ktore stosuje sie np. na 
rozjasnienie piegow, cos by to dalo ??? Ktoss probowal cze-
gos podobnego ? 

Blagam, pomozcie
7
. 

 
Jestem zadbaną dziewczyną. Lubię ładnie wyglądać, 

ładnie pachnieć, mieć ładne ciuchy. Faceci oglądają się za 
mną na ulicy. Słyszałam wielokrotnie, że jestem bardzo ładna, 
mam świetne ciało, niestety, moim największym kompleksem 
są wstrętne mniejsze wargi sromowe - asymetryczne, jedna 
większa od drugiej, obrzydliwe po prostu. Przez to mam blo-
kadę. Boje się, że faceci się mnie przez to brzydzą. Nigdy nie 
słyszałam nic na ten temat, ale sądzę, że to po prostu z kultu-
ry, bo takie coś nie może podniecać! Jakie to ma znaczenie 
dla faceta? Czy jeżeli dziewczyna naprawdę mu się podoba, 

                                                 
5
 mam brzydka cipke, http://f.kafeteria.pl/temat/f8/mam-brzydka-cipke-

p_5163575#. 
6
 Czy da się rozjaśnić wargi sromowe?, http://f.kafeteria.pl/temat/f8/czy-da-

sie-rozjasnic-wargi-sromowe-p_5130295#. 
7
 „Wybielanie” warg sromowych ???, http://wizaz.pl/forum/showthread. 

php?t=379617. 

http://f.kafeteria.pl/temat/f8/mam-brzydka-cipke-p_5163575
http://f.kafeteria.pl/temat/f8/czy-da-sie-rozjasnic-wargi-sromowe-p_5130295
http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=379617
http://seksualnosc-kobiet.pl/moje_cialo/brzydka_czy_piekna_cipka_zalezy_od_nastawienia
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to czy to ma znaczenie? Myślałam już nawet o operacji, ale to 
straszny wydatek

8
. 

 
Rozwiązanie? Oprócz wyrazów oburzenia i wstrętu moż-

na znaleźć i dobre rady. Na za ciemne wargi sromowe: pocierać 
cytryną, robić okłady z wody utlenionej, smarować rozjaśniają-
cym kremem pod oczy, kremem z hydrochinonem 2% lub arbu-
tyną, kremem na piegi lub przebarwienia, stosować specjalny 
puder do warg sromowych. Swego czasu serum rozjaśniające 
do sromu, odbytu i pach reklamowała ponoć Natalia Siwiec, 
także warto spróbować, nawet jeśli to była lipa. Na wystające 
wargi sromowe mniejsze: przypinać pończochy do warg sro-
mowych większych, rozciągną się i zakryją te mniejsze. Na 
ogólną brzydotę: zapuścić włosy łonowe, nie myśleć o tym, za-
inwestować w inne atuty. 
Albo operacja. 

Coraz częściej labioplastyka podejmowana jest nie ze 
względów medycznych, lecz estetycznych. Medyczne są refun-
dowane przez NFZ i służą kobietom, którym wystające wargi 
sromowe utrudniają życie, np. jazdę na rowerze, jazdę konno, 
stosunek seksualny czy noszenie dżinsów. Estetyczne podej-
mowane są przez kobiety niezadowolone z wyglądu swoich 
warg sromowych w celu polepszenia samopoczucia i podnie-
sienia ogólnego komfortu życia. Działa to jak z innymi opera-
cjami: ust, piersi, nosa, pośladków. Kobiety patrzą na usta in-
nych kobiet, patrzą na usta w magazynach i wyrabiają sobie 
poczucie piękna ust. I do tego piękna dążą. 

Różnica między wargami a wargami sromowymi jest jed-
nak dość poważna: pokazywanie ust w przestrzeni publicznej 
jest legalne, a filmy z ustami na ekranie nie są dostępne od 18 
lat i zagarnięte przez pornoprzemysł – pewnie stąd wiemy, że 
poza tymi dużymi i jędrnymi, promowanymi w mediach, rekla-
mach, na billboardach, jest także mnóstwo innych ust i uste-
czek, małych, wąskich, szerokich, bliżej nosa lub dalej, wystają-
cych bądź zupełnie nie. Z cipkami nie jest tak łatwo – na co 
dzień chodzą ukryte w majtkach, a na filmach ze szczegółami 
i w zbliżeniach pojawiają się wyłącznie w ramach dostępnej od 
18 lat estetyki xxx. Tam są co najmniej ładne, zwykle piękne: 
małe, różowe, symetryczne, kształtne, ogolone bułeczki bez 

                                                 
8
 Za: V. Ilnicka, Brzydka czy piękna cipka? Zależy od nastawienia!, 

http://seksualnosc-kobiet.pl/moje_cialo/brzydka_czy_piekna_cipka_zalezy 
_od_nastawienia. 

http://www.plotek.pl/plotek/1,78649,12902500,Natalia_Siwiec_reklamuje_specyfik_do_wybielania_odbytu_.html
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wystających warg sromowych mniejszych, o jednolitym kolorze 
identycznym z kolorem ciała. Dokładnie takie, jakie mają jedyne 
dostępne w przestrzeni publicznej cipki, zwykle nieświadome, 
że oto wyrabiają estetyczne gusta, gdy tak sobie biegają po 
plaży – cipki 2-letnich dziewczynek. Tak, to tu włącza się ach-
tung pedofil – cipki piękne to cipki małych dziewczynek. Ale gdy 
tak na dobrą sprawę to jedyne dostępne publicznie cipki, trudno 
się dziwić, że norma ustala się wedle tego, co jest – widoczne. 
Od momentu dojrzewania cipki są skrupulatnie zakrywane, 
wówczas przestają być bowiem aseksualne, a stają się seksu-
alne: zmieniają im się kolory, kształty, wargi sromowe mniejsze 
wychodzą zza tych większych i dzieje się cała seria rzeczy, któ-
rych w cipkach 2-latek i lasek w pornolach nikt nie zaplanował. 
Cipka dostaje okres i staje się płodna – pojawia się kulturowe 
obrzydzenie, w szerokim sensie związane z kontrolą seksual-
ności kobiet. Co wtedy myśli dziewczyna? Jestem nienormalna, 
myśli. Nikomu się tak nie pokażę, myśli. Czas na operację, my-
śli. To od masturbacji, myśli (tak, dziewczyny się też masturbu-
ją, tak, także o kanty stołów, łóżek i biurek, z użyciem warzyw, 
długopisów i ołówków, tak robią dziewczyny i to też nie jest 
wstrętne, lecz całkiem normalne). Nikt mnie nie pokocha, myśli. 

 
Ostatnio, w ramach urozmaicenia życia erotycznego 

zaczęłam oglądać razem z moim partnerem filmy pornogra-
ficzne. Miałam pewne wątpliwości, jednak był to nasz wspólny 
pomysł. Niestety, zamiast rozbudzenia, filmy zasiały w mojej 
głowie kolejne kompleksy i skłoniły do refleksji, że nigdy nie 
dorównam aktorkom porno: wyidealizowanym, z piersiami 
wypełnionymi silikonem, idealnie małymi waginami. 

Jestem przeciętną dziewczyną. I ta przeciętność, 
w której na siłę mnie osadzono sprawia, że nie do końca 
w pełni mogę cieszyć się życiem. Chciałabym nago chodzić 
po domu, nago kąpać się w jeziorze, z zachwytem patrzeć na 
swoje ciało, namiętnie kochać się z partnerem. Jednak coś mi 
przeszkadza. 

Współczuję współczesnym dziewczynom. Pewnie co-
raz rzadziej słyszą: Jesteście piękne

9
. 

 
Monopol piękna ustawiany przez przemysł pornograficz-

ny nie tylko wywołuje olbrzymie kompleksy związane z niedora-
staniem do tego, co piękne, na zasadzie labia-shaming – po-
dobnie jak to się dzieje z ustami, piersiami, nosem, pośladkami 

                                                 
9
 Kamila, Refleksja o pięknie, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/1,96856,13476548,Refleksja_o_pieknie.html. 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,13476548,Refleksja_o_pieknie.html
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– lecz także konstruuje normę: nie normę piękna, tylko normę 
cipki w ogóle. Nagle to, co piękne, staje się tym, co normalne, 
a dziewczyny bez cipek 2-latek czują się nie tylko brzydkie, ale 
i zwyczajnie zdeformowane: chore, inne, dziwne, wykluczone. 
W tej przestrzeni nie ma bowiem niczego poza tym, co piękne – 
nie ma dostępu do niczego choć trochę mniej pięknego lub na-
wet brzydkiego. 

Piękno, estetyka decyduje już nie o aksjologii, ale i o on-
tologii; konstruuje przekaz nie tylko o tym, jak jest pięknie, lecz 
ogólnie – jak jest. 

Dzięki temu zarabianie nigdy nie było tak proste: dziew-
czyny nieświadome wyglądu i kształtu innych cipek, karmione 
wizerunkami pornogwiazdek z makijażem na cipkach i najczę-
ściej po operacjach, decydują się na labioplastykę z przekona-
nia nie tyle o własnej brzydocie, co o własnym zniekształceniu; 
traktuje o tym na przykład film dokumentalny The Perfect Vagi-
na (2008) Heathera Leacha z Lisą Rogers. Coraz więcej kobiet 
decyduje się na taki zabieg: różnica między 2014 a 2015 r. w 
USA to aż 16%10. 

Nie ma edukacji seksualnej w szkołach, w mediach 
i w rodzinie. Cipka jest wiecznie ukryta, a materiały edukacyjne 
z jej wizerunkiem w internecie dostępne od 18 lat. Według ba-
dań naukowców z Uniwersytetu w Newcastle połowa kobiet 
w wieku od 26 do 35 lat nie jest w stanie wskazać waginy na 
rysunku przedstawiającym kobiece narządy płciowe11. Nie 
oglądamy swoich cipek, wstydzimy się ich, brzydzimy się, bo 
brzydkie te cipki, czujemy się zdeformowane. Przez to nie je-
steśmy w stanie dojrzeć, gdy dzieje się rzeczywiście coś niedo-
brego, a w cipce występują niepokojące zmiany – nowotwory 
kobiecych narządów rodnych wciąż są jednym z najpowszech-
niejszych zabójców kobiet: wskaźnik śmiertelności wynosi tu 
prawie 40%12 – bardzo często dlatego, że choroby są za późno 
diagnozowane. 

Walka o piękno w tej przestrzeni to zatem realna walka 
o zdrowie i życie kobiet; walka toczona od wieków, jak pokazuje 
Diane Ducret w Zakazanym ciele. Historii męskiej obsesji 

                                                 
10

 Za: Kwitnie moda na „designerskie waginy”. Lekarze winią porno!, 
http://maximus.media/aktualnosci.html?id=4122&t=kwitnie-moda-na-
designerskie-waginy-lekarze-winia-porno. 
11

 Za: Znaj swoją waginę! Ta aplikacja pomoże (a nawet uratuje życie), 
http://foch.pl/foch/1,139952,20154177,znaj-swoja-wagine-ta-aplikacja-
pomoze.html. 
12

 Tamże. 
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(przeł. Anna Maria Nowak, Kraków 2016) czy Naomi Wolf 
w Waginie. Nowej biografii (przeł. Elżbieta Smoleńska, War-
szawa 2013). 

Upokarzaniu nie ma końca – pod filmikiem Wielkie mie-
rzenie penisów na fanpage’u programu Warsaw Shore pojawił 
się następujący komentarz: „a potem co? mierzenie długości 
warg sromowych? Klaudia wygra, bo na jednym odcinku ze 
spodenek jej wystawały niczym baranina do kebaba ścinana na 
rożnie…”. Napisał go mężczyzna, ale kobieta skomentowała: 
„Hahaha podlam ;D dobry tekst hahaha”. Nikt się nie denerwu-
je, nikt nie broni, cipka z farfoclami to oczywiste fuj. Upokarza-
nie cipek to kwestia uniwersalna – kulturowa. 

ADU po swoim religijnym nawróceniu robi to na przykład, 
śpiewając tak: 

 
Nie dziw się, że masz próchnicę, 
Kiedy liżesz brudne cyce, 
Nie dziw się, że masz koszmary, 
Gdy drylujesz brudne szpary. 
Nie dziw się, że masz zajady, 
Gdy ujeżdżasz brudne zady, 
Nie dziw się, że krztusisz chary, 
Gdy zasysasz brudne wary. 
Czysta pipa nie swędzi, nie gnije i nie rozkracza, 
Brudna wali cała grzybem i wodą ze sracza. 
Czysta pipa nie kłamie, nie udaje i jara, 
Brudna pipa nie grzeje i się pizda nie stara 
To ja, twoja czysta pipa, Twoja czysta pyta cię woła. 
Nie dziw się, że swędzi cię lico, 
Kiedy smyrasz po nim brudną pytą, 
I nie dziw się, że cuchną ci łapki, 
Kiedy podkręcasz zgniłe brodawki, 
I nie dziw się, że nosisz pleśniaka, 
Kiedy posuwasz byle co w krzakach, 
I nie dziw się, że masz w mózgu śmiecie, 
Gdy wyobraźnię trzymasz w klozecie. 
To ja, twoja czysta pipa, twoja czysta pyta cię woła. 
To ja, twoja czysta pipa, twoja czysta pyta cię woła. 
Bądź dziewicą z czystą pipą, trudną pipą pachnie czystość, 
Bądź dziewicą z czystą pytą, łatwą pytą śmierdzi nicość. 
Bądź dziewicą z czystą pipą, trudną pipą pachnie czystość, 
Bądź dziewicą z czystą pytą, łatwą pytą śmierdzi nicość. 
To ja, twoja czysta pipa, twoja czysta pyta cię woła. 
To ja, twoja czysta pipa, twoja czysta pyta cię woła

13
. 

 

                                                 
13

 A. Karczmarczyk, ADU – Czysta Pipa, http://adakarczmarczyk.blogspot. 
com/2014/01/adu-czysta-pipa.html. 

https://www.facebook.com/warsawshoreofficial/posts/1269557396395574
https://www.facebook.com/warsawshoreofficial/posts/1269557396395574
http://adakarczmarczyk.blogspot.com/2014/01/adu-czysta-pipa.html
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Tekst ma zachęcić do czystości seksualnej przed ślu-
bem, zgodnie z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego. „Brudna 
pipa” to pipa, która jest aktywna seksualnie. To dość powszech-
na metoda kontroli życia seksualnego kobiet – przed wstręt 
i wykluczenie za pomocą wiązania tego, co fizyczne (higiena), 
z tym, co duchowe (wiara, poglądy) w celu propagowania swo-
ich przekonań jako czyste (fizycznie), a wszelkich innych jako 
obrzydliwe, brudne i ogólnie wstrętne. Widać tu również bardzo 
charakterystyczne upodobanie nauki Kościoła do zagłębiania 
się w szczegóły odrzucanego poza małżeństwem aktu seksual-
nego, z tą jego obślizgłością i poskręcaniem – cała piosenka to 
ich opis, nawoływanie do czystości to w istocie jedynie refren 
(seks się sprzedaje i klika, co także pozostaje nie bez znacze-
nia). Kościół boi się seksualizacji przez edukację od najmłod-
szych lat, przez sam fakt mówienia o seksualności człowieka, 
sam zaś stosuje agresywny erotyczny język, skrajnie opresyjny, 
który włącza w przemocowe myślenie o seksie. Co ważne, to 
nie ten, co dryluje brudne szpary, jest tu winien swojej brudno-
ści i obrzydliwości, lecz same te szpary – to także bardzo popu-
larne podejście w represjonującej kobiety kulturze gwałtu. A, i to 
nie brak edukacji seksualnej i higieny seksu jest potrzebny, lecz 
brak seksu w ogóle (przynajmniej jeśli nie służy reprodukcji); 
niestety, brak higieny nawet w seksie małżeńskim nie uchroni 
przed infekcjami, podobnie jak brak higieny nie zapewni dziewi-
cy czystości, a z kolei świadomy seks z wieloma partnerami już 
tak – oto smutna prawda. Zamiast nawoływania do symbolicz-
nej czystości (czyli wstrzemięźliwości seksualnej) przydałoby 
się ponawoływać trochę do edukacji seksualnej, która realnie 
może zapewnić fizyczną czystość – zarówno osobom wstrze-
mięźliwym, jak i tym zupełnie niewstrzemięźliwym seksualnie. 

A, jest i Wojciech Cejrowski w „Playboy’u”: 
 
Czyta pan Playboy'a? 
Nigdy! 
A to czemu? 
Nie lubię, kiedy ktoś ostentacyjnie, w pełnym świetle, wysta-
wia na mnie swoje genitalia. 
Nasze króliczki są piękne. 
Nie całe! Kiedy się tak rozkraczą do aparatu, to najczęściej... 
bleee, fuj. Dla mnie kobieta traci piękno, kiedy pokazuje 
wszystkim, co ma pod spódnicą. Chcę być tym jedynym, wy-
branym, a nie częścią dyszącego stada samców

14
. 

                                                 
14

 Wywiad dla „Playboy’a” (przeprowadziła Helena Trojańska), http://www. 
cejrowski.com/rozmaitosci/index.php?p=sterta_wywiadow&q=playboy. 

http://www.cejrowski.com/rozmaitosci/index.php?p=sterta_wywiadow&q=playboy
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Kontrola i posiadanie cipki kobiety jako towaru nie-
uchronnie wiąże się z neoliberalnym mitem jedynego, wybrane-
go i wyjątkowego posiadacza tego towaru: kapitalizm za pomo-
cą piękna uciska kobiety. Wiadomo, że w panującej kulturze 
„bycie częścią” w ogóle jakiejkolwiek grupy poza rodziną mało 
jest popularne i opłacalne. Natomiast podział na części – osob-
no cipka, osobno dupeczka, osobno cycki, a osobno mózg, byle 
„nie całe!” – opłaca się jak najbardziej: tak je łatwiej posortować 
i sprzedać. 

Czy zatem warto walczyć o piękno, gdy od wieków, 
a w kapitalizmie w ogóle w jakimś przepotwornym stopniu, sta-
nowi głównie mechanizm kontroli i opresji? Co więcej, dotyczy 
głównie kobiet: zdanie „ale ona jest piękna” nie wzbudza wąt-
pliwości, ale już stwierdzenie „ale on jest piękny” wywołuje pe-
wien dysonans – on nie ma być piękny, tylko silny, honorowy 
i odpowiedzialny, a jeśli już o samym wyglądzie mowa, to raczej 
przystojny. Piękna może być sypialnia, suknia albo kobieta – to, 
w czym walory estetyczne są ważniejsze od wszelkich innych. 
„Tak, piękno kobiety to piękne piękno, ale nietrwałe”, twierdzi 
Johann Nestroy i, niestety, nie jest w tym osamotniony, a cytat 
z lubością powtarzany jest na wszelkich cytatach.info, wikicyta-
tach, wielkich księgach cytatów i innych stronach z cytatami. 
Przystojność implikuje to, co przystoi, a zatem konkretne za-
chowania – w przystojność wpisana jest aktywność, w piękno – 
bierność, bycie-piękną, a w ostateczności: bycie-piękną równo-
ważne z byciem. Estetyka konkretnego typu wiąże się z ontolo-
gią: kobieta pracuje jako towar, a wartość towaru to jego ze-
wnętrzne dostosowanie do nakładanych na niego wzorców 
i potrzeb. 

W patriarchalnej kulturze cipka to wyłącznie towar – do-
stępna w formie pięknej, więc normalnej: taka się sprzedaje. 
Kupują ją mężczyźni w pornografii (reklama przez wzbudzanie 
pożądania) i kupują ją kobiety w chirurgii estetycznej (reklama 
przez wzbudzanie wstydu): pełen zysk. 

Piękno jako narzędzie ucisku kobiet – jakoś tak to wy-
gląda. 

I już samo to pokazuje, że jest o co walczyć. Estetyka 
ma bowiem bardzo konkretne podstawy i konsekwencje etycz-
ne – oddanie jej przemysłowi pornograficznemu i medycynie 
estetycznej to zgoda na powszechny ucisk kobiet. Takie rozu-
mienie piękna i estetyki, wsparte na monopolu jednego typu 
wzorca, jest zwyczajnie szkodliwe – w ostateczności także dla 
zdrowia i życia kobiet. 
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Estetyka jest z gruntu etyczna, polityczna, działa afek-
tywnie i natychmiastowo, ma bardzo poważne konsekwencje – 
dlatego nie możemy jej oddać. Estetyka ustawia wartości – 
w tej chwili robi to tak, by kapitał był ponad życiem, by bios wy-
kluczało zoe. Oddanie piękna kapitalizmowi i poszukiwanie al-
ternatywnej, nieestetycznej przestrzeni to zgoda na taki układ 
wartości – to zrzeczenie się funkcji krytycznej, która wspiera się 
na wyborze wartości i ocenie elementów pod kątem konkret-
nych działań, których dokonują, i ich konsekwencji. Zmiana ro-
zumienia piękna i podejścia do niego to zmiana wartości, a za-
tem układów społeczno-politycznych; to realna szansa na za-
stąpienie wykluczającego, opresyjnego, wspartego na kontroli, 
bo podporządkowanego kapitałowi systemu innym (lepszym, 
piękniejszym). 

Dlatego nie możemy rezygnować z krytyki (literackiej, 
poetyckiej, sztuki), która pokazuje, co jest piękne, a co piękne 
bez dwóch zdań nie jest: krytyka wyznacza wartości estetycz-
ne, więc etyczno-polityczne. 

W filmie Kobiecy orgazm (1999) Betty Dodson opowiada, 
że jeszcze w wieku trzydziestu sześciu lat była przekonana, że 
jej wagina jest zdeformowana. Dopiero po rozwodzie, dzięki 
nowemu kochankowi, odkryła, że jest zupełnie normalna, 
a przez trzydzieści sześć lat dawała sobie odbiera przyjemność 
i dobre samopoczucie przez przemysł pornograficzny i kulturę 
wstydu. To wtedy zaczęła fotografować i rysować waginy, a jej 
fotografie i rysunki ujawniały, jak różne, jak pięknie różne i jak 
różnie piękne są cipki. 

Podobnie działają strony internetowe vulvavelvet i large-
labiaproject, które zbierają nadsyłane przez kobiety z całego 
świata zdjęcia cipek, zwłaszcza tych z dużymi wargami sromo-
wymi mniejszymi. The Great Wall of Vagina Jamiego McCart-
ney’a to olbrzymia ściana pełna odlewów najprzeróżniejszych 
cipek. Anonyma Exhibitionister Ylvy Marii Thompson to odlewy 
stu cipek oprawione w ramki. Ana-suromai Iwony Demko to 
dziewięć szmacianych lalek, które przez uniesienie spódnicy 
(ana-suromai to „podnieść ubranie”, akt znany z wielu niezwią-
zanych ze sobą kultur, zwykle łączący się z kultem waginy) po-
kazują swoje cipki. Film dokumentalny Płatki. W stronę samo-
poznania (Petals: Journey Into Self Discovery, 2008) Becka 
Peacocka to refleksja o różnorodności cipek na podstawie zdjęć 
Nicka Karrasa. W zderzeniu z tymi projektami artystycznymi 
kobiety często po raz pierwszy w życiu mogą zobaczyć cipki 
poza tymi 2-letnimi na plaży i tymi z pornosów – mogą zoba-

http://www.vulvavelvet.org/pictures1.html
http://largelabiaproject.org/
http://largelabiaproject.org/
http://www.greatwallofvagina.co.uk/home
http://www.ylva-art.com/ylva-maria-thompson-anonyma.html
http://seksualnosc-kobiet.pl/sztuka_nowoczesna/o_czerwonej_pani_i_anasuromai
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czyć, jak wiele postaci może przybrać cipka i jak piękna w isto-
cie jest właśnie ta różnorodność, której są częścią, oraz jak 
opresyjny jest wmawiany monopol piękna, który wspiera się na 
ich wykluczeniu. Normalna cipka ma od 2 do 10 cm – całe 8 cm 
najznamienitszych różnic, w kształcie, kolorze, szerokości, 
układzie, wielkości warg mniejszych względem większych, 
otwarciu, zamknięciu, fakturze, mięsistości itd. Kobieta idzie 
i ogląda zdjęcia, obrazy, filmy lub odlewy cipek, i wie, że też 
mogłaby się tu znaleźć, że świetnie tu pasuje: jest równie pięk-
na, jest dziełem sztuki. Wartość cipki – tej uciskanej i kontrolo-
wanej – okazuje się większa niż kiedykolwiek przypuszczała. 

I jeśli sztuka ma jakoś działać, to właśnie tak. 
Do tego dochodzi wsparta na otwarciu sztuki równościo-

wa edukacja seksualna, jak choćby cudowna Wielka księga 
cipek Dana Höjera i Gunilli Kvarnström (przeł. Elza Jaszczuk, 
Warszawa 2010; tuż obok Wielkiej księgi siusiaków tychże), 
wszak dwuletnie dziewczynki też mają cipki, więc i seksual-
ność, poza tym wpisy Proseksualnej (Ta „brzydka” wagina…, 
Proseksualne Q&A #2: Moja dziewczyna ma brzydką cipkę! Co 
robić?), a nawet wideoblog SexMasterki (Wargi sromowe – dla-
czego wystają?!?) czy aplikacja pozwalająca oglądać swoją 
cipkę w komórce z jednoczesnymi informacjami o chorobach 
cipek i ich objawach, która działa jako profilaktyka, np. chorób 
nowotworowych. I mnóstwo innych kwestii związanych z cipką, 
jej higieną i zdrowiem, o których się nie mówi, bo przemysły 
zdrowo na tym zarabiają, jak w przypadku wybielanych chlorem 
i innymi szkodliwymi substancjami (pestycydy, barwniki, dioksy-
ny) tamponów i podpasek, które mogą wywoływać nowotwory, 
jak informuje Women’s Voice for the Earth w raporcie Chem 
Fatale: Potential Health Effects of Toxic Chemicals in Feminine 
Care Products. Przemysł kobiecych produktów do higieny in-
tymnej wart jest jakieś 3 mld dolarów. W ciągu całego swojego 
życia kobieta z samych tamponów i podpasek tworzy ok. 113 kg 
śmieci15. Świadomość nieekologiczności okresu to nie kolejny 
głos w ramach period-shaming, zmiana bowiem jest prosta: wy-
starczy jednorazowe tampony i podpaski wymienić na kubeczek 
menstruacyjny i wielorazowe ekopodpaski – to produkty nie tyl-
ko w pełni ekologiczne i higieniczne, ale i pozbawione szkodli-
wych substancji,. Nie szkodzi się sobie, środowisku, a wydatek 

                                                 
15

 Za: N. Grubizna / Nat Gru, Kubeczek menstruacyjny: o krwawieniu na 
zielono, http://proseksualna.pl/gadzety/kubeczek-menstruacyjny-o-krwawieni 
u-na-zielono/. 

http://proseksualna.pl/seks/ta-brzydka-wagina/
http://proseksualna.pl/zapytaj-nat/proseksualne-qa-2-moja-dziewczyna-ma-brzydka-cipke-co-robic/
http://proseksualna.pl/zapytaj-nat/proseksualne-qa-2-moja-dziewczyna-ma-brzydka-cipke-co-robic/
https://www.youtube.com/watch?v=afjRfHdTJhE
https://www.youtube.com/watch?v=afjRfHdTJhE
http://foch.pl/foch/1,139952,20154177,znaj-swoja-wagine-ta-aplikacja-pomoze.html
http://www.womensvoices.org/feminine-care-products/chem-fatale-report/
http://www.womensvoices.org/feminine-care-products/chem-fatale-report/
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jest jednorazowy – tyle tylko, że trudno w sklepach o tego typu 
towary, więc wyboru – bez świadomości istnienia alternatyw, 
a mało komu zależy na szerzeniu takiej świadomości i eduko-
waniu – właściwie nie ma. 

A gdy już edukacja ujawni, że nie tylko piękne cipki 2-
latek to zdrowe cipki, a gdy jeszcze lepiej zdrowe cipki staną się 
pięknymi cipkami, świadomość ciała będzie mogła wykroczyć 
poza ocenianą pod kątem atrakcyjności zewnętrzność: wargi 
sromowe większe i mniejsze, łechtaczkę, kształt i kolor, i wkro-
czyć w to, co w środku. A w środku także dużo piękna, choć 
zmysł wzroku tutaj odpada (ale pozostają wszystkie inne): punkt 
G z prostatą, mięśnie dna miednicy i mięśnie macicy. Ich zna-
jomość nie tylko pozwala doświadczać orgazmów pochwowych 
czy wytrysków z cewki moczowej (skład płynu zbliżony do eja-
kulatu mężczyzn – poza, oczywiście, plemnikami – i również 
produkowany przez żeńską prostatę znajdującą się w okolicach 
punktu G), ale także chroni przed wypadaniem macicy czy nie-
trzymaniem moczu, oraz pozwala szybciej wykryć nieprawidło-
wości związane z chorobami czy nowotworami. I tu estetyka 
znów – bo to obrzydliwe, w środku, bo to nieznane (w przeci-
wieństwie do ostentacyjnie zewnętrznego penisa) – ma poważ-
ne konsekwencje dla zdrowia i życia kobiet. 

Estetyka to to, co dotyczy poznania zmysłowego: cipka 
wygląda, pachnie, wydaje odgłosy, jest fizyczna, więc można jej 
dotknąć. Estetyczne – wbrew temu, co się przyjęło, także w chi-
rurgii estetycznej – oznacza nie „piękne”, „ładne”, „czyste”, es-
tetyczne jest to, co dotykalne, obserwowalne, wyczuwalne, sły-
szalne: to, co dostępne do odczucia zmysłami, więc i material-
ne. Estetyka to w istocie materialny fakt – dlatego tak ważne 
jest pojęcie piękna, które materialne fakty ustawia wedle warto-
ści. Estetyka (gr. aisthetikos) to także „wrażliwy” – kształtując ją, 
dotykamy tego, co najbardziej osobiste, a w istocie najpolitycz-
niejsze. 

To teraz wartości: a gdyby tak to, co dotykalne, obser-
wowalne, wyczuwalne, słyszalne zrównać? Gdyby oznaczyć je 
jako piękne – wszystkie, właśnie w tej różnorodności? Nie było-
by brzydkich cipek ani brzydkich dupeczek, nie byłoby operacji 
z zakresu chirurgii „estetycznej”, nie byłoby terapii cytryną czy 
wodą utlenioną, nie byłoby rozciągania warg sromowych więk-
szych pasem do pończoch. Ontologia znów zrównałaby się 
z aksjologią, bo to, co jest, jest piękne – tylko tym razem to jest 
materialne, zmysłowe, estetyczne, a nie wyłącznie wirtualne na 
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ekranie i zakryte w majtkach. „Pięknem jest to, co samo przez 
się jest godne wyboru” – pisał Arystoteles w Retoryce. 

I o takie piękno, o taką sztukę – o taką rzeczywistość – 
warto walczyć. W istocie to walka o życie, życie nagie, o cipkę 
w przestrzeni publicznej, o piękno każdej cipki ponad nakłada-
nymi na nią społeczno-kulturowymi powinnościami, jak rasa, 
klasa, naród, pochodzenie, język czy płeć, to walka o równo-
wartościową wielość, różnorodność i całość – jako wartość, ja-
ko świadomy wybór. Tak, cipka ładnej dupeczki jest ładna, bo to 
ta sama istota: naga, więc piękna. Cała, bez fragmentaryzacji 
i rozczłonkowania na poszczególne stygmaty czy powinności: 
ładna dupeczka ma ładną cipkę i w ogóle nie chodzi tu o psy-
chologiczne placebo, lecz o szacunek do autonomicznej, inte-
gralnej jednostki – do życia jako całości. Całe króliczki są pięk-
ne, panie Cejrowski – także to, co widzi pan po ich rozkracze-
niu. Całe. 

Życie nagie to życie piękne: cipki mają ludzie, ale cipki 
mają także zwierzęta pozaludzkie, na przykład króliczki, krówki 
czy świnki. Z nich wychodzi mięso na ludzki obiad – i to jest 
brzydka dupeczka, ta, co na talerzu leży i nazywasz ją golonką, 
i pewnie chciałbyś wylizać jej cipkę jak teraz liżesz tę dupkę 
ugotowaną lub przysmażoną, jak teraz ją gryziesz, albo pa-
trzysz na baraninę do kebaba ścinaną na rożnie, co trafia do 
bułeczki i zaraz ją zjadasz. Dlaczego jesz tylko dupkę, dlaczego 
nie patrzysz na całość tej istoty, co jej część zjadasz, dlaczego 
nie uczestniczysz w procesie zabijania całości tej istoty? Edu-
kacja w tym zakresie mogłaby być równie niebezpieczna jak 
edukacja seksualna: pozwoliłaby zrozumieć polityczne procesy 
i mechanizmy estetycznych (to takie pyszne!) decyzji codzien-
ności i doprowadzić do spojrzenia na całość jako życie – życie 
nagie, takie, jakie i my mamy, gdy się rodzimy jako kawałek 
mięsa do społecznego urobienia. Nie bez powodu całe opako-
wane świnie zostały wycofane z hurtowni Makro Cash&Carry po 
serii sprzeciwów oburzonych klientów, i znów są sprzedawane 
w niekojarzących się z całością – czyli żyjącą istotą – czę-
ściach: szynka w plasterkach, karkówka, udziec; części są este-
tyczne, higieniczne, czyste, nie wzbudzają obrzydzenia popeł-
nianym czynem – wszystko dzieje się przystojnie. A spójrz na 
wieczne zapładniane cipki krów, co pracują na mleczko dla do-
rosłych, by ci mogli je sobie wypić lub zjeść kanapkę z serem; 
albo zmuszane do urodzeń cipki nastolatek, zgwałconych ko-
biet lub tych, które nie są gotowe na wydalenie cipką dziecka, 
ekonomicznie lub emocjonalnie, a ich wymiona służą państwu 
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do wykarmiania wmuszanych im obywateli – brzydkie, co? I to 
jest dopiero brzydkie – nie cipka i nie dupeczka, lecz wyzysku-
jące je chuje. Brzydkie chuje, obrzydliwe chuje. 

 
 

Maja Staśko 
 
Krytyczka literacka, doktorantka 
interdyscyplinarnych studiów w In-
stytucie Filologii Polskiej UAM. 
Współpracuje m.in. z „Ha!artem”, 
„Wakatem”, „Przerzutnią” i „Ele-
Watorem”. Zajmuje się najnowszą 
poezją.  
 

 

Kathryn Zazenski, Untitled (Black) 
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SŁAWOMIR PŁATEK 

 
 

Wyparcie albo o tym, 
jak Zbigniew Herbert dał się 

pożreć urodzie polskich 
aktorek z całą pełnią 

chłodnego okrucieństwa 
tego gestu 

 
 

„Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono” 
 

Zbigniew Herbert, Potęga smaku 

 
„To wcale nie wymagało wielkiego charakteru” – tak 

zaczyna swój klasyczny (równie klasyczny jak Partenon) utwór 
poeta, zresztą poeta, wbrew pogłoskom, wybitny. O wybitności 
parę akapitów niżej. Wiele razy zastanawiałem się, o jakim 
rodzaju „smaku” Herbert się wypowiada. Wypowiadał się 
bowiem w czasach, kiedy sprawa smaku była paląca jak nigdy. 
Rok 1981, bo wtedy powstał ten epokowy utwór, to szczyt kiczu 
w społeczeństwach zachodnich i szczyt brzydoty dogorywającej 
PRL. Był to jednocześnie moment, kiedy zdawało się, że 
Solidarność zwycięża – stąd może kombatancki ton, a kto wie – 
może i subiektywne poczucie, że nagle zrobiło się ładniej niż 
było, chociaż było coraz brzydziej. Kilka lat socrealizmu (między 
1948 a 1955 rokiem) wywołało gigantyczne szkody, ale były to 
szkody polityczne i społeczne – w najmniejszym stopniu 
estetyczne. To dziedzictwo społeczne i polityczne wisi nad nami 
do dziś, ale sztuka w PRL wskoczyła na poziom światowy 
w ciągu tygodnia od nastania „odwilży” (a raczej wypłynęła 
z podziemia). Zastanawiałbym się wręcz, czy okres, do którego 
poeta się najwyraźniej odnosi (choć prawdopodobnie rozciąga 
go na cały powojenny przedział historii Polski) można osądzać 
w takich kategoriach, jak estetyka. Podczas gdy w więzieniach 
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mordowano patriotów, wywożono narodowy majątek, burzono 
całe miasta – Herbert rozpisuje się o tym, że dziewczyny były 
za brzydkie jak na jego wymagania. To dopiero zbrodnia komu-
nistyczna, te brzydkie dziewczyny! 
 

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono  
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek  
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha  
 
[…] 
 
Mefisto w leninowskiej kurtce  
posyłał w teren wnuczęta Aurory  
chłopców o twarzach ziemniaczanych  
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach 

 
Szwędanie się po budowie Nowej Huty zapewne nie 

owocowało kaskadami uniesień estetycznych, ale w Zachod-
nich odpowiednikach podobnych „frontów uprzemysłowienia” 
pracownicy wcale nie byli ładniejsi. Słowo „kuszenie” ma 
w sobie coś więcej niż obserwację podsuwanej rzeczywistości. 
Kuszenie na dobrą sprawę jest sztuką, taką jak wszystkie inne 
sztuki (piękne i niepiękne). Selekcjonuje więc rzeczywistość 
(wybierając bardziej przydatne fragmenty), układa w odpo-
wiedniej kolejności, czasem przejaskrawia lub wręcz kłamie. 
Kuszenie chce uwieść i oczarować. Nikt nie wie o tym lepiej niż 
poeci, więc i Herbert. Bo w wierszach takich jak Potęga smaku 
czy Dlaczego klasycy roi się od bzdur i przekłamań, a jednak, 
z całą świadomością bycia oszukiwanym, czyta się to 
doskonale. Może trzeba powiedzieć w pewnym momencie, że 
była to literatura przez wielkie „L”, czyli fikcja literacka. Dobrze 
napisane kłamstwa, w których nie ma więcej realiów niż w kinie 
gatunkowym. A kino jak nic innego nadawało się do kuszenia. 
Żadna sztuka uwodzenia nie osiągnęła tyle, co kino. 

Herbert był już po trzydziestce, kiedy na ekrany 
wchodziły Kanał (w którym wystąpiła Teresa Iżewska), Popiół 
i diament (z rolą Ewy Krzyżewskiej), Jak być kochaną (tu 
oczywiście Kalina Jędrusik rywalizująca z Barbarą Krafftówną). 
Raczej widział te filmy i raczej świadomie je oglądał. Film jest 
najważniejszą ze sztuk, rzekł niejaki Lenin i ta myśl jako dok-
tryna była wówczas wspólna dla całego świata dysponującego 
aparaturą kinematograficzną. Odkąd Aleksander Ford roz-
szabrował niemieckie wytwórnie – stała się dogmatem także 
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w Polsce. Film zaczął krzewić komunizm – i były to złe filmy. Złe 
fabularnie (nijak mające się do propagandówek Pudowkina czy 
Eisensteina), złe ideologiczne (w sensie etycznym), ale nie były 
złe estetycznie. Już od Dwóch godzin („półkownik”, jednak 
świetnie nakręcony), przez Zakazane piosenki, aż do Poko-
lenia, nikt nie miał prawa się przyczepić do solidności war-
sztatowej, co najwyżej szwankowała jakość materiałów światło-
czułych. W końcu Piątka z ulicy Barskiej – dzieło wysokiej klasy 
artystycznej (i niskiej ideologicznej) – to posągi, które obrzu-
cone błotem nie drgną – jak to posągi… A Pierwszy start 
z supermanem Stanisławem Mikulskim? A Munk ze swoim 
dokumentem Kierunek Nowa Huta, przypominającym Triumf 
woli – w obu eksponuje się epatujących erotyzmem półnagich 
blondynów w typie myronowskiego Dyskobola. Niech będą 
w końcu Trzy opowieści, w których chłopcy są naprawdę 
przystojni, grają zresztą uwodzicieli kilka lat później, w mniej 
ideologicznych okolicznościach. Zapewne jednak to nie chłopcy, 
wbrew fragmentowi „chłopców o twarzach ziemniaczanych” 
interesowali Zbigniewa Herberta. 

Nie kuszono więc Poety? Owszem, trzeba zauważyć, że 
pięknych kobiet w polskim kinie było też wiele. Jedna Lucyna 
Winnicka załatwia na amen całą męską obsadę w Pociągu. 
Albo Marta Lipińska, przyćmiewająca Cybulskiego, Łapickiego 
i Maklakiewicza razem wziętych w Salcie. Jakość jest po stronie 
pań, ale ilość po stronie panów. Być może ta damsko-męska 
dysproporcja piękna z owego okresu przyjęła się na stałe. 
W najciekawszym chyba w ostatnich latach obrazie rewi-
dującym „socreal”, w Rewersie, Agata Buzek nie gra bynajmniej 
seks-bomby, natomiast Marcin Dorociński to znany od 
lat łamacz serc niewieścich. Tu więc, po tej rewizji, podobnie jak 
u wróbli i kaczek, przewaga urody jest po stronie pana. Rewers 
jest o tyle dobrym przykładem, że „kuszenie” jest osią jego 
fabuły. Nie mam pojęcia, czy twórcy tego filmu pamiętali 
o wierszu Herberta, ale wygląda to jak polemika z jego tezami. 
Owszem, wydają się mówić Lankosz i Bart, kuszono, i to jak! 
Kuszono, aż skuszono, kuszono pięknie, aż zakochano i wy-
dymano. Herbert się nie dał skusić? To może miał zły gust lub 
inne niedostatki. Ależ bzdura – Herbert był „kuszono”, był 
„słano” i był uległ. Za dużo o tym gadał, żeby nie było to podej-
rzane. Jeśli gadał, to znaczy, że został użądlony. 

Nietrudno tu zauważyć nadmiar imiesłowów (przy-
miotnikowych biernych), a po krótkim przyjrzeniu się wierszowi 
Herberta – wiadomo, skąd ta nieznośność. „Kuszono nas” – 
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wieszczy wieszcz i aż chce się spytać – „kto was kuszono”, ale 
to nie jest pytanie zadane poprawnie po polsku. Herbert robi 
unik i poza jednym „ich”, żadni „oni” w wierszu nie występują. 
Jeśli się uprzeć, to „ich” można odnieść do kogoś zupełnie 
innego niż tamci od „kuszenia”. Zanim ktoś mi zarzuci, że 
uprawiam tanią dekonstrukcję, niech dodam, że, pisząc o dob-
rym i złym smaku, poeta być może nie chciał nazywać po 
imieniu owego „imperium zła”, bo samo nazwanie „ich” byłoby 
już w złym smaku. Jest jakiś mokry dół, jakiś zaułek, jakiś ba-
rak. Z zaułka kuszono, z baraku słano. Dużo wyraźniej mówi się 
o „nas”. Jest to „my” wyraźne, w pewien sposób panteistyczne, 
„my” to świat, przestrzeń, jakieś new-ageowe, wszech-
ogarniające MY, którego nie trzeba nawet definiować, bo „my” 
jest wszędzie, dokąd sięga wzrok tego wiersza (1981, cały 
naród stoi po stronie reform). Natomiast „kuszono” siedzi 
w klitkach, skrytkach, niemal mysich dziurach. To jest zaułek, to 
jest barak, to jest dół. „Kuszono” to trickster, karzeł, karzeł 
reakcji. Człowiek taki jak Herbert, o duszy proporcjonalnej, 
antycznej, o duszy zgodnej z modułem Polikleta, nie zniży się 
do napisania wprost, kim jest ów „bóg nocy i burzy, czarny 
bałwan bez oczu”, nie będzie przed nim „skakał nagi i umazany 
krwią”. Nadanie imienia temu bóstwu byłoby aktem zrównania 
i byłoby to równanie w dół. 

Co ciekawe, rzeźby socrealistyczne niedwuznacznie 
nawiązują do antycznych, czyli tych, które Herbert zwykł o-
piewać. Sztukę „z obrazów Hieronima Boscha” socrealizm 
potępiał w taki sam sposób, jak potępiała ją elita grecka, 
preferująca realizm ponad „wynaturzenie”. Realizm wsparty 
mitologiczną symboliką to cechy dystynktywne antycznej kla-
syki, socrealistycznej propagandy i herbertowskiej wyobraźni. 
Nietrudno zgadnąć, dlaczego Wieszcz czuł się zagrożony. 
Komuniści myśleli jego myśleniem i mówili jego językiem. 
Zrozumiał, że został przejrzany, odrysowany, przeczytany – 
i postanowił zaatakować. Rozpaczliwa to była próba, ale poezja 
jest pierwszej klasy. Gdzie więc są te „bardzo brzydkie dziew-
czyny o czerwonych rękach”? 

Piękno polskich aktorek panowało do lat 60. i, jak mi się 
wydaje, sprawę uciął Polański – Nożem w wodzie. Jego boha-
terka była ładna tylko po rozpleceniu włosów i wypiciu kilku 
porcji wódki. Wszystkie Jowity i Łęckie były już tylko echem, 
uparte ostatnie Mohikanki zrujnowanego imperium urody 
i wdzięku polskich aktorek. Herbert, który nadział się na 
najbardziej urodziwe ujęcia polskich filmów, znosił to wyjątkowo 
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źle. W starożytny sposób identyfikował etykę z estetyką i kiedy 
„dobre” stało się „brzydkie”, nie wiedział, co z tym zrobić. 

Nurt estetyzujący w polskim kinie na dobrą sprawę nie 
pojawił się wcale. Ślady ekspresjonizmu obecne od Dwóch 
godzin do końca szkoły polskiej miały charakter bardziej 
intelektualny niż upiększający. Może należałoby zrobić aneks 
dla dzieł Kieślowskiego i Wajdy z lat 90., ale wyjątki nie 
decydują o nazwaniu zjawiska „nurtem”. To bardziej wypadki niż 
tendencje, kino polskie od zawsze bardziej myśli niż pokazuje, 
nawet jeśli myśli obrazem (który pokazuje). I wciąż więcej 
w nim „bardzo brzydkich dziewczyn o czerwonych rękach” niż 
pięknych kobiet, gdyż – po pierwsze – współcześni filmowcy 
mają gorszy gust niż ci z lat 50. i 60., po drugie – są bardziej 
pesymistyczni, więc brzydota, nieładność „kusi” ich bardziej niż 
piękno. To piękno, któremu Herbert naubliżał od „złego smaku”. 
Jakby się mniej szlajał po obszczanych 
rzymskich ruinach, to może by się chętniej 
zakochał w Zofii Marcinkowskiej, z całą tą 
historią „smaku”, jaka się wokół tej postaci 
oplata. Ja się zakochałem, ale może ja jestem 
za mało antyczny. 

 
 

Sławomir Płatek 
 
Ur. 1974. Debiutował w prasie 
(„Dziennik Bałtycki”) w roku 1995. 
Na początku lat 90. związany 
z trójmiejską grupą poetycką Al-
manach. Po jej rozpadzie epizo-
dycznie współdziałał z lokalnymi 
podziemnymi zjawiskami. Reak-
tywowany przez nierozpoznane 
czynniki po roku 2006. Współza-
łożyciel portalu i stowarzyszenia 
Salon Literacki, publicysta. Autor 
książek poetyckich Bez imienia 
(2010), Prześwietlenie (2011, pod 
pseudonimem Anna Kalina Mo-
drakis), awaria migawki (2012), 
Wiersze dla Sophie Marceau 
i innych kobiet z którymi spałem 
(2013). Oprócz wielu wierszy 
i kilku próz jest także autorem 
niniejszej notki o sobie samym.     
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RADOSŁAW JURCZAK__________wiersze 

 
 
 

SysRq 
(ta elegia jest o stanie wiedzy) 

 
Na swoje dwudzieste urodziny 

 
Internet dojrzał i zrywać go garściami 
aż dłonie od soku (wczoraj cztery zamachy bombowe 
  
w mieście w którym nie byłem) Ekran aż brudzi palce 
od światła: oglądam zamachy w mieście w którym nie byłem 
 
(w snach bywam pustym pokojem mam tysiąc otwartych drzwi 
tysiąc malutkich lampek zupełnie jak serwer) aż palce 
 
drętwieją od światła (a światło wpierdalałem rękami) 
Polepszyłoby sprawę gdybym wdał się w obrazy 
 
w opisy? Żeby zdradzić oko: słońcem kwietniem 
siedziałem raz w parku oglądałem śmierć pszczoły 
 
(a pytanie jest dla tych którzy chcieli detalu 
i nie wzięli go za nic) Za rękę czy za nic 
 
chodziłem nad ranem czy nocą w miejsca niepewne jak oko 
w snach bywałem kamerą (co też zdradza oko) Widziałem  

[najlepsze umysły 
 
swojego pokolenia w hipsterskich kawiarniach (wyszedłem 
bo zewnątrz było większe) Czasami pod Most Północny 
 
gdzie zamarzł znajomy bezdomny i ocalić go w wierszu 
było prostym odruchem (płat czołowy podwzgórze: 
 
tam też mieszkałem) Lub dalej: znam od cholery mieszkań 
wszystkie puste w środku a neon Marks&Spencer 
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myśli po łacinie albo w Unikodzie 
(wraca się pustym tramwajem po drodze się uczy zasypiać: 
 
w snach czasem bywam człowiekiem śni że jest pustym pokojem 
ma czterdzieści tysięcy pustych miejsc po drzwiach) 
 
Wracając: istniały miejsca i światło jadłem rękami 
(potem skończyły się ręce nie jadłem) teraz oglądam zamachy 
 
a myślę o miejscu: że kiedyś naprawdę kwietniem śmierć pszczoły 
(: widzę i debuguję bo tęsknię po tobie) 
 
wiedziałem że jest w tym prawo i nie wiedziałem jakie 
(wiedziałem że jest w tym prawo i nie wiedziałem jakie) 
 
 
 

Handmade (1) 
 
 
Pszczoły wyginęły Z białej tektury 
kwiaty 

(wieszamy na gałęziach) 
 
 
 

#ekologiczny 
 
 
A przecież graliśmy w Fallouta więc nie będzie nam nowe 
nieprzejrzyste powietrze koniec wybrzeży i zbóż 
 
 
 
(tutaj nie opowiem jak to jest zamieszkać 
w liczniku: blask nad głową i cyfry pod stopami) 
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Handmade (2) 
 

 
Dłonie wyginęły 
 
 
 

Elegia feat. JMR 
(granica polsko-litewska:  

lokalne muzeum ludobójstwa  
plemienia Jaćwingów) 

 
„O jaćwiescy książęta co po was zostało 

Te dwie zapinki z brązu to jest bardzo mało” 
 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

 
Że słyszałbym głos z Litwy: VIEŠBUTIS GEROS KAINOS 
albo zimne napoje Na rogu muzeum Jaćwingów 
obok litewski market z klasyczną wietnamską tandetą 
 
O jaćwiescy książęta pod waszym muzeum 
w budce z kebabami wyjebane szyby 
(kruche jest bowiem piękno i jeszcze coś jest kruche) 
 
Milion wyników w Google’u: więcej was nie było 
więc starczy na mieszkanie (każdemu jego serwer 
pośmiertny: przepastny pochówek głęboko w kodzie dwójkowym) 
 
O jaćwiescy książęta co po was zostało 
wierzę w wasze duchy w głębokim internecie 
gnieżdżące się na serwerach w jpegach starych dębów 
 
Te dwie zapinki z brązu hostowane gdzieniegdzie 
(w każdym razie googlalne) W muzeum dziesięć pocztówek 
(tyle po was zostało: na każdej te żółte zapinki) 
 
O jaćwiescy książęta plemię łacno przepada 
zwłaszcza że po angielsku nazwa tak średnio na memy 
(kruche jest bowiem piękno a także język jest kruchy) 
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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. 

Nie ma jaćwieskich memów chyba że dwie zapinki 
(to w sumie byłby sukces pośmiertny jaćwiescy książęta) 
w markecie obok tandeta też made in Vietnam nie Jaćwież 
 
finale 
O jaćwiescy książęta co po was zostało 
te dwie zapinki z brązu Pod waszym muzeum 
wyjebano szyby w budce z kebabami 
(nie myślę o obozach 
   nie myślę o obozach) 
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RAFAŁ KRAUSE________________________wiersze 
 
 
 

Start-up  
 

 
To jest czas krągłych dób. 
Pokaż mi swoją, a nie powiem ci, 
kim jesteś, bo nie mam czasu. 
 
Teraz niżej: 
złap godzinę za zajęcia, 
poczuj regularność monotonii.  
 
Przejedź po znudzeniu,  
zejdź po przepracowaniu, 
wpadnij na wiotkie sekundy. 
 
Jeszcze chwilę pośpię delikatnie kłuje, 
bo jest krótkie tak jak pięść, jak piędź. 
Kiedy będzie wolne boli mocniej 
tak jak podtapianie w niecce 
 
wypełnionej śliną. To jest czas okrągłych 
dób, ale bóg nam nie rozdzielił go po równo. 
To jest czas okrągłych dób, który najwidoczniej 
łatwiej było pchnąć na Północ. 
 
 
 

Ogon 
 

 
Niedaleko pada jabłko od straganu, 
niedaleko pada jajko od hodowli. 
Niedaleko. Za blisko na ucieczkę. 
 
Ósma mila wyznacza linię demarkacyjną 
Detroit. Topielcy szturmują Lampedusę, 
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a my ze Szczecina do Berlina mamy półtorej 
godziny. Tyle trzeba – sądziłem – aby stać się lepszym 
człowiekiem. 
 
W półtorej godziny próbowałem wybawić 
blizny ze skóry. W toalecie wymieniałem 
bieliznę na czystą. Dowody z osobistych 
na rzeczowe. Wkładałem konkrety – insygnia. 
 
Niedaleko pada, powoli się ściemnia. 
Budzą nas grzmoty, pochrząkujemy. 
Słyszysz? W echach odbija się nam 
gwar peryferii. Rozpoznajemy w nim  
 
głosy. To nasi. Ekhm, rodziciele. 
 
 
 

Karma dla owadów 
 

 
wynoszą po nim meble. 
 
teraz całe osiedle  
patrzy na smutek forniru. 
 
a przecież fornir 
wreszcie jest wolny. 
 
w objęciach dłoni, 
które mocują się z klejem.  
w szturchnięciach desek, klepnięciach piłki. 
podczas delikatnego zraszania psim moczem. 
 
teraz, gdy patrzą na sklejkę, 
która odchodzi z nowymi właścicielami, 
przypomina im się kadaweryna. a raczej fakt, 
że tkwi ona również w męskim nasieniu.  
 
aż ciepło robi się na sercu 
na widok wybiegu dla jurnych prusaków. 
pomiędzy resztkami, ząbkami szafki kuchennej. 
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wynoszą po nim meble, 
jego metraż się rozlewa. 
jego sufit wchłania Stratusy. 
jego piwnica mięknie, nasiąka mżawką. 
 
na połaciach wykwitają miejsca 
zamieszkania. kopyta się ciągną, i ciągną, 
 
 
 

  

 
 

Rafał Krause 
 
Poeta i performer internetowy. Wy-
dał tom wierszy Pamiętnik z po-
wstania (Dom Literatury w Łodzi, 
2013). Pisze o muzyce dla scre-
enagers.pl. 

Kathryn Zazenski, Microbiocosmichemic 
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SZYMON SZWARC______________________wiersze 
 
 
 

Bób 
 
 
Lepiej pomyśl o ubóstwie, jakie niesie ze sobą świat 
i o tym, co weźmie w zamian za to, że tak jakbyś się tu  
jednak zgubił. 
 
To nie będzie kurz, który i tak mu dasz, który i tak  
rozrośnie się w czasie tarła przy okazji robienia ci 
trumny. Bo i tak, i tak,  
 
kiedy wyczerpują się złoża, ludzkość czerpie z łoża,  
jakie posłał jej jej stary, jej stary to Bób. On już  
ma go w nosie.  
 
Jego serce nie nadaje się do przeszczepu, raczej 
kiepski byłby z niego kotlet. Jego Bób co chwila  
zapomina o tym,  
 
co działo się przed chwilą, więc co to za Bób, który  
nie sięga pamięcią do czasu, kiedy jej jeszcze nie  
było? Chociaż może  
 
właśnie taki powinien być ten on, potykający się o  
teraz, gdy urabia grunt pod tarło. Poza tym tamtego boli  
ząb, a czymże jest Bób  
 
wobec bólu zęba? Partnerem w negocjacjach? Zatem  
on przeklina tę ziemię, którą wczoraj odchwaścił i podlał,  
tak się napracował, doczeka się 
 
samych strat, Bób pewnie też, żadnych korzyści nie było  
w planach, kiedy tworzył się świat, kiedy rozkręcało się 
biznes i tornado.  
 
Pomyśl o bezrobotnym ciele: jego transport do ogrodów  
zachodzi coraz sprawniej, wieziesz je przez nieurodzaj  
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drogi, przez błoto, w którym pomnożysz  
 
swój gatunek i zysk, 
z napojem izotonicznym w myśli przewodniej 
zapytasz wreszcie, czy istnieje Bób. 
 
* 
Droga to jest czysty nieurodzaj.  
Autostrada jako czyste piękno. Piękno jako czyste  
piekło. Pomyśl o tym, jak trudno  
jest znaleźć tam coś  
 
do jedzenia i nie wymądrzaj się, że można,  
bo jeśli tę resztkę czegoś rozjechanego przez rydwan  
uznajesz za pokarm, to niech będzie to dar 
od jej starego Bobu,  
 
którym albo się nie najesz,  
albo udławisz się, człowieku. 
 
 
 

Chrystusowa 
(korona ze szplintów) 

 
 
Kto mnie zjadł? Pewnie jacyś faceci,  
którzy poszli za tobą, żeby mnie wychować, 
jakby poszli do lasu, bo jedynie las 
ma w tej kwestii jeszcze coś do zaoferowania.  
 
Zbierałem grzyby w okopach i prawie  
od tego umarłem, ale przeżyłem i przywykłem 
do torsji, świętości dżdżownic, możecie mnie  
jeść. Będziecie mieli siłę, 
 
mieli wojnę.  
 
* 
Czy są jeszcze pytania? Z początku ogień  
żywił się kodą, teraz wędruje jelitami facetów,  
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którzy poszli rąbać drzewo na krzyże  
dla żołnierzy, na papier pod ustawy,  
 
w które można się potem porządnie wysmarkać  
lub wypłakać. Komu kawy do poranka,  
komu odnowy? Komu kukuryku?  
 
Wszystko im jedno. Facetom i jelitom,  
jeśli skupić się tylko. Będą mieli wojnę.  
Jeśli się skupią tylko, ogień. 
 
* 
Jeśli się odkupić jak ciasto, zamiast upiec je  
Chrystusowi, obok którego stroją miny w kolejce  
po żołd, nie zostaje nic innego jak próbować  
mniej podupadłych baranków.  
 
Za jakich bankomatek? Gdy zepsułem  
świąteczny nastrój, rozstroiłem wiatr, wprowadzając las  
do wiersza, wchodząc z pobudką w zboże,  
 
Chrystus zrobił się nieswój,  
zupełnie jak ci faceci.  
 
* 
Kończy się czas dla umysłu, zapada na śpiączkę  
epoka ciast, skóra korumpuje się jak etos  
drożdża.  
 
Nadzieja w proszku do pieczenia  
i tym, co zdoła się utlenić. Nadzieja na wzór ospy  
z powikłaniami. 
 
W gorączkach śniąca się jeszcze ślina,  
jeszcze trochę może, trochę ciepława, chętna na obcy  
język, jak bokserowi w mordę 
 
lizak. I po przebudzeniu jedynie smak tkanek, 
z których naprędce sklecona gwara, smak gwoździa 
w herbatce z naskórka.  
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* 
Zatem kto mnie zjadł? Kto runie ogniem (ogień?)? 
Zjedz granat, zrobi się sto lat później, zrobimy kupę  
przeróbek, uczeszemy gęś, ucieszymy sprzęt.  
 
Pożar już gra. Płaci za swoje jest. Jego jest   
mocniejsze od lasu, niejednokrotnego faceta, laski. 
Zjedz granat, na cześć tego, jak mu tam?  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Szymon Szwarc 
 
Ur. 1986. Poeta, muzykant, anima-
tor. Skończył filologię polską na UMK 
w Toruniu. Wiersze publikował m.in. 
w „Ricie Baum”, „Kresach”, „Dwuty-
godniku”, „Elewatorze”, „Helikopte-
rze”. Autor dwóch książek poetyc-
kich: Kot w tympanonie (Wydawnic-
two „Rita Baum”, Wrocław 2012) 
oraz Umowa o dzieło (WBPiCAK, 
Poznań 2014). Trzecia w drodze, 
czego zapowiedzią są publikowane 
wyżej teksty. Członek zespołu Je-
sień, z którym wydał EP O (Złe Lite-
ry, Toruń 2015) oraz LP Jeleń (Music 
Is The Weapon, Gdynia 2016). 
Współorganizator cyklu spotkań po-
etycko-muzycznych „Odczyty dźwię-
ku”. Mieszka w Toruniu. 
 
 



 
 
 
 
 

_________________________________________(Nie)piękno 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____51 
 

PATRYK NADOLNY_____________________ wiersze 
 
 
 

multiplayer 
 
 
Dlatego, że się boję, bo w nocy przyjdą zjeść mnie pulsary, 
zmieniałem wystrój wnętrza, a wyszło że nastrój 
z anarchistycznych proszków w zakładach zamkniętych, 
w połowie poplamiony. Nie wybawię pralki. 
 
W połowie znaczy tyle wszystko jedno dokąd. 
Z depresji na Żuławach wychodzi się dobrze 
na zdjęciach, czarnoziemy w niej się pogłębiają, 
postawię sobie na nich prywatny psychiatryk. 
 
Tymczasem jutro zeżrą mnie wszystkie pulsary, 
z fotonów nie mam wideł, żeby je przepędzić. 
Ciała niebieskie dochodzą nawet do burdeli, 
oddały się całkowicie grawitacji, dystans 
 
zaliczył je, planety połykając z lodem 
komety (kojarzone ze sprintem), nie lubię 
się głaskać między. Czuję się członkiem załogi 
kosmitów (ptak i mity), ląduję w szpitalu. 
 
Mów do mnie, zanim nazwę własny cień kimś innym, 
mów na mnie żywy piksel, mów na mnie zatoka. 
Po jointach odpływamy z portów usb 
i zarzucamy sieci, wracamy z linkami. 
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Teoria strun 
 
 
W kącie stoi gitara, 
ale coś z nią nie gra, 
dlatego się nie szarpię 
z tajemnicą rzeczy. 
Zadrżałem, ale potem nawet ani drgnąłem; 
prawda o mnie schowała się w którymś z ukrytych 
wymiarów, gdy czytałem o teorii strun. 
 
 
 
 

Mapy przejdą jedynie 
do własnej legendy 

 
 
Mapy nie podróżują, 
dotknę palcem Chin 
i ani drgnie, 
bo nigdzie nie mogą się wybrać. 
 
Nie wskoczą na platformę widokową z płytki 
paznokcia, 
chociaż dalej rozciąga się ściana. 
 
 
 
 

błądzenie 
 
 
Moja koleina! 
moja koleina, moja bardzo wielka, 
 
wielka koleina! 
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Język wszystkiego 
 
 
Śniłem, że zapowiadali 
deszcz meteorytów. 
Podsłuchiwałem barwy. 
 
Horyzont nie zamknięty w ani jednym słowie. 
Poczułem przejmujący chłód 
po zrozumieniu, 
że nigdy nie nastąpią opady języka.  
 
 

 
 

Patryk Nadolny 
 
Ur. 1993 w Szczecinie. Laureat nag-
rody grand prix w VI edycji OKP 
„Granitowa strzała” w Strzelinie, 
w którego następstwie zadebiuto-
wał tomikiem Wyławianie Atlanty-
dy. Na chwilę obecną mieszka 
i studiuje archeologię w Poznaniu. 
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KONRAD ZYCH_______________ opowiadania 
 
 
 

Epilog 
 
 

Koniec świata miał przynajmniej klasę: w grudniu, za-
miast paczki, brązowej, pulchnej i miękkiej („jak gęś” – myślał), 
matczysko przyniosło talon. Chudy i srebrny nie budził skoja-
rzeń. Paczka była państwowa, talon prywatny. Tylko matczysko, 
pośrednie i polskie, wymykało się nomenklaturze. 

Wtedy był szczęśliwy. Jadł delicje i kurczaka z rożna, 
a przecież robak ruszył: powoli nadgryzał całą sferę cienia, po-
chłaniał półtony. Strawił w końcu i matkę. Talon w tej historii nie 
jest ważny, nie ważniejszy niż sama Historia: i jedno, i drugie 
trafiło w końcu na śmietnik. 

Ale z tego nie będzie prozy: krew (to tak się mówi: 
„krew”, a każdy wie, o jaki klej tu chodzi) jest dziś za rzadka, nie 
wiąże liter, ścieka po papierze jak woda. Uzbiera się tego może 
garstka śliny. 
 
 
 

Przesłuchanie 
 
 

Zapytany o wiek podejrzany odpowiada wymijająco, tro-
chę kokietuje. Jestem paziem – mówi. Stoi przede mną w krót-
kich spodenkach. Wącha się i maca (słodka torturo samokon-
troli!). Jestem paziem – mówi – mój król żąda ode mnie tylko 
jednej rzeczy: nie mogę dorosnąć. Lecz ja mu nie wierzę. Zdra-
dza go zbyt gładka skóra. Zdradzają lepkie ręce. 
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Tradycja 
 

Głos w słuchawce ostrzega: jutro przyjdą chłopcy. Już się 
zbroją w stare kości. 
 
 
 

Regulamin 
 
 

Regulamin mówi jasno: z kobiet pojawić mogą się tylko 
te trzy – matka, żona, kochanka. Każda kolejna zaciemnia 
przekaz, niepotrzebnie rozrzedza ciemną zawiesinę tłumu. 
Tłum, potwierdzi to każdy kwantyfikator, jest mężczyzną, który 
wznosi pięść. 
 
 
 

Problem moralny 
 
 

K. zrobił coś złego. Ponieważ nie był przekonany, czy to, 
co zrobił, faktycznie było złe (a nie chciał przepraszać bliźniego 
nadaremno), na wszelki wypadek postanowił nie okazywać ża-
lu. K. zna zasadę domniemania niewinności. Gdyby jednak 
(wszak niczego nie można wykluczyć!) jego czyn nosił znamio-
na zła (ach, co za męka!), od czasu do czasu zerka na bliźnie-
go wzrokiem pełnym skruchy. 
 
 
 

Dzień z życia Prochora Piotrowicza 
 
 

Pewnego dnia Prochor Piotrowicz nie mógł skupić się na 
pracy. Ktoś, może sprzątaczka, otworzył okno i w gabinecie za-
pachniało wiosną. Prochor Piotrowicz postanowił wyjść na po-
wietrze. Stał przed drzwiami, ale nie naciskał klamki. Nie miał 
czym. Przecież nie miał rąk. Ze spiętych spinkami mankietów 
sterczała pustka. Nie mógł nawet poprosić o pomoc. Nie miał 
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ust. „Szkoda, że nie mam rękawiczek, rękawiczką nacisnąłbym 
klamkę” – pomyślałby pewnie, gdyby miał głowę. Niestety, koł-
nierzyk zamiast szyi wypełniało szczelnie zapięte powietrze. 
Mógł tylko stać. Jakaś litościwa dłoń włożyła mu nogawki 
w pantofle. 

 
 
 

Metafizyczne rozważania K. 
 
 

Monetę, którą wsunęli mu pod język – połknął. „Nie za-
płacę, nie wpuszczą” – ostatnie, co zdołał pomyśleć. 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
Konrad Zych 

 
Ur. 1985; krytyk literacki, jego tek-
sty można przeczytać m.in. na ła-
mach „Nowych Książek”, „Twór-
czości”, „Kwartalnika Artystyczne-
go”, „eleWatora” i „Dwutygodnika”. 
 

 

Kathryn Zazenski, Landscape 
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PIOTR LENARCZYK_______________________ wrrr… 
 
 
 
Wrrr…  
Cofnąłem rękę. Szczeniak wyraźnie na mnie warczał.  
Wrrr…  
Może zapomniałem dać mu żryć? Podszedłem do miski z kar-
mą. Brakowało połowy. Czyli problem leżał gdzie indziej.  
Wrrr…  
Ogarniał mnie coraz większy niepokój. Zacząłem przeklinać 
moment, w którym zgodziłem się nim zaopiekować.  
Wrrr…  
Może czymś się dławi? Muszę zoba-
czyć jego psyk.  
Wrrr… 
Schyliłem się…  
Wrrr…  
…wyciągnąłem rękę…  
Wrrr…  
…i ostrożnie, bardzo ostrożnie…  
Wrrr… …  
…zdjąłem mu kaganiec.  
Wrrr…acać do domu! Ja chcę 
wracać do domu! 
 
Zdzieliłem gówniarza smyczą. 
Niewdzięczny szczyl. 
  

 
Piotr Lenarczyk 

 
Ur. 1983 we Wrocławiu. Publikował m.in. 
w „Akancie”, „Arteriach”, „Cegle”, „Helikop-
terze”, „sZAFie”, „Znaju” oraz na stronie 
Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. 
Tymoteusza Karpowicza. Jego opowiada-
nie Diabła zostało przetłumaczone na język 
serbski i znalazło się w Antologii Sztuk 
Słowiańskich – Między Ochrydą a Bugiem. 
Jest również jednym ze współautorów zbio-
rów wspomnień – Wrocław. Pamiętam, że… 
i Dolny Śląsk. Pamiętam, że… . W 2014 
roku ukazała się jego debiutancka nowela 
Przed świtem – przed zmierzchem (Nowy 
Świat), a w 2015 – Życie jest piękne nieste-
ty (Nowy Świat). 
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ELŻBIETA ŁAPCZYŃSKA______nie podchodź 
za blisko 

 
 
 

Po pierwsze wcale się nie bałem. To w ogóle nie było tak. 
Niech wam powie Śliniak, kto pierwszy rzucał mokrą szmatą 
w Kotlaka, albo kto gonił tych z Kozłówka, jak nam zajęli bazę. 
Tak naprawdę, to mi się zwyczajnie nie chciało. A ja mogę po 
prostu powiedzieć, że zostaję w domu, i wtedy nigdzie nie mu-
szę iść, i nikt mnie nie może ciągnąć za kaptur ani wciskać bu-
tów na nogi, bo to jest przemoc i za to się idzie do więzienia. Ja 
bym już wolał wyduldać szklankę gili Fajkowskiego niż pójść do 
więzienia, i mój ojciec chyba też, dlatego jak wtedy powiedzia-
łem, że nie pójdę do dziadka, to po prostu włączyłem sobie 
Baldur’s Gate’a, a ojciec nie odezwał się ani słowem. Pewnie 
za słowną przemoc też jest więzienie, tylko trochę lżejsze, ale 
nadal jest się zamkniętym na wiele, wiele lat.  

Kiedy zabrali dziadka do wariatkowa, wchodził Heroes 
VI. Widzicie więc, że było to dawno temu, od tego czasu zdążyli 
zrobić już trzy dodatki i specjalną edycję Heroes III. Przyjechała 
prawdziwa karetka i przez cały czas, kiedy stała pod blokiem, 
świeciła kogutami, tyle że bez sygnału. W oknie naprzeciwko 
Maciek Kuryłko robił na szybie świński ryj. A ja z pierwszego 
piętra zauważyłem, że dziadek zapomniał ubrać skarpetek 
i kiedy zrobił krok do karetki, zaświecił chudymi kostkami. Tata 
chyba też to widział, bo coś tam powiedział mamie, a mama 
przewróciła oczami. Kilka dni później dzwonił do niej wujek Ka-
rol, który jest lekarzem, ale lekarzem od żołądka, czyli gastro-
logiem. Wywnioskowałem, że dziadek zwariował, bo się zatruł 
bigosem, tak jak ja kiedyś po świętach. Jak mówiłem, byłem 
wtedy trochę młodszy. Dziś wiem, że dziadek zwariował przez 
coś zupełnie innego.    

Ten Franskenstein to właśnie przez Maćka Kuryłko. Jest 
taki kurde mądry, bo ma matkę nauczycielkę. Niedługo po tym, 
jak dziadek odjechał karetką do szpitala, Maciek zaczął opo-
wiadać chłopakom, że w wariatkowie robią operację mózgu, 
żeby wyciąć ten kawałek, przez który masz poplątane. W tym 
celu wycinają ci dziurę, różnej wielkości, to zależy od stopnia 
ześwirowania, ale może być nawet tak duża, że potem wyglą-



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 3(9)/2016_______________ 
 

 

60_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

dasz jak Frankenstein i chodzisz z resztkami mózgu na wierz-
chu. I wtedy zaczęli wołać do mnie „ej Franki, wycięli ci mó-
zgownicę”, bo niby to dziedziczne czy coś. Ja na początku po-
myślałem, że to kit z tym dziedziczeniem, bo, po pierwsze, żeby 
po kimś coś dziedziczyć, to najpierw ten ktoś musi kojfnąć. 
Więc dopóki dziadek dychał, żadna operacja mi nie groziła. Po-
tem wpadłem na to, że chyba w kolejce po dziedziczenie stoi 
najpierw mama, ewentualnie ciotka Beata, o co z resztą się nie-
raz kłóciły.  

Mam tylko nadzieję, że nie będę miał po dziadku takich 
włosów w uszach. Sterczały mu jak kępki trawy z chodnika. By-
ło ich tak dużo, że mogłem je zobaczyć, siedząc przed telewizo-
rem, jak dziadek przechodził przez przedpokój. Bo on ciągle 
łaził po domu i nie można go było złapać. Myślałem, że wszyscy 
starzy ludzie dostają bujany fotel od prezydenta czy coś, żeby 
zawsze było wiadomo, gdzie są, tak jak klucze na haczyku. 
A dziadek takiego fotela nie miał. Miał za to tapczan, a na tap-
czanie czasami drzemał i wtedy mogłem oglądać te jego włosy 
wyłażące prosto z bębenków. Ale w sumie to wolałem nie pod-
chodzić i tam nie zaglądać. 

Dziadek już się dawno zadomowił u pomylonych, 
o Frankim już mało kto pamiętał, aż tu jednego dnia wracam 
z lasku-jebasku, jak mówiliśmy na takie zarośla, gdzie nieraz 
można było spotkać pijaków, w sensie facetów i babki, jak wia-
domo co robili, więc jednego dnia wracam całkiem zadowolony, 
bo wyszło na moje w zakładzie, że Szczupak nie doskoczy 
z murku do rowu. Zarobiłem Chitosy. Ale jak wszedłem do do-
mu, to jakby te Chitosy i ten murek nagle zniknęły, jakby się 
włączył zupełnie inny film. I to jakiś z gatunku tych smętnych, 
biało-czarnych i bez muzyki. Mama była w kuchni, ale wcale nie 
latała z talerzami ani ze ścierką, tylko siedziała przy stole. Do 
tego na zewnątrz było już prawie granatowo, a w kuchni światła 
były pogaszone. Na szczęście mnie zauważyła i powiedziała 
„cześć”, inaczej chyba bym sterczał w bezruchu tak samo głup-
kowato jak ona. 

–  Jest coś na kolację? 
Otworzyłem lodówkę, chociaż nie wiem, po co, bo się 

strasznie napchałem tymi chrupkami. Lampka oświetliła trochę 
kuchni i zobaczyłem na stole kupę papierów. 

–  Co czytasz?  
Mama zaszeleściła tylko kartkami, szurnęła krzesłem 

i razem z całym stosem zniknęła w kompletnie ciemnym przed-
pokoju. 
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 – Dziadkowe papiery. 
A potem nagle się wychyliła z salonu. 
– Dziadek umiera.  
Więc jak chcieli mnie zabrać do dziadka, powiedziałem, 

że nigdzie nie idę. I, jak wiecie, zostałem sam. Nie zdążyłem 
nawet uwolnić Dynaheir z twierdzy Gnolli, a już zacząłem się 
nudzić. Skoczyłem pomyszkować w szafce nad zlewem w po-
szukiwaniu tych kulek, co się wrzuca do mleka, a ja je strasznie 
lubiłem jeść prosto z paczki. Znalazłem je za szklankami, i to 
chyba do połowy pełną paczkę. No i przy okazji wyjrzałem za 
okno, bo ostatnio kręcili się tu ci ze stodwudziestkiszóstki i szu-
kali guza. Ich nie było, ale za to naprzeciwko stała karetka 
i wnosili do niej czyjegoś dziadka. Szyba zaparowała, a ja wsy-
pałem sobie do buzi całą garść kulek. 
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LINDA HEURING _________ współlokatorzy 
 
 
 

O.B. przybył w połowie semestru, niosąc poszarpaną 
czarną obudowę gitary z naklejką BLAME GE z boku przełado-
wanego plecaka i torbę pełną, jak wywnioskowałem, mydełek 
hotelowych. Był tam, kiedy wróciłem z lunchu. Zastałem go sie-
dzącego na łóżku w pustym pokoju. 

– Jestem Brad – powiedziałem. Minęła dobra chwila, po-
tem przełożył w dłoniach kartkę, którą trzymał od początku, 
a którą zauważyłem dopiero po niezręcznej pauzie.  

– O.B. – mówiąc, połykał litery. Złożył kartkę do wielkości 
pudełka zapałek i rzucił na łóżko, gdzie czekał już co najmniej 
tuzin podobnych rzeczy niewiadomego pochodzenia. Odwrócił 
się i zajął segregowaniem ich w stosy. 

– Oł-Bi? Jak Oby-Łan-Kenobi? – spytałem zaczepnie, ale 
nie podniósł wzroku. 

– Taaa... Albo Obie od Andy’ego Griffina. Nieważne. 
– Oł-bi jak od kogo, przepraszam?! Położnika? – pochylił 

się i szybko potrząsnął głową. Nie wiedziałem, czy był to gest 
przeczący, bo wyglądało, jakby chciał po prostu pozbyć się 
blond loków z czoła i oczu. Teraz gapił się prosto na moją twarz. 

– Oliwier Baxter. Nie wolałbyś być O-Bi? – wrócił do sor-
towania rzeczy. Odpiął plecak i postawił go na łóżku. Obserwo-
wałem, jak się rozpakowuje, nie mogąc oderwać oczu. Podniósł 
mnóstwo złożonych kartek i schował je w szufladzie biurka. Je-
go ubrania były całkiem czarne. Wszystko, nawet bielizna, a on 
wyciągał je i wkładał do szuflad pojedynczo, z wielkim namy-
słem. Miał też trzy książki po domowemu zawinięte w szary pa-
pier, które schował na półce biurka i coś koło tuzina notesów 
z napisami na okładkach w stylu „przeczytaj i zgiń” lub „trzymaj 
się z daleka. Tak, właśnie ty”. 

– Dzienniki? – zagaiłem. 
– Że co?  
– Notatniki. Piszesz dziennik? Też próbowałem, ale nie 

udało się wytrwać.  
– Opowiadania.  
– Jesteś pisarzem? Super! To tak jak moja dziewczyna – 

w tym momencie dostrzegłem Historię i psychologię. Drugie 
wydanie. O.B. otworzył pokrowiec na gitarę. Jego instrument 
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wyglądał jak wielkie, żółte coś owinięte w inne coś, co przypo-
minało koszulkę. Rozwinął pakunek i przetestował sprzęt pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń, szarpiąc każdą strunę, a po-
tem schował go z powrotem do pokrowca. Ścielił łóżko, spraw-
dzając przy tym dwa razy każdy róg, kiedy do pokoju przez 
otwarte drzwi wpadła piłka do nogi i zatoczyła się wprost pod 
jego stopy. Za nią wkroczyli moi kumple Zebo i Henry. O.B. 
podniósł ręce w geście bokserskim. 

– Łoooł, nowy lokator, świetnie! – Zebo wyciągnął dłoń. – 
Jestem Zebo i mieszkam na końcu korytarza, a ten brzydal tutaj 
– wskazał na Henry’ego – to mój współlokator, Henry. Prawie 
jak u Indiany Jonesa, ale nie mamy aż tyle szczęścia. – Henry 
wstał i również wyciągnął rękę w geście powitania.  

– Poznajcie mojego współlokatora, Obiego. – O.B. opu-
ścił ramię, potem drugie, ale stopy miał ciągle nieruchome. 
Spojrzał na Henry’ego, potem na Zebo i jeszcze raz to samo, by 
w końcu wyciągnąć do nich rękę i wykonać długi, silny uścisk 
dłoni.  

– Spóźniłeś się na trening – powiedział Zebo. – Chcesz 
do nas dołączyć? 

O.B. spojrzał na mnie, nie w celu znalezienia potwier-
dzenia czy zachęty, ale raczej szukając pomocy, jak się z tego 
wykręcić. Pokręcił głową, ale było w tym coś z wahania.  

– Daj koledze się rozpakować, zanim połamie wszystkie 
kości – chwyciłem w ręce piłkę i przerzucałem ją z ręki do ręki. 
O.B. wrócił do swoich zajęć, naciągając prześcieradło tak cia-
sno i mocno, że można było dostrzec pręgi na materacu. Spo-
strzegłem, że torbę z mydełkami przesypuje do poszewki na 
poduszkę.  

Nie trwało długo, nim stwierdziłem, że straciłem pokój 
imprezowy. O.B. nie był po prostu cichy. Raczej można powie-
dzieć, że praktycznie wcale go tam nie było, jeśli nie liczyć ci-
chego szumu ze słuchawek. Przełączał wejścia słuchawek 
z gitary na ipoda bez ściągania ich z głowy. Wiecznie był do 
czegoś podłączony.  

– Myślisz, że ściąga je, kiedy idzie pod prysznic? – zagaił 
Zebo jednego razu, kiedy staliśmy w kolejce po śniadanie.  

– Nie sądzę. Zresztą nigdy nie widziałem, żeby szedł pod 
prysznic – odpowiedziałem. Kiedy to powiedziałem, poczułem 
coś jak ukłucie w dole brzucha, zupełnie jakbym zdradził jakąś 
tajemnicę.  

– Jezu, czy on śmierdzi? – dopytywał Zebo.  



 
 
 
 
 

_________________________________________(Nie)piękno 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____65 
 

Właściwie nasz wspólny pokój pachniał o niebo lepiej niż 
wtedy, gdy był tylko mój. Odkąd nie był już pokojem imprez, 
przestał śmierdzieć pizzą i piwem, a zaczął, ja wiem, zaczął 
pachnieć trochę jakby czystością, jak pokój, jak sypialnia Can-
dice, mojej dziewczyny. W sumie spędzałem w jej pokoju więcej 
czasu, odkąd pojawił się O.B., ale jego pojawienie się nie krę-
powało jej, nie przeszkadzało we wpadaniu na chwilkę w dro-
dze z zajęć. 

– Myślisz, że tu śmierdzi? – zapytałem wprost w jeden 
z takich dni. Candice wciągnęła powietrze jak myśliwski pies.  

– To twoje Conversy – stwierdziła, wskazując na trampki, 
które rzuciłem w kąt pokoju, zanim przyszła.  

– Nic więcej? – drążyłem, ale ona już tylko wciągnęła 
powietrze jeszcze raz, a potem schowała twarz gdzieś na moim 
karku.  

– Tylko twoje feromony – powiedziała. Sprawdziłem czas 
do powrotu O.B. Niestety, niewystarczająco długo. Wyciągną-
łem nogi na łóżku i sięgnąłem po plastikową butelkę z wodą 
z małej lodówki, która zwykle była pełna piwa. O.B. wszedł 
w momencie, gdy zrywałem ten giętki pierścień wokół nakrętki. 
Skinął na mnie głową, uśmiechnął się do Candice i rzucił jakąś 
paczkę oraz książki na łóżko.  

– Fanty z chaty? – zagaiłem.  
– Komputer! – odpowiedział, rozerwał pudełko, a Mac-

Book pojawił się na łóżku. Chłopak wyglądał przez chwilę na 
oszołomionego liczbą kabli i akcesoriów, ale potem podłączył 
wszystko bez sprawdzania w instrukcji. Wbrew pozorom było 
tego mnóstwo,  on wykonywał czynności jak zamrożony. Nie jak 
robot, raczej jak człowiek zagubiony w czasie lub przestrzeni. 
Wreszcie wcisnął kilka przycisków, a komputer odpalił. O.B. 
skinął na nas ponownie i wyszedł.  

– Jest świetny, wiesz? – Candice chodziła z nim na zaję-
cia z pisarstwa. – Dziś przeczytał opowiadanie, które dosłownie 
zwaliło mnie z nóg. Wysunęła palce stóp z klapek jakby na po-
twierdzenie swoich słów.  

– Nie sądzę, żeby było jego – powiedziałem nieśmiało. 
– Jest świetny – powtórzyła.  
– Raczej dziwny – odpowiedziałem. Przez dwa lata bycia 

razem nigdy nie nazwała mnie świetnym.  
– Jak my wszyscy – nie miałem pojęcia, czy miała na 

myśli pisarzy, czy wszystkich ludzi.  
– Mów za siebie – rzuciłem, obdarowując ją wielkim 

uśmiechem.  
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– Mówię – odpowiedziała, zwężając nieco źrenice. Może 
jednak miała na myśli pisarzy. 

Bez względu na sprawność pióra, O.B. nie był zbyt roz-
mowny. Po trzech tygodniach wiedziałem o nim mniej niż o re-
cepcjonistce w akademiku. To było tak, jakby pojawił się znikąd, 
z powietrza. Poza tym początkowym plecakiem jego rzeczy 
przychodziły stopniowo. Wszystkie w paczkach i wszystkie no-
we.  

– Co tam u naszego Gotha? – zapytał Zebo, kiedy opie-
raliśmy się o ścianę, czekając z rakietami na zwolnienie kortu.  

– Tylko dlatego, że nosi czarne ciuchy, ma być Gothem? 
– zapytałem. – A widziałeś jakiś czarny lakier albo szminkę? 
W każdym razie on jest paranienormalny.  

– Nie mógłbym z nim mieszkać.  
Kort miał zapach potu i gumy. Zebo wykonał taniec zwy-

cięstwa, kiedy upadłem na brzuch, próbując pochylić się, by 
dorwać piłkę z niskiego strzału na przedniej ścianie. Uderzyłem 
w ścianę i usłyszałem głośny trzask, kiedy mój palec utknął 
w płycie gipsowej. Chwycił rakietę jak gitarę i nie mogłem się 
powstrzymać przed porównaniem jego serdelkowatych palców 
z dłońmi Obiego, kiedy trzyma swojego Fendera. Pokręciłem 
głową, wyciągnąłem palec i znów zaserwowałem.  

Kiedy wróciłem, Candice była w pokoju. Garbiła się przy 
komputerze Obiego. Poruszała myszką, a O.B. obserwował jej 
twarz. Znałem to spojrzenie. To było to samo, które przybiera-
łem, obserwując Candice i czekając, aż rozbłysną jej oczy, 
a jasna skóra wokół piegów zarumieni się. Siedzieli razem na 
krześle, mieszcząc się idealnie. Ich pośladki stykały się pośrod-
ku krzesła i niewiele wystawało. Podszedłem i pocałowałem ją 
w kark. Podniosła palec w geście „czekaj”, nie odrywając się od 
czytania. Usiadłem na łóżku i robiłem wiele hałasu, otwierając 
pocztę mejlową, nawet zaśmiałem się kilka razy. Wszystko bez 
efektu. Nie ruszyli się. Wreszcie Candice dotarła do końca. Zło-
żyła dłonie na podołku i tak siedziała. Kiedy spojrzała na Obie-
go, zauważyłem łzy. 

– Nawet nie wiesz, jakie to było poruszające – wydusiła 
z siebie. 

– Końcówka daje radę? Nie jest za szybko? – dopytywał 
O.B. Słuchawki miał oplecione wokół szyi.  

– To jest doskonałe – odparła, wycierając twarz rąbkiem 
koszulki. Mogłem dostrzec koronkę na górze stanika.  

– Świetne! – a więc to było jej „słowo na teraz”? Świet-
ny? Candice wstała, poprawiła ubranie.  
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– Tyłek mi ścierpł – powiedziała mi. – Może pocałunkiem 
coś z tym zrobisz? – normalnie uznałbym to za  pewne urozma-
icenie. Tego dnia odebrałem to jednak jako „pocałuj mnie w du-
pę”.  

– I z tężcem – rzuciłem.  
– Z czym masz problem? – dziewczyna przygryzła usta 

i zmarszczyła brwi, patrząc groźnie. 
– Z niczym. – co miałem powiedzieć? Znów spojrzała na 

mnie w ten sposób, a ja poczułem się winny, kiedy podniosła 
plecak i przerzuciła go przez ramię. Pomachała do Obiego, któ-
ry z powrotem był pochłonięty pisaniem. Słuchawki, rzecz ja-
sna, bezpiecznie na swoim miejscu.  

– Do zobaczenia na zajęciach! – wymienili uśmiechy 
i wyszła.  

Po obiedzie O.B. rozłożył się na łóżku i czytał Kafkę, a ja 
czekałem, aż Candice przyjdzie się razem uczyć, jak bywało 
ostatnimi czasy. O dziewiątej uznałem, że jednak się nie pojawi. 
Wziąłem moje książki od historii i poszedłem do Henry’ego 
i Zebo. Mieli trzy czteropaki i oglądali Civil War Kena Bursta na 
DVD.  

– Nie krępuj się – Zebo wskazał czteropak na podłodze. 
Było ciepło, ale Zebo przysięgał, że Europejczycy lubią letnie 
piwo. Jakoś wątpię, że to samo tyczy się starego dobrego Mil-
waukee, ale skusiłem się. 

– Myślisz, że zdążymy obejrzeć jeszcze dziewięć odcin-
ków przed jutrzejszym testem? – spytałem Henry’ego, spoglą-
dając na pudełko z płytami. – Jesteśmy na trzecim.  

Pokręciłem głową. 
– Nie będzie tak źle, co? – powiedziałem. – Wiesz, 

w sumie nie jest koniec semestru. 
Mój żołądek czuł lekkie mdłości. Znakomicie. Przypo-

mniały mi się sprzeczki z Candice. Może piwo nie był złym po-
mysłem. Otworzyłem ciepłą puszkę i wlałem zawartość do gar-
dła.  Im szybciej przeleci, tym mniej będzie smaku.  

– Gdzie jest Candice? – zapytał Henry. Wzruszyłem ra-
mionami. 

Cztery piwa i trzy godziny później wskoczyłem do łóżka. 
O.B. usiadł na swoim, krzyżując nogi. Blask z ekranu jego kom-
putera przemieniał go w zjawę.  

– Wyłączysz to wreszcie? – zapytałem, zapalając lamp-
kę. – Jak mam spać? 

– Sorry – rzucił O.B. Zamknął laptopa i odłożył go na 
swoje… sandały, a następnie poprawił w nich paski. 
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Przewróciłem się na plecy i próbowałem pocierać stopa-
mi w celu zdjęcia butów bez ich rozwiązywania. Robiłem to tak 
mocno, że w pewnym momencie wydawało mi się, że czuję 
smród palonej gumy. Już zamierzałem sięgnąć po nożyczki, by 
przeciąć sznurowadła, kiedy O.B. złapał mnie za nogę i przy-
gwoździł ją do łóżka.  

– Jesteś pijany.  
– Nie gadaj! Sherlocku, gdzie znalazłeś wskazówkę? – 

podniosłem się na łokciach i rozwiązałem sznurówki. Rzuciłem 
buty o ścianę. O.B. schował laptopa do torby i wyszedł. Kiedy 
się obudziłem, Zebo siedział obok i szarpał mnie za ramiona.  

– Jest za dwadzieścia! – powiedział. – Planujesz w ogóle 
napisać ten test? 

Mój język utknął przyklejony do podniebienia i fakt ten był 
jedynym, co powstrzymało mnie od siarczystego przekleństwa. 
Dobrze, że spałem w ubraniu. Zaaplikowałem sobie dwa Tik-
Taki. Test minął; pomyślałem, że z piwem czy bez, efekt byłby 
taki sam. Wychodząc, zobaczyłem O.B. wchodzącego po scho-
dach. 

– Jeśli chodzi o wczoraj – zacząłem, ale spojrzał na mnie 
i nic nie powiedział. – to wiesz. 

Kiwnął głową i zdjął plecak. Posłałem mu coś, co uzna-
łem za szeroki uśmiech. Znów kiwnął głową. Czego się spo-
dziewałem? Co chciałem osiągnąć? Prawdopodobnie wszystko 
było jasne. Żadnych problemów. Zebo jednak miał inną teorię. 
Przyszedł do mnie po obiedzie. 

– To jest psychol – powiedział, wskazując na biurko mo-
jego współlokatora, na którym wszystko było poukładane we-
dług rozmiarów. Krzyknął, otwierając pierwszą szufladę. – 
I jeszcze te karteczki poskładane jak ściągi w gimnazjum. Co to 
jest? – zaczął rozkładać jedną, ale go powstrzymałem.  

– Odpuść. Ja bym nie grzebał w twoich prywatnych rze-
czach.  

– Nie mam żadnych prywatnych rzeczy! – odpowiedział. 
–  Której części życia we wspólnocie akademickiej nie kminisz? 

Zabrałem papierek i złożyłem go z powrotem. Starałem 
się najlepiej, jak umiałem, podczas gdy mój kolega rozłożył się 
na pustym łóżku Obiego i wyciągnął poszewkę z mydełkami. 
Rozpiął suwak. W środku był tuzin mydełek, każde osobno za-
winięte lub w małych, kwadratowych kartonikach z hoteli. Zebo 
pogrzebał w poszewce i wyjął kilka. Las Vegas. Cleveland. Chi-
cago. Pittsburgh. 
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– Jak na kogoś, kto nie bierze prysznica, koleś posiada 
zadziwiająco dużo mydła – skomentował. – Kataloguje je! 

– Odłóż to – ostrzegłem.  
– Czemu go bronisz?  
– Bo mieszkamy razem.  
– Raz tu, raz tam. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. Gdzie 

on mieszkał wcześniej?  
Wzruszyłem ramionami.  
– Mógł mieszkać gdziekolwiek. – zawyrokował Zebo. – 

W domku na drzewie. W więzieniu. Jego zdjęcie może być już 
w wiadomościach.  

– Za co? – spytałem. – Za hotelowe mydełka? 
Zebo parsknął śmiechem i odłożył mydełka na miejsce 

dokładnie w chwili, gdy weszła Candice.  
– Gdzie wczoraj byłaś? – zapytał ją Zebo. – Ten tutaj 

przylazł do nas, skomląc za tobą.  
– W bibliotece – odpowiedziała, jakby to wyczerpało te-

mat. – Widzieliście Obiego? 
– Od 11 nie – odpowiedziałem. – A dlaczego? 
– Obiecałam przynieść mu coś do czytania – zamachała 

jakimiś papierami.  
– Mogę mu przekazać – zaproponowałem.  
– Nie, nie. Konieczny będzie krótki wstęp, muszę go 

wprowadzić – schowała kartki do plecaka i nawet nie usiadła.  
Zebo spojrzał na mnie i pociągnął nosem.  
– Przyniosłem kilka bułek – wskazałem dziewczynie tale-

rzyk przykryty serwetką ze stołówki. – W lodówce mam też twój 
ulubiony ser.  

– Nie mogę zostać. Wypracowanie dla Bierce jest na po-
niedziałek, a ja muszę je jeszcze dopracować, a wcześniej 
odebrać kilka książek po hiszpańsku, które zamówiłam w biblio-
tece. 

– Myślałam, że on jest Amerykaninem.  
– Zaginął w Meksyku i nigdy nie odnaleziono ciała… – 

wtrącił Zebo.  
– Próbujesz rozwiązać zagadkę kryminalną? O co cho-

dzi? – odpowiedziała. Położyła rękę na klamce.  
– No, cóż, może później – pożegnałem się.  
Wyciągnąłem się na łóżku ze Zbrodnią i karą. To jedna 

z tych książek, przez które nigdy nie mogłem przebrnąć. Nie 
przeczytałem w liceum, ale zdałem jakoś egzamin dzięki ścią-
gom. Teraz pojawiła się w sylabusie z socjologii. Nie dałem rady 
nawet określić bohaterów. Zastanawiałem się, czy życie Dosto-
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jewskiego było takie jak Raskolnikowa. Czytałem, że, podobnie 
jak jego bohater, Dostojewski miał obsesję na punkcie pienię-
dzy. Candice twierdziła, że większość pisarzy, szczególnie na 
początku, pisze o tym, co im się przytrafiło, ale muszą to trochę 
pozmieniać, żeby za bardzo się nie odsłonić. Powiedziała też, 
że piszą o tym, co znają. Ale to, co wiedział Dostojewski, było 
piekielnie nudne. Skoro on był takim świetnym pisarzem, dla-
czego nie mogę przeczytać jednej strony bez opadania głowy? 
Zastanawiałem się też, gdzie zniknął mój ŚWIETNY współloka-
tor. I jaka była jego twórczość, poza tym, rzecz jasna, że cho-
lernie ŚWIETNA. Zebo miał rację w jednym. Nie wiedziałem za 
dużo o O.B. Zamierzałem zadać mu kilka pytań, kiedy wróci.  

Musiałem się zdrzemnąć, bo w pewnym momencie obu-
dziła mnie myśl, że przeszkadza mi moje własne chrapanie. 
O.B. siedział przy biurku z laptopem i słuchawkami. Próbowa-
łem coś przeczytać zza jego pleców. Zatrzasnął laptop i wypro-
stował się na krześle.  

– A, to ty – skupił wzrok na mojej twarzy.  
– Nad czym pracujesz? 
– Nad opowiadaniem – odpowiedział wymijająco. 
– O czym?  
– Hemingway powiedział kiedyś, że im lepszy pisarz, tym 

mniej mówi o swoim dziele – uśmiechnął się szeroko.  
– Jesteś pieprzonym Hemingwayem? 
– Nie – spojrzał na mnie, potem w dół na swoje ręce 

trzymające pokrywę laptopa. Później zakrył na chwilę twarz, 
odsłonił i spojrzał na mnie. 

– Jeśli zacznę mówić o tym, co piszę, nie potrafię tego 
skończyć – wyznał. – To jest jak… Po prostu, jeśli mówię o tym, 
nie mogę pisać – spojrzał na mnie. Przez chwilę widziałem 
w nim dzieciaka z drużyny młodzików, którego mógłbym treno-
wać. Chudego blondynka ze skórą tak jasną, że można by poli-
czyć wszystkie żyły. Dzieciak z wytatuowanym na czole napi-
sem „łatwy cel”. Usta mi zadrżały. Nie mam powodu, by się nad 
nim znęcać. Byłem z Candice już długo, a on przecież wcale 
nie próbował się wbijać między wódkę a zakąskę. 

– Wstałem lewą nogą – zacząłem się wycofywać. – Nie 
miałem na myśli niczego…. – już drugi raz tego dnia przepra-
szałem go. Odwróciłem się i otworzyłem lodówkę. 

– Może sera? – zagaiłem, rozrywając paczkę. 
Pokręcił głową. Odkroiłem więc kawałek dla siebie i u-

siadłem na łóżku.  
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– Masz coś skończonego, coś, co mógłbym przeczytać? 
– wziąłem butelkę z wodą i spojrzałem przez nią na siedzącego 
przy biurku chłopaka. Jego twarz była prawie zupełnie znie-
kształcona. 

– To jej się udało – mamrotał. – Ma dziewczyna prawdzi-
wy talent – zwinął swoje rzeczy do torby. – Mógłbym ci coś 
później wydrukować, jeśli jesteś zainteresowany – spojrzał na 
zegarek i spakował do plecaka również laptop. – Lecę na semi-
narium – rzucił, zamykając za sobą drzwi. 

Wieczór spędziłem z chłopakami, byliśmy w barze, który 
kolesie z dawnych roczników otworzyli zaraz przy campusie. 
Barman był tam znany z ogólnej ślepoty, jeśli chodzi o spraw-
dzanie dowodów osobistych (pod warunkiem, że nikt nie spra-
wiał kłopotów). Graliśmy w bilard tak długo, aż nie byliśmy 
w stanie odróżniać bil. Potem wracaliśmy do siebie wzdłuż bu-
dynków szkolnych. W bibliotece wciąż były światła. Przez okno 
zobaczyliśmy Obiego i Candice.  

– Hej, czy to nie Candice i nasz Goth? – zapytał Zebo.  – 
Ał! – Henry go szturchnął. Zebo nie pozostał dłużny. 

Dwaj moi kumple bili się właśnie na trawniku, a ja patrzy-
łem jak urzeczony na szepczącego Obiego i śmiejącą się Can-
dice, która co jakiś czas odrzucała do tyłu głowę, eksponując 
gardło. Wyglądała tak blado jak on w jarzeniowym świetle. 
Wtem usłyszałem podwójne kliknięcie, a zraszacze wysunęły 
się z trawnika przed biblioteką, ochlapując Zebo i Henry’ego 
wodą, a mnie zasłaniając widok na okno. Dostrzegłem jednak, 
że Candice wstała. O.B. dołączył do niej, kładąc rękę na ramie-
niu dziewczyny. Widziałem wystarczająco dużo. Dosyć. 

– Chodźmy stąd – zarządziłem. Oczami wyobraźni już 
widziałem Candice prześlizgującą się przez granicę do Meksy-
ku z Obim u jej boku. Zaszywają się w jakiejś chacie, aby ra-
zem spisywać swoje historie… Prawie wpadłem na zaparkowa-
ny samochód, ale Zebo chwycił mnie w ostatnim momencie. 

– Prosto – powiedział, kładąc rękę na moim ramieniu. – 
Podążaj za żółtymi liniami na ścieżce. 

– To jest chodnik – powiedział Henry. Wziął moją drugą 
stronę. Nasz powrót do domu zaczął przypominać raczej chód 
trzech pijanych sportowców. Rzuciliśmy się na podłogę w moim 
pokoju.  

– Chcesz, żebyśmy połamali mu nogi? – spytał mój przy-
jaciel Henry. 

– Może z jedną – stwierdziłem. – Możemy go zamknąć 
w szafie. 
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– A może on to lubi? Czy Goci, przepraszam, wampiry, 
nie sypiają w trumnach? – zapytał Henry.  

– Mówiłem ci, że nie jest Gothem. 
– Więc kim? – Henry chwycił latarkę, którą dostałem od 

matki, przekręcił ją, co brzmiało jak resorak na dywanie, i wsa-
dził sobie pod brodę.  

– Jestem wampirem! – powiedział kreskówkowym gło-
sem. – Chcę wypić twoją krew! 

– I skąd on jest? – pociągnął temat Zebo. Wstał, pod-
szedł do biurka Obiego i wyciągnął szufladę. Wszystkie rzeczy 
wypadły na dywan: notesy i tuziny karteczek zwiniętych w drob-
ne kwadraciki. Zebo podniósł kilka i rzucił do Henry’ego. – 
Otwórzmy je. Zobaczmy, co ukrywa. – Rozwinął jedną kartkę, 
potem następną. – To jakieś gówno. Zwykłe notatki.  

– Jedź dalej – zachęcał go Henry. Zebo w tym czasie za-
czął przeczesywać książki. Trzepotał nimi nad podłogą, poszu-
kując czegoś luźnego, co mogło wypaść. Pojawiła się tylko po-
jedyncza zakładka. – Sprawdźmy notesy! – Zebo zabrał się do 
pracy. 

Pierwszy z nich to przede wszystkim rysunki, jakieś ko-
miksy, urywki dialogu i wiele rysunków mieczy i ognia oraz zna-
ków zaczerpniętych z gier wideo. O.B. oznakował notesy cy-
frami rzymskimi. 

–  Miał obsesję na punkcie Final Fantasy – powiedzia-
łem. 

–  Kto nie miał? – odparł Henry, rozkładając kolejny no-
tatnik. Ten był wypełniony żółtymi i czarnymi kółkami z zadowo-
lonymi lub wkurzonymi buźkami. Na każdej stronie był rząd ta-
kich kółek z różnymi konfiguracjami emocji. Po co to robił? Ze-
bo musiał mieć rację. O.B. był zwykłym psycholem. Sięgnąłem 
po czwarty notes i wtedy dotarło do mnie, że przecież teraz ma 
nową obsesję: na punkcie dziewczyny. Były tam wiersze, pio-
senki (wiedziałem, bo ponad słowami zaznaczone były nuty). 
Wyglądało to jak mnóstwo materiału na listy miłosne.  

– Słuchajcie tego! – zagaiłem do kolegów. – „Zastrzel 
mnie, otwórz dla mnie bramy piekła, niech lawa mnie otuli, jeśli 
nie mogą twoje ramiona…”. 

– Ja pierdolę! Co za gówno!  
– To też – powiedział Henry. Miał teraz stos papieru, jego 

warstwy marszczyły się jak baklava. 
– Jest tylko jedno miejsce, w którym można umieścić 

gówno – stwierdził Zebo. Podniósł papiery z podłogi i pobiegł 
korytarzem do łazienki. Szliśmy. Zebo rozdrobnił, a potem 
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wrzucił garść notatek do miski klozetowej i uderzył spłuczkę 
nogą.  

– W kanałach! – obaj wiwatowali. 
– W kanałach! – powtarzaliśmy niemal jednocześnie. 

Rwaliśmy notatki, aż się nie wyczerpały, a potem zabraliśmy się 
za notesy, zrywając strony z wiązaniami, aż metalowe spirale 
rozciągały się i stawały ciepłe. Gdy toaleta się zatkała, Henry 
włamał się do kantorka dozorcy i zabrał przepychacz. W pew-
nym momencie jakiś pierwszak otworzył drzwi, ale Zebo wark-
nął i wygonił dzieciaka na korytarz. Wyszedł za nim, a gdy wró-
cił, trzymał torbę mydeł należących do Obiego. 

– Czas na mycie! – powiedział, odwijając mydło. – Exca-
libur, 28 maja – dodał, rzucając kostkę do zlewu. Momentalnie 
znikały wyryte napisy, jeden po drugim.  

Oparłem się o ścianę. Miałem jeszcze jeden notes. Płyt-
ka chłodziła mnie przez koszulkę. Czułem się tak, jakby te du-
że, ceramiczne kwadraty były moim osobistym kryptonitem wy-
sysającym całą energię z mojego ciała i pozostawiającym mnie 
z ciężkim żołądkiem i głową. Zsunąłem się na podłogę i usia-
dłem z nogami wyciągniętymi przed sobą; notes wylądował na 
kolanach. Trzymałem go w pobliżu oczu i próbowałem się sku-
pić. 

Na pierwszej stronie było kilka tytułów. Ostatni ogień, 
Tożsamość marki, Kangur Blaira były lekko przekreślone. 
Ostatni, Podglądacz, był zakreślony w kółko.  

„To zabawne, co można wrzucić do ognia zamiast pie-
niędzy czy starego płaszcza (rzeczy, które oznaczają bezpie-
czeństwo) – czytałem. – Twój umysł działa na zasadzie autopi-
lota, wrzucając pierwsze, co napotka wzrok, trafiając na mnó-
stwo przypadkowych przedmiotów, które później okazują się 
czymś więcej. Znacznie więcej. Gdy John Blair uciekał z zady-
mionej sypialni zawinięty w pościel z łóżka, niósł pokrowiec od 
gitary, stary plecak z notatkami z podstawówki oraz zbiór hote-
lowych szamponów, które ojciec przywoził do domu z podróży 
służbowych na przestrzeni lat. Przedmioty te były wszystkim, co 
przetrwało z dzieciństwa. Z wyjątkiem samego Blaira, rzecz ja-
sna. Jego dom, jego zdjęcia, jego rodzina, wszystko zniknęło. 
W ich miejsce pojawiły się blizny na piersi przypominające 
kształtem Australię”. 

Moje wnętrzności przekręciły się jak na karuzeli, w ogóle 
nie mogłem się skupić. Słyszałem śmiech Zebo i Henry’ego, 
który śpiewa na korytarzu. Odwróciłem się na bok, by zwymio-
tować, a kiedy otarłem usta rękawem, oczy trafiły na parę czar-
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Amerykańska prozaiczka tworząca głów-
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Daniela Żuchrowska 

 
Ur. 1991. Absolwentka anglistyki na UMK. 
 

nych sandałów, potem na czarne 
spodnie, czarną koszulę i twarz O.B. 
Przykucnął obok mnie i wyciągnął rę-
kę. Dotarłem do niego, ale odepchnął 
mnie. 

– Mój notes – powiedział tylko. 
Przetarł pierwszą stronę mate-

riałem na nogawce i przycisnął notat-
nik do piersi. Zawahał się, jakby na 
coś czekał albo chciał coś powiedzieć, 
ale jego oczy były gdzieś indziej. 
Wstał. 

– O.B. – powiedziałem. 
Pochylił głowę lekko i spojrzał 

spod grzywki. 
– Ja nie… – zacząłem. Nie mia-

łem pojęcia, jak zakończyć to zdanie. 
Nie chciałem? Nie wiedziałem o jego 
przeszłości? Nie myślałem, że go 
skrzywdzę? 

Drzwi na przeciwległej ścianie 
otworzyły się z trzaskiem i zobaczy-
łem znajomą sylwetkę w drzwiach. 
Candice położyła ręce na biodrach 
i rozejrzała się po pokoju jak Robert 
E. Lee w Bitwie o krater. Jej oczy 
błyszczały.  

– Świetnie – powiedziała. – Po 
prostu świetnie. 

 
 
Przełożyła Daniela Żuchrowska 
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„Od piątej porcji lodów czasem  
fajniejsza jest miseczka kawioru”. 
Z Pawłem Dunin-Wąsowiczem 

rozmawia Anna Dwojnych
 
 
Rozmowa odbyła się w Czytelni CSW w Toruniu w ramach cy-
klu „Literaci po godzinach”. 
 
 
Anna Dwojnych: Pamiętasz, kiedy ostatnio byłeś w Toru-
niu? 
 
Paweł Dunin-Wąsowicz: Tak, byłem tu 2 lata temu, jak wraca-
łem z jakiejś uroczystości związanej z Totartem w Gdańsku 
i wpadłem do Torunia towarzysko. Natomiast kiedyś regularnie 
przyjeżdżałem do Torunia, rok po roku przez cztery lata między 
2000 a 2004 rokiem, jak były Buumy Poetyckie. Ale wtedy inte-
resowałem się literaturą. 
 
Już się nie interesujesz? 
 
Cały czas interesuję się literaturą, tylko to się zmienia. Teraz 
jestem trochę takim partyzantem ze spalonego lasu, bo robiłem 
miesięcznik, który był całkiem poczytny, a teraz go nie robię. 
A wtedy, przed 2004 rokiem, nie robiłem tego miesięcznika, tyl-
ko nieregularnik ukazujący się raz lub dwa razy do roku. I parę 
osób to czytało, ale może Internet jeszcze wtedy nie był taki 
popularny i medium papierowe było jednak trochę bardziej 
atrakcyjne. Choć wydaje mi się, że dla twórcy rzeczą dosyć 
istotną jest nie samo wpuszczenie tekstu w Sieć, ale pewna 
świadomość materializacji tego tekstu. Może jestem po prostu 
człowiekiem starej daty, ale wydaje mi się, że ten moment, kie-
dy utwór znajduje się na papierze i ten papier jednak kilkaset 
osób czyta, jest dosyć istotny. 
 
Cieszę się, że przywołałeś Majowy Buum Poetycki, ponie-
waż przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na blogu 
Grzegorza Giedrysa notkę z 2012 roku pod tytułem Buum 
poetycki nie żyje: „Paweł Dunin-Wąsowicz na pytanie 
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dziennikarki TVP, czy młoda literatura polska jest popular-
na, odwrócił się bez słowa i wskazał tłum toruńskich stu-
dentów za swoimi plecami. Pod koniec rzadko się zdarzało, 
aby duża sala Od Nowy w czasie finałowego koncertu nie 
świeciła pustkami”. Co od tamtego czasu stało się z popu-
larnością młodej polskiej literatury? 
 
Nie, nie. Ludzie przychodzili na Buum Poetycki nie na poezję, 
ale na koncerty. Kto tam przychodził na poezję? 
 
Jednak ci ludzie interesowali się literaturą. 
 
Troszeczkę się interesowali, ale i tak bardziej przychodzili na 
koncerty. Natomiast wydaje mi się, że to raczej w najlepszym 
wypadku było tak, że jakiś zespól miał dobre teksty i przy okazji 
ktoś przychodził na to. Może jestem trochę zgorzkniały, ale od-
leciałem w trochę inne historie i czekam na to, aż strzeli mnie 
jakiś grom i znów zacznę się tym interesować. Od półtora roku 
nie wydaję pisma „Lampa”, takie są fakty. Przestało mi się 
chcieć, a także skończyły mi się moje środki, którymi mogłem 
do tego dokładać. Trudno prowadzić jakiekolwiek działania bez 
armat. 
 
Dlaczego takie pismo jak „Lampa” musiałeś zawiesić? 
 
Dlatego, że byłem głupim indywidualistą, a nie sformułowałem 
grupy, która zrobiłaby stowarzyszenie albo fundację i działałoby 
to na zasadzie zobowiązań większej liczby osób niż ja jeden. 
Ten model sprzed 10-12 lat, z czasów, kiedy miałem pieniądze 
po Wojnie polsko-ruskiej, miałem ludzi dookoła siebie i entu-
zjazm, z czasem przestał być skuteczny. Długo by tłumaczyć, 
bo to są kwestie zarówno personalne, jak i systemowe. Pewne 
rzeczy można robić, jeśli ma się pieniądze, a inne, jeśli ma się 
entuzjazm. Przy modelu, który próbowałem jakoś ciągnąć, oka-
zało się, że jednak entuzjazm to jest za mało, zwłaszcza jeśli go 
nie ma. Myślę, że pismo literackie robione na samym entuzja-
zmie ma sens w momencie, kiedy ludzie przede wszystkim są 
grupą i mają wspólne interesy – bawią się tym albo mają 
wspólne zainteresowania estetyczne lub polityczne. Natomiast 
jeśli czegoś takiego nie ma, to, nie mając ludzi powiązanych 
entuzjazmem i nie mogąc też współpracownikom zapropono-
wać wynagrodzenia adekwatnego do ich wkładu pracy, niestety 
musiało się to kiedyś skończyć. Entuzjazm jest naprawdę 
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świetną rzeczą, ja to robiłem naprawdę z entuzjazmu całe lata 
90-te, raz czy dwa razy do roku wydając Lampę i Iskrę Bożą 
w innej formule. To była taka formuła, że ludzie wysyłali do mnie 
swoje wiersze, opowiadania, ja to jakoś sklejałem i mogłem so-
bie na to pozwolić dwa razy do roku. W momencie, gdy robiłem 
pismo, które miało być czytane trochę szerzej, to jednak czytel-
nicy oczekiwali zarówno materiałów atrakcyjnych dziennikarsko, 
jak i dużego serwisu omówień. Drukowałem kilkadziesiąt omó-
wień recenzyjnych. Niestety, to wszystko wymagało pracy, za-
dawania pewnej pracy. I jasne było, że to już nie była zabawa, 
że ktoś pracuje jako nauczyciel, woźny, robotnik, copywriter, 
a po godzinach skrobie sobie tak jak Franz Kafka czy Bruno 
Schulz wybitną prozę. Oczywiście tak świetnych autorów pew-
nie nie miałem, natomiast to jest kwestia ekspresji artystycznej 
i jeżeli ktoś nie jest zawodowym pisarzem, to jest szczęśliwy, że 
ze swoją twórczością do kogoś dotrze. I Lampa i Iskra Boża 
była taką platformą w latach 90-tych. Natomiast w XXI wieku 
niestety wyłożyłem się na tym, że robienie pisma według pew-
nych standardów dziennikarskich (wcześniej pracowałem 
w „Życiu Warszawy”, „Machinie”, „Przekroju”) to jednak jest 
kwestia podejmowania się pracy i ktoś, kto decyduje się na 
przeczytanie książki i wypowiedzenie się na jej temat, przepro-
wadzenie rozmowy czy, co najtrudniejsze, napisanie tekstu na 
podstawie kilku innych, liczy na wynagrodzenie. Oczywiście 
można działać na takiej zasadzie, że zbiorą się osoby, które 
podzielają jakiś pogląd np. polityczny i oni pewnie będą mieli 
wolę, aby działać z samego entuzjazmu. Ja miałem to nie-
szczęście, że chciałem robić pismo, które byłoby jakimś pi-
smem nie dla polonistów, nie dla pisarzy, tylko dla ludzi, którzy 
lubią czytać. A żeby robić pismo dla ludzi, którzy lubią czytać, 
trzeba mieć środki. A one się skończyły, wypaliłem się też ja 
jako redaktor. Przestało mnie to bawić. Jednocześnie bawiły 
mnie inne rzeczy, którymi się zajmuję ostatnio, czyli różne eru-
dycyjne sprawy, do których pewnie jeszcze przejdziemy, jakieś 
książki, które w ciągu ostatnich lat napisałem lub które piszę. 
 
Czy właśnie taki brak entuzjazmu i brak grupy, która mo-
głaby się zjednoczyć w tworzeniu literatury, nie bierze się 
z tego, że literatura straciła swoje znaczenie w ciągu ostat-
nich lat? 
 
Nie, no nie. Jeśli chodzi o model bycia pisarzem, to nieszczę-
ście niestety polega na tym, że w latach 90-tych do esta-
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blishmentu pisarskiego prawie nikt nowy nie przeniknął. Było 
bardzo niewiele osób, które przeszły z „Parnasu Bis” do Parna-
su bezprzymiotnikowego. W latach 90-tych Paweł Huelle czy 
Olga Tokarczuk nie byli ważnymi pisarzami, bo, mówiąc o waż-
nych pisarzach, myślało się o zupełnie innych autorach. Bardzo 
wiele się zmieniło. Zwłaszcza jeżeli chodzi o gatunkową literatu-
rę: romanse, fantastykę. kryminał i główny nurt, zmieniły się też 
oczekiwania osób podejmujących próby pisarskie. Takie małe 
podmioty jak „Lampa” czy „Ha!art” stawały się niestety bezsilne 
w momencie, gdy ktoś zaczynał robić karierę. To jest fatalna 
sytuacja. Miałem jeden sukces z Wojną polsko-ruską Doroty 
Masłowskiej, wtedy to był po prostu cud ekonomiczny. Nato-
miast przy obecnej strukturze księgarstwa nie wyobrażam sobie 
sytuacji, w której większość produkcji księgarskiej przechodzi 
przez duże sieci, które zupełnie nie są zainteresowane propo-
zycjami małych wydawnictw. Zwłaszcza jak jeszcze wchodzi 
kwestia „półkowego”, tzn. haraczu za to, że książka w ogóle 
znajduje się w tych sieciach. Natomiast problem jest taki: wy-
obraźmy sobie, że książka wydana przez małego wydawcę na-
gle zdobywa uznanie. Autor czuje się uznany, ale mały wydaw-
ca nie jest w stanie mu zapewnić ekonomicznych perspektyw 
związanych z jego sukcesem. Wtedy autor ma pretensję do te-
go wydawcy, że zapewnił mu sławę, a nie zapewnił bytu. I tak 
naprawdę sukcesy małych wydawców to są ich największe klę-
ski. Cudowną jest sytuacja, kiedy autor godzi się z tym, że pra-
cuje jako urzędnik, woźny, handlowiec i pisze raz na dwa lata 
powieść (czasem bardzo dobrą literaturę) ze świadomością, że 
dociera do 200-300 osób, którego go czytają i czasem może 
cenią. Jednak problem jest z autorem, który nagle zostanie do-
ceniony i myśli, że będzie się z tego utrzymywał, a mały wy-
dawca nie jest w stanie mu tego zapewnić. I taki autor jest 
przyjmowany z otwartymi ramionami przez duże, komercyjne 
firmy, które nie włożyły nic w to, aby tego autora wymyśleć, ale 
będą miały wszystko z tego, żeby jemu zapewnić byt, a sobie 
zysk. Jest to paradoks, niestety doświadczyłem tego i jeżeli 
rozmawiamy w tym kontekście, to ja mogę tu mówić nie tyle 
o aspekcie życia literackiego, ile realiach życia wydawniczego 
i dlaczego pismo „Lampa” nie ukazuje się obecnie. Aczkolwiek 
nie wykluczam, że może znowu to polubię, może będę chciał 
wrócić do robienia takiego pisma i robienia przyjemności sobie 
i autorom. Wiem jednak, że muszę odblokować wśród poten-
cjalnych autorów myślenie o tym, że skoro innym się udało, to 
mi też się uda. Nie. To jest los, może się uda, może się nie uda, 
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nie mogę nikomu niczego obiecać. A miałem wrażenie, że przez 
ostatnie trzynaście lat wszyscy myśleli, że ja im to obiecuję. 
 
Powiedziałeś, że jesteś tradycjonalistą jeśli chodzi o formę 
książki. Może rozwiązaniem jest przeniesienie literatury do 
Internetu, co właściwie już się dzieje? 
 
Nie, moim zdaniem nie jest to rozwiązanie. Może wyjdę na 
marksistę, ale uważam, że Internet jest bardzo ściśle związany 
z możliwościami ekonomicznymi. Nawet nie chodzi o nadawcę. 
Oczywiście nadawca też rezerwuje ileś tam gigabajtów w chmu-
rze i może robić sobie strony, to jest oczywiście bardzo ładne 
i bardzo dobre. Ale myślę tu raczej o odbiorcy. Jeżeli on ma 
świadomość, że jego sytuacja ekonomiczna jest niepewna, że 
będzie się przeprowadzał z jednego miejsca w drugie, to on nie 
będzie ze sobą brał kilku metrów książek. Może wziąć jedno 
pudło z książkami, a resztę będzie pakował do czytnika czy 
komputera. Może ta sytuacja niekoniecznie dotyczy poezji, któ-
ra jak wiadomo jest lekka, ale jeśli chodzi o większe ilości prozy, 
to rzeczywiście: jeżeli ktoś ma się co pół roku przeprowadzać, 
to naprawdę jeden karton z książkami jest zupełnie wystarcza-
jący. Zarówno polityka czynszowa, która jest w Polsce dosyć 
nieuregulowana, tylko bardzo rynkowa, jak i możliwości kredy-
towe osób, które mają się gdzieś osiedlać, nie sprzyjają młod-
szym pokoleniom w generowaniu większych bibliotek domo-
wych. 
 
Entuzjazm, o którym wspominałeś, jest wręcz legendarny. 
Krzysztof Varga napisał o Tobie: „nie znam drugiego tak 
bezkompromisowego wydawcy jak Paweł Dunin Wąsowicz. 
Tak zdeterminowanego, niekoniunkturalnego. To facet, któ-
ry kieruje się swoim gustem i konsekwentnie stawia na au-
torów, w których wierzy, których ceni nawet jeżeli nikt nie 
kupuje ich książek”. 
 
Tak, oczywiście to był mój atut. Nie mówię, że zupełnie się tego 
wyzbyłem. Parę miesięcy temu opublikowałem powieść debiu-
tanta. To młody debiutant, który ma 53 lata, ale to jest książka, 
która mi się podobała. Nie była to proza wybitnie artystyczna, 
wiem o tym, ale to było coś, co uznałem za rzecz, którą czuję. 
Ponadto cały czas wydaję tomiki wierszy moich znajomych. 
Oczywiście ograniczyłem moją działalność wydawniczą, może 
mniej mnie to bawi niż kiedyś. Trochę bawi, ale wszystko musi 
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być w rozsądnych proporcjach. Czasem jest tak, że człowiek 
myśli, że chciałby jeść lody przez całe życie, ale w pewnym 
momencie myśli sobie, że już się przeżarł lodami, że już się 
przesłodził tym. Od piątej porcji lodów czasem fajniejsza jest 
mała miseczka kawioru. 
 
Zdarzyło Ci się kiedyś, że żałowałeś, że dałeś wydawniczą 
szansę jakiemu autorowi? 
 
To zdarzało się w sytuacjach, kiedy przyjąłem współfinansowa-
nie ze strony autorów. Jeden rzeczywiście okazał się człowie-
kiem bardzo niemiłym, na szczęście nikt o nim nie pamięta 
i nawet nie podam jego nazwiska. Natomiast miałem też nie-
przyjemne przejścia z innym, dosyć znanym. Zdarzało się, że 
było nieprzyjemnie. Zarówno w sytuacjach, kiedy ja byłem wy-
dawcą, czyli kiedy wchodziłem jako inwestor w to przedsięwzię-
cie, jak i wtedy, gdy powierzano mi pieniądze. Były co najmniej 
dwa takie przypadki. Nie będę mówił, kto to był. Trudno. 
 
Wiem, że krytycznie odnosisz się do krytyków literackich. 
W książce Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia „brulionu” 
wobec rzeczywistości III RP pisałeś: „Chciałbym widzieć 
literaturę polską jako jeden wielokomórkowy organizm, 
a nie wypreparowane przez klikę krytyków towarzystwo 
wzajemnej adoracji rzekomo oddające się wysokoarty-
stycznej poezji i prozie”. 
 
Niestety muszę przyznać, że poniekąd to jest aktualne. Tzn. jak 
patrzę, kiedy jury kilku głównych nagród literackich… 
 
Jakich? 
 
Gdynia, Silesius, Angelus, Gryfia, Nike. To jest właściwie jedno 
środowisko, te same piętnaście osób należy do jury. Oczywiście 
są w tym osoby ciekawsze i mniej ciekawe, natomiast wydaje 
mi się, że to jest zbyt homogeniczne środowisko, bo naprawdę 
trudno o niespodzianki w tej sytuacji. Mam wrażenie, że tu ma-
my dwa zasadnicze problemy. Pierwszy problem to jest problem 
z prozą. Przy prozie są pieniądze i innego rodzaju naciski, 
głównie ze strony wydawców. Szczerze mówiąc, krytycy są 
mniej istotni, bo ważne jest, żeby w ogóle było napisane. A na-
wet jak napiszesz źle, to dobrze, że jest napisane. Prozą się 
handluje i moim zdaniem akurat to, co jest napisane, jest śred-
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nio ważne – ważniejsza jest promocja i zaistnienie utworu, za-
istnienie w sferze medialnej, aby ktoś wiedział. Ale za tym za-
istnieniem musi też iść marketing, czyli ta książka musi być 
książką, która jest dostępna. To jedna sfera. Natomiast ta sfera, 
o której pisałem w Oku smoka, cały czas dotyczy poezji. Są 3-4 
ośrodki wydające poezję współczesną. Nie mówię tu o ks. Janie 
Twardowskim czy Wisławie Szymborskiej, to są zdaje się jedy-
ne nazwiska, jakie można znaleźć w księgarniach na półkach 
z poezją. Ewentualnie jeszcze Miłosza i Herberta, ale raczej 
niczego innego się nie znajdzie. A cała reszta to zabawa o pre-
stiż. Jest kilka ośrodków – jeden w Poznaniu, drugi we Wrocła-
wiu. Jest parę niezależnych wydawnictw, które mają bardzo 
dobrą selekcję. Natomiast ośrodki poznański i wrocławski, mo-
że też mikołowski, zajmują się głównie produkcją prestiżu i ro-
bieniem sobie dobrze. Tzn. oczywiście możliwe, że to jest bar-
dzo dobra poezja, natomiast… Żeby oni byli zróżnicowani, żeby 
np. jeden ośrodek reprezentował ornamentykę barokową, drugi 
gotyk, a trzeci funkcjonalizm. Nie ma niczego takiego, to są po 
prostu stajnie. To jest tak, jak z futbolem. Co więcej, te ośrodki 
mają świadomość tego, że w ogóle nie ma sensu grać przeciw-
ko sobie, ponieważ grają w sprawie poezji nowoczesnej. Oczy-
wiście są jeszcze kwestie polityczne. Dziś po „dobrej zmianie” 
mamy też poezję poważną, mądrą itd., ale ona też się samoob-
sługuje, jeżeli chodzi o krytykę, tak że możemy o niej sobie po-
czytać w „Arcanach” i tego typu pismach głównie. Ale ta nie-
szczęsna poezja „liberalna”, tak ją nazwijmy, głównonurtowa,, to 
przecież cały czas jest głównie fabrykacja uśmiechów do siebie 
nawzajem. Na przykład „8. Arkusz” w miesięcznik „Odra” to są 
po prosu rekordy w biciu piany.  
 
Zawsze miałam podobna teorię, że w konkursach, o któ-
rych mówisz, preferuje się pewien określony rodzaju po-
ezji. 
 
Nie, to jest preferencja żadnego rodzaju poezji. Ja bym bardzo 
się cieszył, gdyby w całej tej historii były jakieś różnice, ale tam 
nie ma prawie żadnych różnic. To jest po prostu jeden rodzaj 
poezji, wszyscy preferują jeden rodzaj poezji. Jak biorę ten „8. 
Arkusz Odry”, to nie wiem, czym się różnią od siebie ci wszyscy 
autorzy. Może jedni są bardziej zdolni, inni mniej. 
 
 
 



 
 
 
 
 

_________________________________________(Nie)piękno 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____83 
 

Co to jest według ciebie zła literatura? 
 
Zła literatura to jest ta, którą lubię. 
 
To ta odrzucana przez krytyków? 
 
Niekoniecznie, bo dużo zlej literatury jest poważane przez kry-
tyków. Bardzo trudno powiedzieć, co to jest dobra literatura. Tak 
jak już mówiłem o tych lodach i kawiorze – nie można myśleć, 
że tylko lody są dobre lub tylko kawior jest dobry. Załóżmy, że 
chciałbym coś zjeść: pewnie chciałbym zjeść zróżnicowany po-
siłek – coś jest takie, ma taki smak, coś jest inne. Dla mnie, 
z jednej strony, dobrą literaturą jest dobry realizm, który ma od-
niesienie do świata, w którym żyję i też wolę, aby autor wiedział, 
ile kosztuje bułka, a ile nie. Zwłaszcza jeśli pisze powieść histo-
ryczną, to wolałabym, by wiedział, ile w danym okresie bułka 
kosztowała. Ale też inne moje potrzeby zaspokaja fantastyka. 
Spróbuję zdefiniować złą literaturę, zaczynając od tego, co 
uważam za dobrą. Dla mnie dobra literatura fantastyczna to 
taka, w której nie dowiaduję się od razu na pierwszej stronie, 
w jakim świecie żyję, tylko dopiero koło setnej strony domyślam 
się, jakie są zasady działania świata, ale dowiaduję się tego 
poprzez kolejne elementy wprowadzane przez autora. Takie 
książki piszą Marek S. Huberath, Jacek Dukaj, Aleksander Ko-
ściów. To jest dobra literatura. Natomiast zła literatura to jest ta, 
gdy na pierwszych dwóch albo trzech stronach autor tłumaczy 
mi, jaki świat jest zły, jak działa i jak być powinno. Złą literaturę 
nawet lubię, ponieważ jest dla mnie kuriozalna, odkładam ją 
sobie. Teraz na przykład zbieram przedwojenne powieści anty-
semickie. Bardzo fajna literatura, wiadomo, co autor myśli. Na-
prawdę mam dużo radości, czytając te książki, bo są tak głupie. 
Natomiast najgorzej jest, gdy autor niestety leje wodę i to jest 
po prostu zło innego rodzaju. Wiec ja lubię to zło, że coś jest tak 
złe, że aż głupie. 
 
Czyli podobna przyjemność jak z oglądania kina klasy B? 
 
D. 
 
Najgorszych horrorów? 
 
Tak, to jest fajne. Natomiast jak mam oglądać np. złe filmy 
Krzysztofa Zanussiego, to jest to dla mnie średnia atrakcja. 
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Wiem, że niby się stara, że niby to jest dobre, ale po cholerę to 
wszystko. 
 
Dlatego też lubisz czytać grafomanię? 
 
Zdarzało mi się dostawać teksty grafomańskie ciekawe, ale 
rzadko. Niestety, z tego, co dostaję jako wydawca, wynika mniej 
więcej tylko jeden debiut rocznie. Podziwiam wydawców profe-
sjonalnych, którzy są w stanie uwierzyć, że wydadzą pięćdzie-
siąt świetnych książek rocznie, ja mogę uwierzyć najwyżej 
w jednego autora/autorkę na rok. Podziwiam Monikę Sznajder-
man, Beatę Stasińską i Pawła Szweda, że są w stanie uwierzyć 
w więcej. Ja nie mogę. 
 
Krzysztof Varga podczas spotkania autorskiego w Książni-
cy Kopernikańskiej powiedział, że debiutanci obecnie są 
poszukiwani przez wydawców. Zgadzasz się z tym? 
 
Wymarli starsi pisarze, to pewnie jest łatwiej. Jak Varga debiu-
tował, to nikogo nie obchodził jego debiut. Żył Miłosz, Herbert, 
Szymborska, wielu autorów. 
 
Przejdźmy do Twoich książek: Fantastyczny Kraków, Fan-
tastyczna Warszawa i Fantastyczny atlas Polski. Jak długo 
nad nimi pracowałeś? 
 
Trudno powiedzieć, kiedy pracuję, a kiedy nie pracuję. To jest 
pewien problem. Jeśli prowadzę wydawnictwo, prowadzę pi-
smo, piszę książki, to właściwie kiedy ja nie pracuję? Jak zaj-
muję się własną alkoholizacją, ewentualnie gdy stawiam mode-
le domków do makiety kolejowej i czytam czasopismo „Świat 
Kolei”. Natomiast jeżeli czytam jakąkolwiek literaturę, spotykam 
się z ludźmi, idę do kina, to w moim przypadku wszystko jest 
pracą. Na pomysł Warszawy Fantastycznej wpadłem dwana-
ście lat temu i wtedy napisałem pierwszy artykuł do pierwszego 
numeru „Lampy” jako miesięcznika. Książkę zacząłem pisać 
cztery lata później. Trwało to trzy lata, potem doszły inne kwe-
stie. Bardzo trudno ocenić, ile to trwało, bo jednocześnie robi-
łem wiele innych rzeczy. 
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Raczej miałam na myśli zebranie literatury. 
 
Były momenty, kiedy tę literaturę czytałem normalnie, po prostu 
były to nowości, które czytałem, bo przychodziły nowe książki. 
Ale były też sytuacje, że szukałem literatury do tego Atlasu. I to 
też bardzo trudno określić, ile to trwało. Czy to trwało wtedy, 
gdy jednocześnie wydawałem miesięcznik, więc ileś czasu 
w miesiącu poświęcałem wydawaniu miesięcznika, a ileś pró-
bom wprowadzenia na rynek powieści, które się nie przebiły? 
Ile czasu poświęcałem na wypełnianie PIT-ów, ile na pisanie 
faktów? W 2014 wydawałem już „Lampę” jako dwumiesięcznik, 
więc miałem więcej czasu na zbieranie materiałów. W 2015 ro-
ku, kiedy odpuściłem sobie wydawanie „Lampy”, mogłem o wie-
le więcej czasu spędzić na finiszowaniu Atlasu. Praca nad Atla-
sem to też były spotkania u Marka Zalejskiego, kierownika arty-
stycznego „Tygodnika Powszechnego”, a wcześniej grafika 
z „Nowej Fantastyki”, który to składał. To było o tyle dobre, że to 
był facet, z którym wiedzieliśmy, co robimy. Bo gdybym miał 
sytuację, że wydawca wyznaczyłby grafika zupełnie niezainte-
resowanego tematem, to na pewno poświęcilibyśmy temu dwu-
krotnie więcej czasu. Więc w roboczogodzinach to być może 
jest do ustalenia, ale w odpowiednim wycinku czasu tych robo-
czogodzin jest potrzebnych więcej lub mniej. I też zależy to od 
tego, z kim się pracuje. 
 
Jak przekonałbyś do gatunku fantastyki kogoś, kto jej nie 
lubi? Na przykład mnie. 
 
Ja też nie lubię. Nie lubię fantasy, nie jestem w stanie czytać 
tych historii o rycerzach, wiedźmach, smokach. Nie jestem 
w stanie przekonać do tego nikogo. Natomiast jeżeli chodzi 
o historie alternatywne, historie przyszłości, to może byłbym 
w stanie przekonać tak: po prostu wejdź do gabinetu z krzywy-
mi zwierciadłami, włącz sobie światełko, które będzie ci mrugać 
i zobacz świat inaczej.  
 
Fantastyczny atlas Polski zbudowany jest ze światów utopii 
i dystopii dotyczących Polski. Często komentatorzy rze-
czywistości społecznej konstatują, że jakaś znana dystopia 
właśnie realizuje się na naszych oczach – np. orwellowska 
inwigilacja ma znajdować odbicie w funkcjonowaniu me-
diów społecznościowych. Czy trafiłeś na taką dystopię 
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o Polsce, o której pomyślałeś: „tak! To jest to! Waśnie teraz 
tak jest!”? 
 
Moim zdaniem, największym prorokiem, jeśli chodzi o historie 
fantastyczne w polskiej literaturze, nie był Stanisław Lem, nie 
był to Janusz Zajdel i nie był Rafał Ziemkiewicz. To się jeszcze 
jakoś nie posprawdzało specjalnie. U Zajdla, może chwilowo, 
jako karykatura PRL-u. Według mnie, największym wizjonerem 
spraw społeczno-ekonomicznych był Michał Bałucki, chyba naj-
bardziej znany komediopisarz końca XIX wieku, pod koniec ży-
cia niedoceniany do tego stopnia, że popełnił samobójstwo. Po 
jego śmierci opublikowano tekst, który nie wiadomo, czy miał 
być nowelą, czy powieścią: Kraków w roku 1950. Pisał to 
w okolicach roku 1900. I cóż tam znajdujemy? Po pierwsze, 
wielkie uzależnianie ludzi o kredytów hipotetycznych i kredytów 
konsumpcyjnych, które pod koniec XIX wieku były praktycznie 
niedostępne dla zwykłych obywateli, kiedy nie było czegoś ta-
kiego, że ludzie kupują mieszkanie własnościowe na kredyt 
i spłacają. Powszechne było wynajmowanie mieszkań. Druga 
kwestia to fałszowanie żywienia. W swojej wizji Bałucki opisuje 
pierwszorzędną restaurację, gdzie klient otrzymuje wraz z po-
trawą mikroskop, by dzięki niemu zbadać, że jego danie jest 
absolutnie naturalne, niczym niezafałszowane. Inny przykład, 
pisarz nieznany z fantastyki, Tadeusz Breza. W latach 50-60-
tych wsławił się takimi powieściami jak Spiżowa brama czy 
Urząd. W latach 30. napisał powieść, gdzie pojawia się postać 
specjalisty, który ludziom wymyśla. Taki copywriter, który wymy-
śla pisarzom, jak mają nazywać się bohaterowie ich powieści. 
To są takie rzeczy bardzo nieoczywiste, bardziej nieoczywiste 
od powieści Za tysiąc lat Michaliny Mossoczowej, według której 
za tysiąc lat jedzenie będzie czynnością wstydliwą. 
 
Trochę jak u Bunuela w Dyskretnym uroku burżuazji. 
 
Ja tego nie znam, ale niestety znam Mossoczową. To jest pyta-
nie, czemu jedni ludzie znają dobrą literaturę, dobrą sztukę, a ja 
znam tę złą. Okropną rzeczą, jaką Mossoczowa przewidziała, 
jest taki wątek, że, ponieważ nauka i praca są przyjemnością, to 
nie ma dni wolnych. I dzieci, i dorośli pracują i uczą się w kółko 
bez żadnych wakacji, bez żadnych dni wolnych. Więc takie uto-
pie też mamy w polskiej literaturze. 
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Widmowa biblioteka to osobliwy projekt, książka o książ-
kach w książkach. Skąd pomysł na napisanie czegoś takie-
go? Na zajmowanie się swoistą fikcją do kwadratu, snem 
we śnie? 
 
Nie wiem, skąd ten pomysł. Po prostu czytałem książki i zoba-
czyłem, że w książkach są książki nieistniejące. To było u Bor-
gesa, Lema, Piotra Wojciechowskiego. Tamtą widmową biblio-
tekę zrobiłem w 1997 roku, czyli dziewiętnaście lat temu. Dziś, 
jak patrzę na siebie z tamtego czasu, to myślę, jaki ja byłem 
głupi! Bo myślałem: „ile książek ja przeczytałem, to się teraz 
pochwalę”. Ale z tamtej książki przede wszystkim wynika, jak ja 
mało wtedy przeczytałem. Miałem dwadzieścia dziewięć lat 
i wydawało mi się, że przeczytałem dużo, ale naprawdę można 
by na jej podstawie wypunktować, jak bardzo uboga jest moja 
wiedza, jeśli chodzi o literaturę – zarówno polską, jak i świato-
wą. Natomiast wtedy wydawało mi się to zabawne i ciekawe. 
Przez te kilkanaście lat nadal zbierałem książki nieistniejące, 
i, co więcej, w zeszłym roku z ówczesnym dyrektorem Narodo-
wego Centrum Kultury dogadałem się co do projektu Polska 
Biblioteka Widmowa, który, w odróżnieniu od tamtej zabawy, był 
zabawą metodyczną. Wyznaczyłem sobie ramy, jeśli chodzi 
o polską literaturę, dobrałem reprezentatywną próbę, czyli od 
Mickiewicza po Masłowską. Wyszło tego sześćset stron. Na 
szczęście Narodowe Centrum Kultury mi za to zapłaciło, nato-
miast problem polega na tym, że po następnych dwóch miesią-
cach dawny dyrektor został skłoniony do dymisji, a nowy nie 
odzywa się do mnie w kwestii kontynuacji. Poczekam jeszcze 
dwa miesiące i zapytam, czy czegoś nie należałoby z tym zro-
bić, bo uważam, że to by było przydatne dla kultury polskiej, by 
taki leksykon dotyczący polskiej literatury jednak wydać. 
 
Jakie są Twoje najbliższe plany literackie? 
 
Teraz robię kolejną rzecz, nazwijmy to kompendium literackie, 
która wynika z tego, że jednak jestem z tej Warszawy i jestem 
zakotwiczony rodzinnie w Żoliborzu. Dogadałem się z działem 
kultury urzędu mojej dzielnicy, że zrobię przewodnik literacki po 
Żoliborzu. Żoliborz to jest dzielnica o tyle ciekawa, że powstała 
trochę z niczego. W XVIII wieku był taką ładną dzielnicą pod-
miejską, willową, rekreacyjną. Natomiast po powstaniu listopa-
dowym, Car Mikołaj I nakazał zlikwidowanie tej dzielnicy 
i wzniesienie w jej miejsce cytadeli. W związku z tym ta cała 
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Paweł Dunin-Wąsowicz 

 
Ur. 1967. Dziennikarz, krytyk literacki, 
twórca pisma literacko-artystycznego 
„Lampa”, szef wydawnictwa Lampa i Iskra 
Boża. Laureat Paszportu „Polityki” w kate-
gorii „kreator kultury” (2005). Odkrył i wy-
lansował takich pisarzy jak Dorota Ma-
słowska czy Jakub Żulczyk. W „Lampie” 
debiutowały też Anna Dziewit-Meller, 
Agnieszka Drotkiewicz, Małgorzata Rej-
mer. W latach 1989-2002 „Lampę” Dunin-
Wąsowicz wydawał w formule nieregular-
nego artzina, później jako miesięcznik. 
Jest współautorem m.in. słownika literatu-
ry polskiej urodzonej po 1960 roku Parnas 
Bis, autorem m.in. leksykonu książek ist-
niejących tylko w innych książkach Wid-
mowa biblioteka i trzech części projektu 
katalogującego wątki polskie w literaturze 
fantastycznej: Warszawa Fantastyczna, 
Fantastyczny Kraków, Fantastyczny Atlas 
Polski. 
 

północna część Warszawy, oprócz cytadeli i dalszych przed-
mieść, właściwie nie istniała. Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości te tereny zostały przeznaczone pod zabudowę 
i w dużej mierze były zaludnione przez inteligencję, urzędników, 
wojskowych. Pod tym względem była to dosyć wyróżniająca się 
dzielnica i sporo w tym jest literatury, ja zebrałem ok. 200 źró-
deł. To będzie przewodnik o charakterze mieszanym, historycz-
no-geograficznym, gdzie będę się starał wskazywać pewne wy-
obrażenia o całej dzielnicy. Często to są np. sytuacje takie, że 
nie ma konkretnego adresu w jakiejś powieści, tylko powiedzia-
ne jest, że chodzi o stary Żoliborz, a coś innego np. sugeruje, 
że ktoś jest zamożny, wykształcony. Albo przeciwnie – jeśli 
rzecz się dzieje w jakichś ruderach na 
starym Marymoncie. Myślę, że tam 
będzie też dużo ciekawostek jak 
zbrodnie na Żoliborzu, bo w prawie 
wszystkich powieściach trupy znajdu-
je się koło Wisły, koło Centrum Olim-
pijskiego. To jest bardzo interesujące 
dla mnie. Mnie to bawi i mam nadzie-
ję, że to będzie też ciekawe dla czy-
telników. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dzięki! 
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OLIWIA BETCHER 
 

 

Zbiór zamknięty niejednorodny. 
Warkoczami. Antologia nowej poezji

 
 

Kiedy w 2009 roku do rąk czytelników trafiła antolo-
gia Solistki (Staromiejski Dom Kultury) pod redacją Joanny 
Mueller, Marii Cyranowicz i Justyny Radczyńskiej, w po-
etyckim światku zawrzało, co jasno dowodzi, że była to po-
zycja ważna i potrzebna. Skupiała ona wiersze czterdziestu 
jeden autorek z różnych roczników i środowisk, miast, sty-
lów i poetyk, łączył je jedynie debiut (a w niektórych przy-
padkach pozostawanie w przededniu) w ciągu dwudziestu 
ostatnich lat. Zbiór ten nie tylko podsumowywał, ale rów-
nież podkreślał, unaoczniał  i przypominał o pozycji kobiet.  

 
Późną wiosną roku 2016 

do rąk czytelników trafia Warko-
czami. Antologia nowej poezji. 
Zbiór to znów wydany pod auspi-
cjami Staromiejskiego Domu Kul-
tury w Warszawie i znów jedną 
z redaktorek jest Joanna Mueller 
(współpracująca tym razem z Be-
atą Gulą oraz Sylwią Głuszak). 
Składa się z wierszy dwudziestu 
poetek i dwóch poetów skupio-
nych wokół feminarium prowa-
dzonego w SDK pod nazwą 
„Wspólny Pokój”. Na stronie SDK 
w rekomendacji książki czytamy: „poetki i dwóch poetów poja-
wiający się w antologii są w jakiś sposób z seminarium związa-
ni, choć niekoniecznie muszą zdawać sobie z tego sprawę. 
Bowiem nie ich fizyczna obecność na feminariach decydowała 
o tym, że wiersze znalazły się w tym wyborze, ale obecność 
tekstowa na kilku chociażby spotkaniach, zabranie głosu 
w sprawie, która z jakichś względów poruszała seminarzystki 
i seminarzystów”. 
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Na pierwszy rzut oka książka jawi się zatem jako publi-
kacja zdecydowanie wspobna, zamknięta, jednorodna i głównie 
sobie samej potrzebna. Potrzebna zatem jedynie redaktorom. 
Czy słusznie? Już przy pierwszej lekturze wszelkie wątpliwości 
powinny odejść w niepamięć, bowiem Warkoczami okazuje się, 
po pierwsze, nie taką znowu kobiecą antologią. Nie tylko z po-
wodu obecności dwóch autorów męskich (według zebranych na 
końcu nawet trzech, bowiem prócz Michała Czai i Jakuba 
Głuszczaka, na których wiersze trafiamy, zapisano tam również 
Pawła Kozioła, którego partycypacja w książce pozostaje jed-
nakowoż tajemnicą). Przede wsztystkim, to wiersze samych 
kobiet okazują się w znacznej większości niezwykle odległe od 
typowych damskich motywów (choć czy teraz faktycznie można 
jeszcze mówić o motywach, czy, szerzej, o pisaniu stricte dam-
skim?). Co więcej, trudno między autorami szukać grubszych 
powiązań. Nawet tematyczne działy (Żegnaj, laleczko, Presje, 
Morfiny, Zawiązki, Portretowa) nie ułatwiają tego zadania. Ka-
tegorie bowiem łączą wiersze bardzo luźno, raczej intuicyjnie 
niż konkretnie.  

Warto zwrócić również uwagę, że nie jest to typowa anto-
logia kobieca, jak było to w przypadku Solistek. Sam podtytuł 
„antologia nowej poezji” zwraca raczej uwagę na aktualność 
wyboru, świeżość głosów. Z drugiej jednak strony, nie pozosta-
wia to uważnego czytelnika bez wątpliwości. Zabrakło bowiem 
twórców najnowszych, czyli tuż po debiucie książkowym. Mini-
mum założone przez redaktorki to dwie pozycje w druku zwar-
tym. Ciekawe jednak, iż nie przeszkodziło to w wyborze kilku-
nastu tekstów niepublikowanych i pochodzących z tomów do-
piero przygotowywanych do druku, a zatem potencjalnie podat-
nych na ewentualne zmiany. Niesie to za sobą pewne niebez-
pieczeństwa, ale… nie wolno przy tym zapominać, że rzadko 
pojawia się na polskim rynku zbiór tak szeroki i różnorodny, 
a jednocześnie spójny pod względem koncepcyjnym i jakościo-
wym.  

Na spotkaniu inaugującym sprzedaż książki jedna z re-
daktorek – Beata Gula – stwierdziła: „tam są tylko genialne 
wiersze”. Może niekoniecznie genialne i należy brać poprawkę 
na aspekt reklamowy, jednakowoż z całą pewnością jest to po-
ezja warta uwagi. Frapująca, wciągająca, żywa. Dość powie-
dzieć, że wybory utworów autorek z większym dorobkiem nie 
były oczywiste, ale też nie atakowały czytelnika zupełnie nową 
perspektywą (wszak lubimy piosenki, które znamy). Z kolei 
w przypadku autorek z mniejszym dorobkiem zaliczono do to-
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mu, zdaje się, teksty najbardziej reprezentatywne. Uraczono 
nas zatem precyzyjną grą z tradycją w wykonaniu Ewy Zdano-
wicz, organiczny lingwizm Katarzyny Fetlińskiej, neurolingwizm 
Marii Cyranowicz czy klasycznie „męskie pisanie” Mirki Szy-
chowiak albo rytmiczne musztrowanie frazą Agnieszki Mirahiny.  

Układ mieszany, czyli odejście od standardowego po-
działu na nazwiska (który zresztą w ostatnim czasie doczekał 
się kilku odstępstw w innych antologiach) tylko potenguje ten 
efekt. Liryczny płodozmian nie pozwala czytelnikowi przywyk-
nąć do jednej poetyki, więc trudno mówić również o znużeniu. 

Jedynie zmienne style fontów mogą być irytujące. Opra-
cowanie graficzne Marka Sobolczyka i Oli Wasilewskiej w wielu 
miejscach dopełnia dzieła, w innych staje się sztuką osobą – 
wartością samą w sobie, nie zaś wyłącznie dodaną. Niejednolity 
(z nieregularnymi zmianami) krój pisma wpada mimo wszystko 
w kategorię „przedobrzenia”. 

Publikacja, jak powiedziano wyżej, teoretycznie samo-
wystarczalna, stworzona sama sobie, przez siebie i dla siebie – 
wszak ułożona przez uczestniczki „Wspólnego Pokoju” w pew-
nym sensie ku upamiętnieniu przekroju twórczości omawianej 
podczas spotkań seminarium – może faktycznie przysłużyć się 
niezwiązanemu z warszawską grupą czytelnikowi. Choćby po-
przez ofiarowanie mu kilku godzin wartościowej, ważnej lektury. 
Wystarczy odrobina zaufania i uwagi. 
 
 
Warkoczami. Antologia nowej poezji, red. Joanna Mueller, 
Beata Gula i Sylwia Głuszak, SDK, Warszawa 2016. 

 
 

Oliwia Betcher 
 
W „Inter-„ redaguje dzia-
ły Krytycznie i Przekła-
dy. Autorka tomu wier-
szy Poza. Anglistka. 
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MATEUSZ DWOREK 
 

 

Mam doktorat z bólu. 
świat był mój Romana Honeta

 
świat był mój to liryczna bomba z gwoździami, która 

eksploduje gdzieś na poziomie ludzkich bebechów. 
 

Jaka jest jest honetowska 
poezja w tym przypadku? Wydany 
w 2014 nakładem wrocławskiego 
Biura Literackiego tomik (zdobył 
zresztą, ex aequo z Jackiem Pod-
siadłą, Nagrodę im. Wisławy Szym-
borskiej) to ekspozycja historii po 
historii, uporczywego nawracania 
i zawracania kolejności wydarzeń 
i metaforyzowania świata jako 
rzeźni. Genezyjskiego, przepełnio-
nego gnostycznymi puentami 
i mistycznymi figurami. Chciałoby 
się powiedzieć, że ten świat nie 

tyle „był”, ile ciągle „jest”, bo przecież koniec egzystencji wcale 
nie musi oznaczać końca doświadczenia, forma życia to 
przecież tylko społeczna umowa. Być po i w śmierci, to dopiero 
życie, „nikt nie zaśnie, pod ziemią – przysięgam”.  

A „to wyjęte z macicy martwe dziecko” wcale nie dzieje 
się w imię krwistej, bezrefleksyjnej rąbanki, tylko powoduje 
uruchomienie wyobraźni, mechanizmu pamięci o bólu, którego 
konsekwencją jest odpychające wspomnienie. Tam tli się żar, to 
ekspozycja „goryczy bliskości niechcianej”1. Niepokój zaczyna 
się tam, gdzie 
 

noce wpadały 
ukradkiem, na chwilę, przez sad 
płynęły rzeki z dymiącego szkła 
i pies oblany beznzyną świecił nam do snu. 

                                                 
1
 Http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/wywiad-konrada-wojtyly-z-

romanem-honetem/. 
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nie zasnęliśmy nigdy. 
tak pamiętam 

 
Stawkę siły napędowej honetowskiej frazy, również za 

pomocą cytowanego wyżej wiersza, spowiadający odwraca się, 
podbija odwołanie do wspólnotowości doświadczeń. Kierunek 
narracji kreślony przez pryzmat doświadczeń wspólnoty nie 
tylko autentyzuje przekaz, ale wartościuje wspomnienia pop-
rzez przywołanie świadków tej samej traumy, zrzucanie ciężaru 
recepcji z „ja” na „my”. Rozumiem to jako celowy zabieg 
przenoszenia traumatycznego toposu na czytelnika, ale nie 
w protekcjonalnej formie współodczuwania tej samej tragedii, 
tylko szczerej chęci zarażenia tymi samymi duchami i upiorami. 
Zabieg, który regularnie nawiedza podmiot liryczny. Czy Honet 
dalej afirmuje chęć współodpowiedzialności jako stałego, 
powtarzalnego procesu? Tak, na przykład w wierszu tańcząc 
wśród krów: 
 

składniki śniegu: szum i deformacja, 
blask na przyjęciu zmarłego/ 
umarłej – czekałem, płacząc. 
byłem twoim okiem 

 
Honet definitywnie odrzuca poetykę impertynenckiego 

egotyzmu: 
 

(lubię wymyślać nowe rzeczy, 
wydawałoby się, że wszystko wiemy, a to wcale nieprawda. 
Rozmawiałem ostatnio z trenerką psów) 

 
świat był mój jest przepełniony wyczuleniem na fałszywie 

czułą ekspozycję egzystencji, alergię na wszelkiej maści 
uwielbienie dogmatu jako absolutu, uproszczeń myślowych, 
skrótów interpretacyjnych, o których Honet pisał kiedyś, że 
„szyld jako nadanie kierunku naszemu oczekiwaniu nie ma 
w sobie nic groźnego, natomiast może służyć jako parawan 
chroniący przed widokiem intelektualnej golizny”2. To też 
przejawia się w krytycznym stosunku do indyferencji jako coraz 
popularniejszego idiomu, samodzielności w myśleniu wypie-
ranej przez bylejakość i tumiwisizm. „Mnie uwierają ci, którzy 

                                                 
2
 Rodzinna Europa. Pięć minut później, red. A. Kałuża i G. Jankowicz, 

Kraków, s. 306. 
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nie mają określonej postawy wobec świata”3. I rzeczywiście: 
świat był mój przyjmuje formę manisfestu. Deklaracji pocho-
dzącej z trzewi.   
 

w sprawie zapomnienia nic nie wiem. 
moje ciało rzuca twój cień 

 
Pamięć, to, co zostało jako spuścizna „z oddechu”, który 

po honetowsku „biegnie dla wszystkich”, czyli dzieli się, 
przepoczwarza, używa nowej formy. Ta wanitatywna wyobraź-
nia uruchamia się przez mechanizm retrospekcji zapisanej za 
pomocą np. antynomii: 
 

puszki i gnój leżące na rozżarzonej słomie 
na podwórkach, deszcz meteorytów 
widziany w nocy, dawno, psy uchwycone 
w biegu – to, co oswoiliśmy, 
co nam się zdawało 

 
Koniec jako pozbawiony dosłowności proces, nakiero-

wany na inwencję odbiorcy wiersza. Bez sugestywnego mani-
festu oznajmiającego. Trywializacja koncepcji życia jako aktu od 
urodzin do śmierci. Zaryzykujmy, bo „co zostało przerwane, to 
zaledwie życie. / rozmowa trwa dalej”. To tylko życie. 
 
 
Roman Honet, świat był mój, Biuro Literackie, Wrocław 2016. 

                                                 
       

3
 Tamże. 

 
 

Mateusz Dworek 
 
Ur. 1990. Absolwent UAM 
w Poznaniu, animator kul-
tury. Publikował m.in. w „Ga-

zecie Wyborczej”, „Ele-
Watorze” i na stronie Fun-
dacji im. Tymoteusza Kar-
powicza. Mieszka w Poz-

naniu. 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

 

Od A do b. 
Zdania i uwagi na temat debiutu 
poetyckiego Michała Prankego

 
* 
START! -> płyniemy. Bo mamy liquid modernity 

i mamy flow, a dzięki temu drugiemu odnajdujemy się 
w tym pierwszym. I mamy równo z przodu i równo z tyłu, 
ale co na przedzie? 

 
 
* 
Nasza mała stabilizacja 

to mrzonka sentymentalnych 
pięknoduchów, śpiew prze-
szłości, który, choć nas dotyka, 
nie jest w stanie przeniknąć 
przez grube warstwy relatyw-
nych hierarchii. 

 
* 
Nasz język, jak zwykle, 

przesiąknięty jest bólem, ale 
nie jest to ból samego języka. Ból przychodzi skądinąd i rozkła-
da się w słowach, które następnie ulegają degradacji i zdemo-
lowaniu, choć nie unieważnieniu. Bo słowo jednak waży. Ile? 

 
* 
Codzienność, potoczność – (w) tym żyjemy / to żyje na-

mi. 
 
* 
Sens, jeśli istnieje, jest wariantywny. Sens, jeśli istnieje, 

sytuuje się po dwóch stronach: A i B. 
A i B – bieguny połączone niewidzialnymi nićmi. Żaden 

z nich nie może trwać bez drugiego. 
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* 
A między nimi zabawa. A między nimi ludyzm, którym gra 

się na nosach, wygrywając przy tym nie tylko (znajome) melo-
die, ale i nieoficjalne konkursy o uwagę Czytelników. Bo śmiech 
to zdrowie, a umiejętnie dawkowany śmiech w poezji to gwa-
rancja sukcesu. 

 
* 
Zaś między sensem i zabawą – „ja”. „Ja” intymne, „ja” 

samoswoje, ja integralne… a może i nie? 
 
* 
Rywalizacja „ja” ze zbiorową świadomością czy to na 

poważnie, czy z przymrużeniem oka, jest sprawą ważką. Wynik 
tej rywalizacji trudno przewidzieć, choć może nie ma to więk-
szego znaczenia, bo summa summarum finalnie „ja” zawsze 

staje na straconej pozycji. 
 
* 
Lecz kiedy coś się traci, coś innego się zyskuje. 

Doświadczenie, wiedzę, umiejętności, których nie po-
siadało się wcześniej. Dlatego właśnie warto 

 
* 

, dlatego właśnie trzeba wejść głęboko w b, może nie 
tyle zachwycić się tą książką, ile ją przeżyć, przetra-
wić. Wziąć do siebie, dać się ponieść fali, wciągnąć 
i poczuć, i posmakować, i wypluć, i i, i inne spójniki, jak 
pisał kiedyś pewien młody, dziś już w wieku mocno 
średnim, poeta w dredach. 

 
* 
Michał Pranke dredów nie nosi, ale ma modny 

kucyk, który czasem skrywa pod modną czapeczką, 
czymś zawstydzony? Ale to nieważne. Ważne, że po-
wiedział „A”, mówiąc światu b. Co z tego wyszło, zo-
baczcie sami. 

 
* 
Ja jestem na TAK. 

 
 
Michał Pranke, b, Dom Literatury, Łódź 2015. 

 
 

Tomasz Dalasiński 
 
Ur. 1986. Autor książek z wier-
szami porządek i koniec (2011) 
i Stosunki przegrywane (2013) 
oraz książki prozatorskiej Nie-
opowiadania (2016). Stypendy-
sta MKiDN, Miasta Torunia oraz 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w dziedzinie 
kultury, doktor nauk humani-
stycznych, redaktor naczelny cza-
sopisma „Inter-”. W roku 2016 
w wydawnictwie WBPiCAK uka-
że się jego nowy tom poetycki 
Copyright. 
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ŁUKASZ GRAJEWSKI 

 
 

„Jak zrobić kogel-mogel?”. 
Najwyższa jakość DecoMorreno

 
Przyznają Państwo, że trudno jest czytać współcze-

sną literaturę. Trudno jest czytać współczesną literaturę 
zwłaszcza wtedy, gdy przywykliśmy do geometrii euklide-
sowej. Wówczas skonfundowani mierzymy aberracje tyka-
niem zegarka (jakiego tam zegarka – wtrąca głos zza ucha, 
potrząsając smartfonem). Skonfundowani wracamy do 
Sienkiewicza. Skonfundowani wracamy do Prousta. Przy 
współczesnej literaturze nawet Joyce wydaje się nam nie 
strasznym, a starszym panem. 

 
Ach, te powieści postmo-

dernistyczne. Cacao DecoMor-
reno, proszę Państwa, to na-
prawdę wytrawny gracz. Wszyst-
ko już przeczytał, wszystko już 
przytaczał, pokonał niezliczone 
biblioteki, nawet te argentyń-
skie, i wyczerpany legł na tra-
wie, spoglądając na wysokie 
ekologiczne wiatraki. 

Postmodernizm Najwyż-
szej jakości jest – pozwolę sobie 
tu wyjątkowo na chwilę ludycz-
nej językowej niepowagi – naj-
wyższej jakości. Mamy tu jazdę, której nie powstydziłby się ni 
Barth, ni Vonnegut – lyotardowsko-jamesonowski nieparody-
styczny pastisz (‘nothing matters, anything goes’), zrównanie 
i zakwestionowanie rejestrów czytelniczych (bo któż nie lubi 
kakao?), kompozycyjną entropię (kakao, czytane nierozważnie, 
brudzi ręce, duszę i powierzchnie wszelakie) i tak dalej, et cete-
ra, i tym podobne. 

Ale uwaga – Najwyższa jakość, przy całej swojej figlarnej 
pastiszowości, restauruje jednocześnie pojęcie mimesis, a ra-
czej przekracza je w formie jakiejś supermimesis, ostatecznie 
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uwalniając się z intertekstualnej autarkii postmoderny, i czyni to 
w sposób daleko przewyższający XX-wieczne awangardy, bę-
dąc – tak wróżę – kamieniem milowym postawangardowej 
postpostmoderny. Pamiętacie Państwo Braque’a i jego kolażo-
we prace? DecoMorreno krok stawia znacznie dalej i wyznacza 
nowe pole dla interpretacyjnej aktywności czytelnika, zwłaszcza 
kreatywnego. (Podzielę się z Państwem moją prywatną inter-
pretacją, której niewątpliwą zaletą jest procesualność godna 
miana metodologii: rozbiłem 3 jajka, dokładnie oddzielając żółt-
ka od białek. Następnie do żółtek dosypałem 21 gramów białe-
go cukru. Miksowałem to na gładką masę przez 3 minuty i 21 
sekund, stopniowo dodając 15 gramów Najwyższej jakości. 
Rozkosznej lektury, to znaczy: bon appétit!). Najwyższa jakość 
to czyste, niezapośredniczone doświadczenie. Dzieło to nie jest 
już zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu, lecz jest 
owego gościńca samą treścią, samym życiem, samą istotą. De-
coMorreno wychodzi z jaskini, dumnie spoglądając ku światłu. 
Przekracza próg logosu, by wejść w przestrzeń mitu. Autor 
zmartwychwstaje: jego imię jest jego dziełem, jego dzieło jest 
jego imieniem. 

Ależ chwileczkę! A może jest inaczej, a może jest na od-
wrót i DecoMorreno gra jedynie konwencją oświeconego wyj-
ścia ze ślepej plamki logosu, obnażając śmieszną naiwność 
samego tylko pomysłu takiego projektu? Najwyższa jakość by-
łaby w tej optyce zatem parodią wszelkich realizmów, neoreali-
zmów, neoneorealizmów i rekurencyjnie tak dalej. (Nawiasem: 
Jameson nie ma racji, a przynajmniej całej, twierdząc, że post-
modernizm jest nie parodystyczny, a tylko pastiszowy). Kakao 
(mimo że pyszne!) byłoby – choćby przy idei przyświecającej 
takiej, dajmy na to, Komedii ludzkiej, wówczas tylko nieznaczą-
cym pyłem, niczym czajniczek Russella; zamknięte w szponach 
ironicznego komentarza paratekstu, temporalnie ograniczone 
datą ważności do spożycia. Zamknięte w immanencji jak drew-
niana kostka Herberta. Odpryskiem fantazmatu.  

Czy Najwyższa jakość z języka ucieka, czy nie ucieka – 
pozostawmy to indywidualnym osądom i smakom odbiorców. 
(Z mojego nie uciekła – nadal jest brązowy). W każdym razie, 
bez wątpienia tym, co jeszcze zdumiewa i olśniewa czytelnika, 
jest bogactwo intertekstualności pastiszowego (czy parody-
stycznego?) paratekstu. Echem pobrzmiewają tu bowiem za-
równo Proustowe magdalenki (ten smak!), zarówno narracje 
Boccaccia (DecoMorreno to przecież nic innego jak trawesto-
wany Dekameron), ale i – rzecz jasna – Cervantesowy Don Ki-
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chot z La Manchy oraz delikatny flirt ze zmysłowym pisarstwem 
kobiecym (feministko, wybacz!). DecoMorreno aktualizuje twór-
czość swych antenatów literackich w jednej sensualnej, konsu-
mowanej, mitycznej jednoczesności. Albo też eksponuje nad-
mienione aporie, pozostawiając lukę nie do zasypania. Nie roz-
strzygamy. 

Warto jeszcze dodać, że aluzyjność Najwyższej jakości 
to oczywiście prowadzona przez DecoMorreno gra własną 
obecnością – dialektyka, paradoksalna, bycia i niebycia, symu-
lacji i dysymulacji. Znika on w mocy samopowielającego się 
intertekstu i wyłania się zarazem w awangardzie indywidualno-
ści, wskrzeszając wartość tego, co w kulturze nowe.  

Nikt bowiem, w całej naszej historii, nie napisał, proszę 
Państwa, TAKIEGO dzieła literackiego. DecoMorreno bez wątpie-
nia jest pierwszy, za co należy mu się chałwa na powieki. 
(Choć, proszę Państwa, bądźmy poważni – dzieło to jest lite-
rackie tylko dla niektórych. Nazwijmy ich heglistami). 

 
 
Cacao DecoMorreno, Najwyższa jakość, Extra Ciemne. 
 

 
 

Łukasz Grajewski 
 
Ur. 1989. Badacz literatury, 
doktorant w Zakłądzie Litera-
tury Młodej Polski i Dwudzie-
stolecia Międzywojennego 
UMK. W „Inter-” redaguje 
dział prozy. 
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MAGDA GÓRSKA 
 

 

Zachód na Wschodzie. 
Wschód na Zachodzie. 

O Międzynarodowym Festiwalu 
Plakatu i Typografii PLASTER 

w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu

 
 
W momencie zaniku odrębności stylów na rzecz glo-

balnych tendencji w projektowaniu graficznym coraz czę-
ściej poszukujemy nowych rozwiązań. Jak w tej kwestii 
wypada sąsiednia Ukraina? Odpowiedź na to pytanie daje 
nam kolejna edycja toruńskiego festiwalu PLASTER. 
 

Jak co roku, Międzynarodowy Fe-
stiwal Plakatu i Typografii PLASTER 
stwarza doskonałą okazję do przyjrzenia 
się z bliska regionalnej sztuce użytkowej 
skupionej przede wszystkim wokół za-
gadnienia plakatu, ilustracji czy identyfi-
kacji wizualnej. Każda kolejna edycja 
pozwala także na postawienie pytania 
o indywidualne cechy projektowania gra-
ficznego danego państwa, które powią-
zane byłyby z jego tradycją i kulturą. 
Sztuka projektowa, jak chyba żadna in-
na, lubi się ujednolicać, czerpiąc ze-
wsząd podobne schematy. Jednak nie 
sposób pominąć też oczywistego faktu 
wielości projektantów na rynku, który ab-
solutnie nie pozwala na scalenie owej 
sztuki z perspektywy położenia geogra-
ficznego. PLASTER rokrocznie daje nam 
jednak namiastkę współczesnego dizaj-
nu z różnych stron świata i pozwala na 
poszukiwanie pewnych cech wspólnych 

Aut. Sasha Rudova 
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Aut. Oleksi Khatkevych 

wyróżniających się wśród wszystkich narodów – więc może 
warto byłoby podążyć owym tropem i w kontekście toruńskiego 
festiwalu podjąć choćby próbę złożenia ich w całość. Pozwala 
nam na to liczba wystaw towarzyszących festiwalowi, ponieważ 
mamy tu zarówno Open Design, jak i Design vs Crisis, przegląd 
ukraińskiej typografii „TypUA” oraz indywidualną ekspozycję 
Nikolay Kovalenko. 

O ukraińskiej sztuce użytkowej wiemy niewiele, a liczba 
publikacji na ten temat jest znikoma. Mimo że tegoroczny PLA-

STER to przegląd prac jedynie 
z Kijowa i Charkowa, to warto 
przyjrzeć im się z bliska, ponie-
waż wypływa z nich istotny prze-
przekaz, głównie na poziomie 
treści, ale również samej formy. 

Wystawa Open Design na 
tarasie CSW, składająca się 
z prac najbardziej znanych ukra-
ińskich absolwentów studiów 
graficznych, to przede wszyst-
kim przegląd aktualnych ten-
dencji w sztuce projektowej na-
szego wschodniego sąsiada. 
Owo zestawienie chyba w naj-
lepszy sposób wizualizuje tę 
niezwykłą różnorodność tworze-
nia. Prócz plakatów czysto wek-
torowych bądź też bazujących 
na połączeniu fotografii z ele-
mentami komputerowymi, zna-
leźć można wiele prac opierają-
cych się na tradycyjnych techni-
kach, takich jak rysunek czy też 
akwarela. Tuż przy wejściu wita 
nas seria plakatów Andriya Pav-
lova w zestawieniu budująca 
napis „UKRAINA”. To w zasa-
dzie jedyne prace, które tak 
bezpośrednio nawiązują do ro-
dzimej tradycji. Wykorzystując 

wzór regionalnej ornamentyki, Pavlov stworzył mozaikę z wielu 
drobnych elementów, takich jak fotografie konkretnych osób, 
narodowej architektury czy miejscowej sztuki malarskiej. 
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Aut. Kyrylo-Tkachov 

W momencie, gdy to synteza form przoduje w świecie 
projektowania plakatu, Ukraina zachwyca nas często niezwykłą 
szczegółowością, nawet na plakacie podążając niekiedy prosto 
w stronę ilustracji. Za przykład podać można Marię Ruban, pre-
zentującą na wystawie Open Design cykl plakatów akwarelo-
wych. Stylem przypominająca rodzimą Marię Dek, autorkę 
książki En forêt. Równie ilustracyjną poetykę stosuje studio 
Pictoric, łączące elementy rysunkowe z komputerowymi, a przy 
tym kształtujące bardzo nowoczesne kompozycje. Przeglądając 
ich portfolio, bez wątpienia można stwierdzić, że w swej estety-
ce kierują się raczej ku zachodnim 
normom. Mamy tutaj do czynienia 
z projektowaniem na wysokim po-
ziomie, cechującym się niezwykłą 
różnorodnością form, pełnym ży-
wych kolorów i wyszukanych 
kształtów, tworzących piękne wizu-
alne historie. 

Zasadniczo to samo można 
powiedzieć o charkowskim 3Z Stu-
dio, którego współzałożyciele – 
Serhiy Mishakin oraz Tania Borzu-
nova – w kwestii estetyki stawiają 
raczej na tzw. „dobry dizajn”, ani-
żeli na poszukiwanie własnej, ory-
ginalnej drogi działania, co zresztą 
wychodzi im wręcz świetnie. Na 
wystawie zaprezentowali między 
innymi serię czarno-białych plaka-
towych pocztówek drukowanych 
pod wspólną nazwą „Utopia 8”. 
Każda z nich wykorzystuje frag-
menty znanych piosenek, dodając 
na końcu znak zapytania. Zabieg 
całkowicie zmienia znaczenie 
pierwotnego przekazu. W połącze-
niu z prostym znakiem graficznym 
uderza wymową, skłaniając nas do 
myślenia. Mamy więc: „Love will tear 
us apart, again?” (Joy Division), 
„You’re fireproof, nothing breaks your heart?” (The National), 
„All in all you’re just another brick in the wall?” (Pink Floyd) oraz 
„You and I are gonna live forever?” (Oasis). To bez wątpienia 



 
 
 
 
 

_________________________________________(Nie)piękno 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____105 
 

Aut. Nikolay Kovalenko 

jedna z najbardziej zaskakujących prezentacji tegorocznej edy-
cji, uderzająca w sam środek istoty plakatu. 

Ostatnim uczestnikiem wystawy Open Design było Gra-
fprom Studio, którego reprezentant, Iliya Pavlov, wygłaszał rów-
nież swoją prelekcję w ramach konferencji. Grupa w swych 
działaniach kieruje się pozorną antyestetyką, oddziałując na 
nas niezwykłą ekspresją. W Toruniu zaprezentowała między 
innymi serię plakatów przeznaczonych dla jednego z najważ-
niejszych wydarzeń ukraińskich – Międzynarodowego Triennale 
„4th Block”, odbywającego się co trzy lata w Charkowie, drugim 
co do wielkości mieście na Ukrainie. Jego tematem przewodnim 

jest środowisko. Geneza powstania, 
jak i sama nazwa, wiąże się z proble-
mem wybuchu reaktora jądrowego 
elektrowni atomowej w Czarnobylu 
w 1986 roku. Zainicjowane przez Ole-
ga Veklenko, gościa tegorocznej edycji 
festiwalu, po raz pierwszy odbyło się 
w 1991 roku, aby upamiętnić piątą 
rocznicę katastrofy. 

W ciągu dwudziestu lat od jej 
powstania, wystawa „4th Block” stop-
niowo przekształcała się w światowej 
sławy imprezę, poszerzając swą tema-
tykę o szereg zagadnień ekologicz-
nych i tworząc wizualny komentarz do 
problemu. Dzisiaj kolekcja „czwartego 
Bloku” liczy ponad 5500 prac z 52 kra-
jów z całego świata. Jego integralną 
częścią są wszelkiego rodzaju kursy, 
seminaria, a przede wszystkim stu-
denckie działania środowiskowe, które 
łączą uczestników z międzynarodowej 
społeczności akademickiej. Międzyna-
rodowe Triennale „4th Block” to za-
sadniczy element edukacji ekologicz-
nej społeczeństwa, nie tylko na Ukra-
inie. Tym działaniem organizatorzy 
inicjują dialog między ludźmi, poszu-
kując harmonijnej relacji między nimi 

a naturą. 
Ze Stowarzyszenia Grafików „4th Block” wywodzi się 

również Nikolay Kovalenko, którego wystawę indywidualną 
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można było oglądać na parterze. Zajmujący się na co dzień 
szeroko rozumianą identyfikacją wizualną, pokazuje także sze-
reg plakatów zaangażowanych, nawiązujących nie tylko do 
spraw ekologicznych, ale również politycznych lub też czysto 
społecznych. Są to przede wszystkim prace wektorowe, synte-
tyzujące, choć znajdziemy tu również połączenie grafiki z foto-
grafią. 

Jednym z głównych założeń Festiwalu PLASTER jest też 
próba porównania osiągnięć zagranicznych z polskimi. W tym 
roku do wzięcia udziału w wystawie plenerowej, której tematem 
przewodnim było hasło Design vs Crisis, zaproszono wielu 
ważnych projektantów, m.in. Krzysztofa Skrzypczyka, Sebastia-
na Kubicę, Joanne Frydrychowicz-Janiak, Jana Bajtlika. Z Ukra-
iny – Tanyę Borzunową, Irę Olenina, Darię Stetsenko. To za-
sadniczo przegląd ważnych nazwisk, podwójne kompendium 
wiedzy o dzisiejszym krajowym projektowaniu graficznym, uka-
zujące wysoką różnorodność myślenia oraz, przede wszystkim, 
udowadniające, jak niezwykle globalną w swojej formie jest 
sztuka projektowa. 

PLASTER już od siedmiu lat oferuje nam przegląd naj-
lepszych projektów z całego świata. To osobliwe zestawienie 
pozwala na kompleksowe przyjrzenie się owej dziedzinie dizaj-
nu, porównanie wytworów zagranicznych z naszymi, ale rów-
nież obserwowanie samej ewolucji sztuki, szczególnie na wy-
stawach plenerowych, w których skład wchodzą zupełnie świe-
że plakaty. Stawia również pytanie o cechy in-
dywidualne danego kraju. Czy możemy w ogó-
le mówić o jakichkolwiek różnicach? Jeżeli mia-
łabym wymienić wyróżniki ukraińskiego dizajnu, 
najprawdopodobniej byłaby to wcześniej już 
wspomniana szczegółowość oraz duże rozwar-
stwienie między środkami tradycyjnymi a cał-
kowicie współczesną estetyką – jednak to za 
mało, by mówić o odrębności. Za to bez wąt-
pienia można wypowiedzieć się na temat samej 
formy, a ta rzeczywiście jawi się imponująco. 

 
 

Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii 
PLASTER, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, 20-
22.05.2016. 

 
 

Magda Górska 
 

Ur. 1993. Licencjonowana kultu-
roznawczyni. Aktualnie studentka 
Sztuki Mediów i Edukacji Wizual-
nej na UMK. Członkini Studenc-
kiego Koła Teatrologicznego, Ko-
ła Animacji Kultury i Studenckiego 
Koła Naukowego. Pasjonatka Art 
Book'ów oraz wszelkich form 
sztuki wizualnej. W wolnych chwi-
lach scrolluje Facebooka. 
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„Współczesne i regionalne – 
projektowanie graficzne”. 

Z Krzysztofem Białowiczem, 
pomysłodawcą oraz kuratorem 

Festiwalu PLASTER w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu, rozmawiają 
Magda Górska i Olga Grybowicz 

 
 

Magda Górska, Olga Grybowicz: Jak zrodził się pomysł 
stworzenia Festiwalu? 
 
Krzysztof Białowicz: W statucie CSW istnieje zapis dotyczący 
obowiązku pokazywania, poza sztuką współczesną, również 
dizajnu, a że jestem z wykształcenia grafikiem, również dizajne-
rem, i pracowałem wtedy jeszcze jako kurator, postanowiłem 
stworzyć taki festiwal, który miałby dotyczyć głównie projekto-
wania graficznego, ale w bardzo szerokim znaczeniu, czyli 
obejmowałby zarówno plakat, jak i typografię, ilustrację, publi-
kacje, identyfikację wizualną. Tak powstał PLASTER. Właściwie 
do tej pory jest to jedyny w Polsce festiwal robiony na taką ska-
lę, związany wyłącznie z projektowaniem graficznym, ponieważ 
nie skupiamy się na samej ekspozycji. W ramach całego przed-
sięwzięcia organizujemy również międzynarodową konferencję, 
warsztaty, koncert. Oczywiście jest też Łódź Design, jednak ten 
festiwal pokazuje w zasadzie cały dorobek współczesnego 
dizajnu, a więc projektowanie, wzornictwo przemysłowe oraz 
kilka innych rzeczy. My natomiast skupiamy się wyłącznie na 
tym jednym zagadnieniu, jakim jest obszar projektowy. 
 
Skąd wzięła się nazwa festiwalu? 
 
PLASTER to w zasadzie skrót międzynarodowy, ponieważ, 
oczywiście, po polsku oznacza po prostu „plaster”, jednak 
w kontekście Festiwalu tak naprawdę składa się z dwóch słów, 
czyli „plakat” i „poster”. Plaster jest również naklejany i odrywa-
ny, tak jak plakat. Stąd ta nazwa. 
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Każda kolejna edycja pokazuje projekty konkretnych 
państw w zestawieniu z polskimi… 
 
Początkowo miał to być międzynarodowy festiwal goszczący 
wielu projektantów z różnych krajów. W pierwszym roku byli to 
goście z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Następnie międzyna-
rodowe towarzystwo: Holandia, Estonia, Węgry. W pewnym 
momencie stworzyłem polsko-białoruski festiwal na Białorusi, 
który dotyczył dizajnu oraz sztuk multimedialnych. Nazywał się 
Festiwal Dialogu. Pomysł sprawdził się tam bardzo dobrze. 
W kolejnym roku, 2012, przeniosłem festiwal do Torunia. W ra-
mach Plastra pokazałem bardzo dużo projektów z Mińska. Przy 
następnych edycjach postanowiłem kontynuować ideę łączenia 
prac polskich z innymi, pochodzącymi z konkretnych już 
państw. Była Białoruś, później Włochy, Hiszpania, Portugalia, 
Ukraina. To o tyle ciekawe, że możemy zastanowić się, jaka jest 
indywidualna cecha projektowania graficznego w danym kraju. 
 
VII PLASTER to w zasadzie PLASTER ukraiński. Mógłby 
Pan przybliżyć program tegorocznej edycji? 
 
Na plakatach ukraińskich widać, że oni są mocno manualni: są 
tam rysunki tuszem, typografia-kaligrafia; rzeczy wychodzące 
spod ręki, a nie komputerowo. Tego jest dosyć dużo i to właśnie 
świadczy o tej tradycji. Widzimy zarówno bohaterów bajek, jak 
i postacie z historii Ukrainy oraz odniesienia do wzorów ludo-
wych. Oczywiście jest też ogromna ilość grafiki, o której można 
powiedzieć, że jest „europejska” – na wysokim poziomie, moc-
no konkretna, współczesna, z dużą ilością ciekawych fontów. 
Ukraińcy mają bardzo duże parcie na Zachód. Bardzo chcą 
wyjść poza granice swego kraju, pokazać się. Sytuacja poli-
tyczna ich kraju jest nieszczęśliwa. Tam jest po prostu wojna, 
a oni są zduszeni. Wielu projektantów działa poza Ukrainą. Je-
den z naszych gości, Mikołaj Kovalenko, urodzony w Kijowie, 
od roku pracuje na Słowacji. Reszta pochodzi z Charkowa. 
Współpracowaliśmy także z bardzo ciekawym Studiem Gra-
fprom, posiadającym właściwie punkrockową tradycję projekto-
wania graficznego, pozornie antyestetyczną, ale z silnym, eks-
presyjnym przesłaniem. Gościliśmy też Olega Veklenkę, będą-
cego bardzo ważną postacią w świecie dizajnu w Europie. Po-
stać, którą zaprasza się na wiele konkursów jako jurora, dorad-
cę. Tworzył festiwal międzynarodowy, działający już od ponad 
dwudziestu czy nawet około trzydziestu lat – „4th Block – Bien-
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nale plakatu ekologicznego”. Poza tym lubię pokazywać orygi-
nalne projekty z danego kraju. W tym roku dominuje kaligrafia. 
Przyjechał do nas Oleksii Chekal. To przeżycie, można wręcz 
powiedzieć, duchowe, ponieważ jest on człowiekiem mocno 
uduchowionym. Kaligrafia wymaga też skupienia. To coś zupeł-
nie oderwanego od rzeczy, które robimy na co dzień przy kom-
puterze. 
 
Na ile PLASTER oddaje sytuację oraz poziom projektowa-
nia graficznego w danym kraju? 
 
Tworząc każdą kolejną edycję festiwalu, staram się znajdować 
kontakty w danym kraju, zapraszając konkretnych projektantów 
do współpracy. Te osoby bardzo mi pomagają, inaczej organi-
zacja byłaby niemożliwa. W tym roku taką osobą była Daria Ti-
tarenko. Niewątpliwie artyści, którzy są na miejscu, wiedzą wie-
le więcej od nas. Mimo wszystko można stwierdzić, że jest to 
jedynie wycinek. W 2016 prezentujemy głównie Charków oraz 
Kijów. Nie mamy żadnych projektów ze Lwowa czy innych 
miast. Z kolei budując PLASTER hiszpański, głównie skupiliśmy 
się na Pampelunie, Walencji oraz Madrycie. Niemożliwe jest 
pokazanie stanu całościowego. Wtedy byłoby to po prostu nud-
ne. Staramy się raczej mówić o takiej grupie artystów, którzy 
rzeczywiście mają coś do pokazania. Oczywiście każdy kraj jest 
inny, dlatego że ma innych artystów o różnym temperamencie. 
Jedni bardziej inspirują się Europą, inni Azją, jeszcze inni swoją 
rodzimą tradycją. 
 
Czy możemy mówić o trendach w projektowaniu ? 
 
Na pewno śmiało można powiedzieć, że w projektowaniu 
istnieją mody. Jakiś czas temu Agata Szydłowska w „2+3d” 
napisała artykuł o modnych elementach w projektowaniu, takich 
jak używanie przekreśleń czy też wykorzystywanie faktur 
zasłaniających typografię. Podobne zabiegi niewątpliwie służą 
temu, aby projekt był aktualny, a co za tym idzie, rzeczywiście 
się sprzedawał. Oczywiście istnieją na rynku projektanci, którzy 
są obok mody. Tworzą coś awangardowego i ryzykują. Nie boją 
się brudu, szumu projektowego, kompozycyjnego. Zawsze jest 
jakaś moda – na określone fonty, kolor typografii. 
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Skoro mamy już możliwość porównania, jak według Pana 
prezentuje się Polska na tle Europy w kwestii 
projektowania graficznego i designu? 
 
Bardzo dobrze. Możemy zawsze to porównać na podstawie 
wyeksponowanych prac. Plenerowa wystawa Design vs crisis 
pokazuje, jak polskie prace prezentują się na tle ukraińskich. 
Tak naprawdę właśnie owe konferencje pokazują poziom pol-
skich projektantów. Mamy duży zestaw nazwisk, które brały 
udział w konferencjach plastrowych. To zdecydowanie wybitni 
polscy artyści, pozbawieni kompleksów, ciągle nagradzani, któ-
rych charakteryzuje niezależny język wypowiedzi. W Polsce 
mamy wiele interesujących postaci, rozchwytywanych za grani-
cą, jak np. Jan Kallwejt. Polacy są wszędzie i rewelacyjnie pro-
jektują. Konkurencja jest ogromna, ponieważ posiadamy bardzo 
wiele osób projektujących dobrze. Najważniej-
szy jest fakt, że szukamy swoich indywidual-
nych stylów. Wiemy również, co się dzieje za 
granicą, ponieważ większość możemy zoba-
czyć w Internecie. Oczywiście w sieci jest tego 
dużo, jednak nie wszystko, dlatego też organi-
zowane są festiwale takie jak PLASTER. 

 
 

Krzysztof Białowicz 
 

Dr hab., w 1991 roku ukończył 
Wydział Sztuk Pięknych UMK na 
kierunku grafika, od 1997 roku 
pracuje w Zakładzie Plastyki In-
termedialnej – obecnie w roli ad-
iunkta oraz kierownika Pracowni 
Projektowania Wizualnego. Zaj-
muje się grafiką projektową, ani-
macją oraz organizacją przed-
sięwzięć artystycznych. Od 2007 
roku pełni funkcję kuratora desi-
gnu i nowych mediów w toruń-
skim CSW. Pomysłodawca festi-
walu Pole Widzenia – festiwal 
animacji i nowych mediów oraz 
Festiwalu PLASTER. W ramach 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Lalek SPOTKANIA two-
rzy pokazy propagujące sztukę 
animacji. 
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Soul Skeleton | Evolve 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bartłomiej Alberski: Dzisiaj czeka nas przygoda ze świeżynką, 
płytą Evolve warszawskiego zespołu Soul Skeleton. Odpalamy 
Intro? 
Szymon Kobyliński: Ok! Od Intra. 
B.A.: Zaczyna się spokojnie i nastrojowo, chociaż nieco groź-
nie. 
Sz.K.: Klimat adekwatny do nazwy! Czy to będzie jakiś metal? 
B.A.: Z tego, co wiem, to tak, powiem nawet więcej: progre-
sywny metal. O, Intro płynnie przechodzi w drugi utwór, czyli 
Monolith. Lubię takie przejścia, zresztą w tym kawałku już robi 
się  intensywniej. 
Sz.K.: W zasadzie mało rzeczy tu zaskakuje. 
B.A.: To prawda, poza tym, że produkcyjnie jest bardzo w po-
rządku, dobry mix, wszystko jest czytelne i dopieszczone. 
Sz.K.: Mam wrażenie, że jest to bardziej PROG metal niż ME-
TAL PROG. O, perkusja blackowa, ale mam wrażenie, że wzięta 
z jakichś bardziej konwencjonalnych metalowych gatunków? 
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B.A.: Jest i growl, stylowy. No i trochę łamańców rytmicznych. 
Jest też mocno napompowana brzmieniem podwójna stopa. 
Sz.K.: Ale te rytmy jednak łamane po bożemu, zachowawczo. 
Taki to gatunek: metal akademicki! 
B.A.: Coś w tym jest [śmiech]. 
Sz.K.: Choć techniczne podgatunki w metalu już oczywiście 
bywały… O, tu mi Internet mówi, że w tym roku wyszedł nowy 
album zespołu Vektor, czyli najbardziej chwalonego w ostatnich 
latach technicznego thrashu. Ale mimo wszystko ta płyta to 
rzecz bardzo spójna. 
B.A.: Coś w tym jest, nie ma tu jak na razie żadnego artystycz-
nego szaleństwa. Monolith – mimo że to długa kompozycja, to z 
pewnością nie monolityczna; składa się z kilku wyraźnych czę-
ści. Wszystkie akcenty podogrywane, elegancko. 
Sz.K.: Wstęp do drugiego utworu przypomina jakieś numetalo-
we świry, nie? 
B.A.: Słyszysz? Jeden z tonów jest tak wykręcony, że brzmi 
prawie jak conga. Całość jest bardzo gęsta, blasty. Generalnie 
mam wrażenie, że to trochę przekombinowane. 
Sz.K.: Przekombinowane, ale tak jak zazwyczaj ciężko mi wy-
trzymać taką muzykę na dłuższą metę, to Soul Skeleton jest 
jakieś… przystępne? 
B.A.: Też tak myślę, że wielość motywów tutaj przemawia na 
korzyść, raczej się nie znudzi całość, chociaż do form piosen-
kowych jest bardzo daleko. 
Sz.K.: Właśnie: to jest niby niepiosenkowe, ale weź sobie przy-
pomnij taki kawałek jak Her Ghost in the Snow Cradle of Filth – 
tam było prawie to samo, a jest to jeden z najbardziej „popo-
wych” (jeśli pozwolisz) zespołów metalu. Można posłuchać dla 
przypomnienia. 
B.A.: W porządku, zanotuję, tymczasem kolejny kawałek: Bur-
ning Idols. 
Sz.K.: Burning Idols kojarzy się może bardziej z jakimiś stone-
rami? Tylko że jest cięższy i bardziej posępny. 
B.A.: Ale nadal ciekawy muzycznie, tutaj jest naprawdę dużo 
kombinowania. Podoba mi się mówiony wokal w pauzach. O, co 
za harmoniczna zmiana i otwarcie przestrzeni w bardziej 
shredderskim stylu. 
Sz.K.: Wiesz, wydaje mi się, że ta muzyka jak na metal jest 
mocno wizualna, obrazująca. Chciałbym zobaczyć teledyski do 
tego – zwłaszcza że, jak mówiłem, jest to bardzo przystępna 
muzyka. 
B.A.: Drażni mnie tylko ten wysoki ton, brzmi dziwacznie. 
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Sz.K.: Słyszałeś tych parę nut na fortepianie? 
B.A.: I jeszcze te zdublowane wokale, teraz pięknie zaczyna 
się Monochrome. 
Sz.K.: Ciekawe, czy twórcy wpisaliby się w jakąś subkulturę 
metalową? Konkretny target odbiorcy przez swój wizerunek? 
Znowu mam ochotę powiedzieć: melodyjność jest w tej muzyce 
na pierwszym miejscu. To jest dobry temat na rozmowę: jeżeli 
istnieje country pop, pop rap, pop rock, pop reggae itd., to czy 
istnieje pop metal? I co to w ogóle znaczy, że muzyka z jakie-
goś gatunku jest popowa? 
B.A.: Myślisz? Ja byłbym nieco ostrożniejszy. 
Sz.K.: Nie mówię tylko o tej płycie konkretnie, ale ogólniej. Ro-
zumiem oczywiście, że ta płyta ma progresywność i połamanie 
wpisane w program, ale może mimo tego jest o te 40%, czy ileś 
tam, bardziej melodyjna? Bardziej przystępna? Pomyśl tak: 
wśród albumów Iron Maiden Number of the Beast to jest wyją-
tek, bo są na niej same właściwie hity. Czy utwór tytułowy to nie 
jest jakiś pop idealny do ToTP? 
B.A.: No właśnie o to chodzi, to zależy, czy kategorię popowo-
ści ujmujemy jako łatwość utworu w odbiorze, czy pop-ularność 
utworów, ich przebojowość. A, no tak, jest melodyjna, to ułatwia 
odbiór, teraz rozumiem. Jeśli tak postawić sprawę, to chyba 
można by tak powiedzieć, czyli niejako stworzyć kategorię pop 
metalu. A co z Evanescence czy Nightwish? To pop metal czy 
pop? 
Sz.K.: Absolutnie tak, Nemo Nightwisha było przecież numerem 
jeden długi czas w kilku krajach Europy. A przecież Korny, Limp 
Bizkit itd., cały nu metal z przyległościami, post-grungem, „new 
rockiem”, to jest muzyka od początku do końca popowa – sin-
gle, wizualia, cały przemysł dookoła. W muzyce: refreny, łzawe 
emocje, brak solówek, zwrotka-refren itd. 
B.A.: Ale tutaj właśnie zaczyna się cała zabawa, bo wychodzi-
my poza proste i tanie kategoryzowanie, prog metal, root metal 
itd. 
Sz.K.: Jest przecież w końcu jakiś powód, że licealiści na ko-
szulkach mają takie a nie inne zespoły, że mają Metallikę a nie 
Voivod, Dimmu Borgir a nie Mgłę… Zobacz, że żyjemy w kraju, 
w którym w głównych mediach metal jest spychany do absolut-
nego niebytu, jak gdyby jakiś Ghost A.D. i najbardziej ekstre-
malny crossover trash były tak samo nieprzyswajalną stylistyką. 
To ogromne, szkodliwe uproszczenie. Ale oczywiście już 
w Niemczech, Szwecji, Finlandii jest inaczej – spójrz na chartsy 
w Finlandii: w sprzedaży albumów na trzecim Volbeat, na pią-
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tym Gojira! (A na dziesiątym ostatni Kent, RIP). Ten utwór bal-
ladowy najbardziej brzmi jak singiel typu Bracia! 
B.A.: No tak, gdyby dopasować go do radiowego formatu, ma-
my singiel w sam raz do Zetki na letnie weekendowe wieczory. 
No i miotełki w perkusji. Ale fortepianówka dość ciekawa, 
folkowe barwy przy niefolkowej harmonii. Bas bardzo ładnie 
pracuje, nie tylko w tym utworze zresztą. 
Sz.K.: Spójrz na tytuł! Możesz sobie puścić w międzyczasie to 
Cradle of Filth. I co, podobne Ci się to jakoś wydaje? 
B.A. Przyznam, dość dziwaczny teledysk. A podobny jest mo-
mentami wokal, kiedy jest dublowany, niżej i wolniejszy. 
Sz.K.: A ogólny zamysł? 
B.A.: Ten krzyczący wysoki wokal nie pozwala mi się skupić, 
ale raczej średnie podobieństwo. Wiesz, stylistyka podobna: 
perkusja i barwy. 
Sz.K.: [Śmiech] Bo Cradle of Filth to trochę taki metalowy kaba-
ret. 
B.A.: Zdaje się, że w Song of Hiob pojawia się kolejna część 
historii, od razu zmiany tempa i barwy, ciekawy efekt, no i 
potem nieco popisów gitarowych, ale ładnych i dogranych; 
podoba mi się. A Cradle of Filth bardziej młóci, jest mniej 
czytelne. Tutaj jest to wszystko bardziej napakowane w motywy, 
dograne, no i lepsza produkcja – słychać wszystko bardzo 
wyraźnie. No ale to też kwestia czasów. Brzmienie tłuste. 
Sz.K.: No tak, słucham na dobrych słuchawkach i rzeczywiście 
czuć kasę wydaną na produkcję i czas na niej spędzony! Za-
czynamy z No-Face Portrait? Od razu klawisze wszystko pod-
szywają. 
B.A.: Tak, wypełniają. Muszę powiedzieć, że zanim puściliśmy 
płytę, miałem w głowie pewne  wyobrażenia na temat całości, 
ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, dobra rzecz. Łagod-
ny fade out na zakończenie i ostatni numer… 
Sz.K.: Czego się spodziewałeś? 
B.A.: The Convenant. A spodziewałem się większej sztampy, że 
będzie przesyt w formie i blasty przez całą płytę. Tymczasem 
jest to dużo bardziej wyważone, melodyjne tematy, sporo  kom-
binowania, ale raczej subtelnego, sporo smaczków. No i barwy 
mi się podobają. Chciałbym jeszcze teksty poczytać. 
Sz.K.: No właśnie, cała progresywa jednak skłania się pod 
przystępność materiału! 
B.A.: Na marginesie – okładka jest bardzo interesująca i ładna. 
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Sz.K.: Tak, bardzo zapamiętywalna. No i świetne logo 
zrobili! Idealne do wykorzystania w  merchandisingu. 
Czy wydaje to jakaś duża wytwórnia? 
B.A.: A wiesz, że nie zwróciłem uwagi. 
Sz.K.: Zobacz, że panowie mają fejsa po angielsku. 
Widać, że jest to dobrze zakrojona akcja  promocyjna! 
Niech ruszają na Zachód, może im się tam udać. No 
naprawdę, mają też wsparcie z zagranicy, mix i ma-
ster im robił człowiek stąd: https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Syron_Vanes. 
B.A.: Też coś czuję, że szykuje się duża kariera. 
Można pobrać album z Itunes itd. Na profilu widać, że 
płyta istnieje poza wersją elektroniczną także fizycz-
nie. 
Sz.K.:  Wow, ta solówka mnie zaskoczyła teraz, jest 
jakaś taka… tradycyjna. Czy wcześniej były tu solów-
ki, bo nie pamiętam? 
B.A.: Kilka było, ale ja bym bardziej o tym myślał 
w kategorii tematów muzycznych. Bardzo ciekawe 
zakończenie, ostry finisz i budowanie napięcia, a po-
tem akustyczna gitara ciągnąca motyw. I jak oce-
niasz? 
Sz.K.: Na początku myślałem że będzie źle, ale po-
tem doszły plusy za naprawdę dużą przystępność, 
zwłaszcza jak dla mnie, wyrażającą się i kompozy-
cjami, i brzmieniem. A dalej za okładkę i  wykonanie 
całości. Tak więc ja dałbym 3 – więcej nie dam rady! 
B.A.:  Ja daję 4, również zaskoczenie, całość mu-
zyczna i do słuchania. Poza tym dopieszczona pod 
wieloma względami. Warto posłuchać! 

 
 

               OCENA 
 

               Szymon: 
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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.    
  
 

 

 
 

Bartłomiej Alberski 
 
Absolwent polonistyki na 
UMK, związany z pismem 
„AVANT”, członek arty-
stycznej grupy ż.U.b.r., gi-
tarzysta i basista, współ-
pracował z Big bandem 
Walentyna Kurżewa, ze-
społem Veres, Kore i in-
nymi.  
     

https://en.wikipedia.org/wiki/Syron_Vanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Syron_Vanes
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* W twórczości Klary Nowakowskiej znalazło swój wyraz 
przekonanie o nieadekwatności języka w stosunku do dyna-
micznie zmieniającego się, wymykającego się świata. Te syg-
nały wydają się najważniejsze: niepewna wyrażalność „ja” nak-
łada się na świadomość błędnego rozpoznawania rzeczywis-
tości. Zapisywanie mylnych tropów staje się nowym tropem, 
notowanie kolejnych omyłek rozumu i lapsusów języka nie 
kończy się bezsilnością. Choć na pierwszy rzut oka bohaterka 
wydaje się zamknięta w ciasnym świecie, zastygła w bryle lodu 
(„jestem w klepsydrze”), a jej mówienie brzmi jak monologo-
wanie autystycznego dziecka, są to tylko pozory. To zaledwie 
punkt wyjścia, stylistyczny fundament praktyki duchowej zmie-
rzającej do ujawnienia zarysów pewności. Nie wierząc w grunt 
pod stopami, szuka się go jednak. Często przywoływanym sło-
wem w pierwszej fazie twórczości jest słowo „kontur”. Toczy się 
gra o uszczegółowienie podstawowych dla tego małego świata 
spraw, rzeczy i wartości, o obrysowanie ich konturem. Nawet 
rozważania o ułomności języka, wciąż pozostającego na 
niejasnej granicy jawy i snu, wywołują to ratunkowe hasło: 
„językiem otwórz kontur, / dogrzeb się do mowy”. A robić to 
należy po to, by nie dać się inercji, rutynie i martwocie zgodnie 
podsuwającym gotowe, więc puste już, formuły, mechanicznie 
kadrującym określone wycinki rzeczywistości. Tylko poezja mo-
że temu stawić opór, odświeżając widzenie, uruchamiając ciąg 
własnych, niepoprawnych skojarzeń. Pojawiające się w tytule 
debiutanckiego zbioru „zrosty” można rozumieć i w ten sposób. 
W sensie autobiograficznym są to „obrazki warszawskie”, kadry 
z  wczesnej młodości w tym mieście – z ważną adnotacją o tym, że 
„dziewczyna z ostrym / profilem […] pozostaje // poza kadrem”. 

 
* Nic i wszystkie jego nice (oblubienice?). Zaczyna się od 
gry słów, a dochodzi się dalej niż zaplanowano. Jeśli czytało się 
poprzedni tomik Barbary Klickiej, to można było sobie to i owo 
zaplanować. Lepiej jednak tego nie robić. To upokarzające dla 
poezji, dla jej intencji nowego wybuchu, ponownej niespo-
dzianki. Podkreślam to z mocą: mamy do czynienia z książką, 
która wprost o to prosi. Niesłychana zręczność słów, kombina-
toryczne mistrzostwo, wszechogarniające ironiczne igranie – 
tak bardzo tu po coś i o czymś. Pewnie, że wystarcza samo ni-
zanie słów i zwrotów nachodzących na siebie i dziwiących się 
sobie, już porywa sama ich melodia. Można przy tej muzyce 
pozostać, dochodząc do wniosku, że pośród wielu ironicznych 
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wierszy, pośród całej tej fali, czy wręcz kipieli, głos Klickiej i tak 
będzie słyszalny. Ale tym razem jest dużo więcej. Jakaś kru-
chość została rzucona na szalę, rozpracowano słabość. Naz-
wijmy rzecz po imieniu: ból. 

Być może nigdy nie da się odróżnić bólu inscenizo-
wanego od prawdziwego, bo ten drugi pozostaje poza literaturą, 
obywa się bez słów. Zatem pozostajemy w kręgu teatru cier-
pienia. Spektakl wyreżyserowany przez Klicką ujmuje mnie 
swoją powściągliwością. Widać, że zabiera głos w ostatecz-
ności. I to dopuszczanie go do głosu – w ostateczności – jest 
czymś najbardziej poruszającym. Krótko: wzruszyła mnie Twoja 
gra słów, Barbaro Klicka. Wypełniłaś po męsku obowiązek 
ironicznej słowiarki, pozostawiając na dnie czytelniczej duszy 
ciemny, liryczny osad. Precyzyjne mechanizmy słów uruchomiły 
nieplanowaną empatię. Cierpimy razem z tobą, podziwiając 
elegancję wyrazu. Podwójna robota. Czyż nie to cenimy w po-
ezji najbardziej? 

I czy nie mamy do czynienia z żarliwą modlitwą (to nic, 
że do jakiejś Drugiej ukrytej w pierwszej)? Czy tu nie prosi się 
o coś? Te dwa wiersze, rozpoczynające tomik, nie tylko usta-
wiają głos i oczekiwania czytelnika, ale przez swoje organiczne 
zespolenie wskazują na podstawową obsesję czy tęsknotę. 
Chodzi o poczucie wewnętrznego scalenia, o choćby jednora-
zowe doznanie jedności – w błysku, w „świętym fleszu”. Tędy 
droga, Czytelniku; „zachciało się życia, / więc oto się ma” – 
z dobrodziejstwem inwentarza, z morzem słów w tle, na „pocz-
tówce z kurortu”. Nieraz coś się z niego wyławia, a ból wywraca 
to na nice, drwi, ironizuje. Czyni to od niechcenia. Na to nak-
łada się chcenie, czyli forma. Tak czy inaczej, gwałt się gwałtem 
odciska. Spektakl przemocy, z którego poezja Klickiej wychodzi 
czysta, jakby tej całej wojny nie było, jakby wiele dało się jesz-
cze skreślić w notatniku. Do nas dociera seria odświeżających 
błysków. 
 
* Co zrozumiała bohaterka i czy jest nam dany do tego 
swobodny dostęp? Tak mogłoby brzmieć jedno z pytań towa-
rzyszących lekturze utworów z tomu Ballada o wyrzynarce. 
Chodzi o przedstawianą historię inicjacji, wylinki, przejścia, dra-
mat dojrzewania, pozostawiania samotnej dziewczynki za sobą. 
Chodzi o rozpacz tego przeistoczenia, bo nie ma niczego za 
darmo; zrozumienie skojarzono z ofiarą i bólem. Dlatego pytam 
o charakter procesu, który nie dokonał się z minuty na minutę, 
lecz wypracował się w cyklu bolesnych doświadczeń, w rytmie 
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okrutnych praktyk. I nie wydaje mi się, żeby ktoś spoza kręgu 
najbliższych miał do tego swobodny dostęp. Nigdy nie ma się 
swobodnego dostępu do wiersza, jeśli szanuje się jego auto-
nomię. Dlatego mogę jedynie poopowiadać o sobie samym od-
bijającym te obrazy, rytuały, melodie i powracające echa. Odbi-
jającym dość niezdarnie, bo po pierwsze – nie ta płeć (i nie ta 
wrażliwość, tu tak podatna na zranienia i otarcia), po drugie – 
nie ten wiek. Nie przeżywa się tak histerycznie tych wszystkich 
ciosów od życia, jak kiedyś. Stopniowo ma się to gdzieś. Ale te 
gorące wiersze nie pozwalają na to – w swej emocjonalnej 
i obrazowej huśtawce zapraszają do ciągłego starania się 
o ważność każdej takiej chwili, w której wydaje się, że świat 
odjeżdża, nie pozostawiając ani jednego słowa na opis tego, co 
zaistniało, co zabolało. Starkowska pokazuje, że zawsze znaj-
dą się jakieś słowa. To tylko kwestia proporcji i pasji, zaanga-
żowania we własną historię, przekonującego umieszczenia jej 
w uniwersalnych znakach. 

Z tymi uniwersalnymi znakami mam pewien kłopot. Bo tu 
mocno nadweręża się starą uniwersalność i proponu-
je, by w obszar tego, co liryczne, wpisać rzeczy z tru-
dem kojarzące się z leksyką konfesji. Brzeszczoty, 
wykrawarki, wyrzynarki, wiertła, łożyska, kable, piły, 
papier ścierny i tak dalej. Wprawdzie rewolucja indu-
strialno-urbanistyczna dokonała się w polskiej poezji 
już dawno temu, ale mnie wciąż „rażą” takie odwoła-
nia. Nie czuję ich tak jak należy. Tym większe wraże-
nie robią wiersze: udaje się w nich z takich realiów 
i pojęć stworzyć coś bardzo intymnego, dopisując do 
historii doświadczania zranień. Mało tego – z ze-
wnętrznych narzędzi stają się wewnętrznymi proce-
sami, pseudonimami neurotycznych napięć i spięć. 
Opowieść rozpoczyna zdanie „Przymierzasz brzesz-
czot jak zwiewną suknię”, a kończy fraza „Przymie-
rzam wiertło”. Dokonała się – spokojnie, wolno, 
z wiersza na wiersz – interioryzacja rzeczy, które słu-
żyły podmiotowi do uwyraźnienia ekspresji. Teraz 
podmiot im służy, staje się nimi, utożsamia – lśniący, 
zimny metal pokrywa się ścięgnami, żyłami, ciałem; 
pokrywa się człowiekiem. Pośród wielu wątków i linii 
melodycznych „okrutnej” (w balladowym sensie) opo-
wieści, ten refren zdaje się wybijać na plan pierwszy. 

 
 

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

gląd literacki. 
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Dożyłem momentu, w którym Polska remisuje z Niem-
cami na piłkarskim Euro, a nagrody literackie wzbudzają praw-
dziwe emocje. W upolitycznionej Polsce Anno Domini 2016 
(Giorgio Agamben może zacierać ręce) noszenie nazwiska 
Kornhauser zaczyna być prawdziwą udręką. Najpierw Wrocław-
ska Nagroda Poetycka SILESIUS trafia do Kornhausera-ojca, 
potem Nagroda im. Wisławy Szymborskiej do Kornhausera-
syna. A na domiar złego jeszcze Agata Duda-KORNHAUSER – 
gdzieś tam przecież jest, choć nie zawsze u boku męża. Toteż 
zwolennicy teorii spiskowych mają szerokie pole do popisu. Kto 
to widział tak nachalnie promować jedną rodzinę? Jeszcze na 
literę  „K”! To nie Korea Północna, a Polska. Czy jednak ktoś 
czytał nagrodzone książki? Przecież 63% Polaków niczego nie 
czyta. I „Chuj z nimi” – jak pisał Piotr Macierzyński. Ale nazwi-
sko Kornhauser jest już im bardzo dobrze znane. Od dupy stro-
ny. 

Nie wiem, czy nazwisko Weroniki Murek jest już bardzo 
znane, ale trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach ta młoda 
pisarka (urodzona w 1989 roku) przeskoczyła kilka murków 
w świadomości czytelników w kraju nad Wisłą. Co prawda uro-
dziła się dwa lata po słynnym apelu Reagana do Gorbaczowa: 
„Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur!”, ale co się od-
wlecze, to nie uciecze. Bo jurorzy, zwłaszcza ci starszej daty, 
przespali chyba upadek Muru Berlińskiego, przez co w osobie 
Weroniki Murek zobaczyli nagle uroczą damę z kilofem, która, 
choć uderza w ścianę  nagród, tak jak dziesiątki innych osób, to 
właśnie ją spotyka wybór na komisarza nowej, literackiej Polski. 
Zupełnie nieoczekiwanie. Czy zasłużenie? 

Wydaje się, że co kilka lat członkowie różnych kapituł 
mają za zadanie znaleźć taką oto osobę, którą będzie można 
wykreować na głos pokolenia. Parę lat temu nie pykło z uro-
dzoną w 1991 roku Dominiką Ożarowską (jej powieść pt. Nie 
uderzy żaden piorun z 2010 roku, choć nie taka zła, jak zwykło 
się o niej mówić, przeszła jednak słusznie bez większego 
echa), dziś z kolei nie udaje się to z Dominiką Dymińską (rów-
nież rocznik 1991), która, mimo wywiadów w „Newsweeku” 
i „Wysokich Obcasach” i nazywania krytyków „idiotami”, nie jest 
w stanie zmyć pamiętnego śluzu z ogórka wkładanego w po-
chwę bohaterki jej debiutanckiej powieści pt. Mięso (2012). Kry-
tykom pozostaje więc nadzieja w uprawianiu roślin przez 
wspomnianą Murek. Bo jej krótki zbiór opowiadań wydany 
w 2015 roku przez wydawnictwo Czarne i zatytułowany Uprawa 



 
 
 
 
 

_________________________________________(Nie)piękno 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____123 
 

roślin południowych metodą Miczurina, choć jest dokładnie taki 
jak tytuł (o wszystkim i o niczym), to doczekał się już nominacji 
do Paszportów Polityki, Nagrody Literackiej NIKE i Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza, zaś sama Murek może 
jeszcze pochwalić się otrzymaniem w roku ubiegłym Gdyńskiej 
Nagrody Dramaturgicznej (nagrodzonego dramatu pt. Feinwe-
inblein nie czytałem, więc w tym przypadku się nie wypowiem).  

Nawet jeśli muszę przyznać, że z całej przywołanej do 
tablicy trójki Weronika Murek jest najciekawsza, to nie jestem 
w stanie zrozumieć jej fenomenu. Żeby była jasność: nie jestem 
w stanie zrozumieć obsypywania nominacjami i nagrodami, 
bądź co bądź, początkującej autorki, która w debiutanckim zbio-
rze pomieściła ledwie kilka opowiadań – w dodatku o różnym 
poziomie artystycznym. Nie jestem w stanie zrozumieć zachwy-
tu krytyków nad tym przeciętnym zbiorkiem. Czyżby z naszą 
prozą naprawdę było tak źle? Że wystarczy napisać książkę 
z dziadkiem w tle i rozpocząć zdanie małą literą, tak jak to zro-
biła Dominika Słowik (rówieśniczka Murek) w debiutanckiej po-
wieści Atlas: Doppelganer (2015), by Paweł Huelle doszedł do 
wniosku, że „od wielu lat czekaliśmy na taki debiut”? Skoro cze-
kaliśmy, a Słowik lepiej nadaje się na głos pokolenia, aniżeli 
Murek, bo akcję powieści umiejscowiła w gierkowskim bloku (to 
oczywiście ironia), to dlaczego Słowik nie dostała żadnej nomi-
nacji, a Murek niemalże wszystkie jak leci? Czyżby nawet 
wśród geniuszy współczesnej prozy istniała hierarchia? Mam 
zatem rozumieć, że Murek jest większym geniuszem, a Słowik 
już mniejszym? Przecież obie książki są podobno niepowtarzal-
ne. A  może zbiorek Murek doczekał się takiej recepcji, ponie-
waż jest krótki i wszyscy uporali się z napisaniem recenzji na 
czas? Czy gdyby Słowik nie napisała powieści liczącej 352 
strony, a liczącej 144 strony – dziś byłaby na miejscu wspo-
mnianej Murek? 

Szkoda, że nie dano autorce Uprawy… się rozwinąć, tyl-
ko z marszu uczyniono ją jedną z najgłośniejszych prozaiczek 
w Polsce. Teraz pozostaje jej opisywanie jednego dnia z życia 
na Onecie (jak w przypadku przytaczanej wcześniej Dominiki 
Dymińskiej przy okazji promocji jej drugiej książki pt. Danke), 
czytanie o sobie na Pudelku, wreszcie: uczestnictwo w tych 
wszystkich  galach, co może przesłonić to, co jest najważniej-
sze: samo pisanie. 

To tyle o ostatnich nagrodach i nominacjach. A ludzie 
czepiają się, że SILESIUSA za całokształt twórczości otrzymał 
Julian Kornhauser, który ledwie od roku jest kojarzony z An-
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drzejem Dudą, choć debiutował, kiedy człowiek zwany prezy-
dentem dopiero co przyszedł na świat, zaś miast Weroniki Mu-
rek istniał jeszcze Mur Berliński. Podobnie jak czepiają się Ja-
kuba Kornhausera, który ma pecha, że jest z tych Kornhau-
serów i również ma dryg do pisania. Radzę spojrzeć gdzie in-
dziej. Ponad mur, murek. 

Z pozdrowieniami – Rafał Różewicz (z tych Różewi-
czów). 

 

 
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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Kathryn Zazenski, Untitled (Peak Experience) 


