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MAGDALENA RABIZO-BIREK 

 
 

Krótka pochwała nudy 
 
 

Co mnie nudzi w literaturze? Może od razu powiem, że 
nie mam do nudy tak negatywnego stosunku, jaki zakłada to 
pytanie. Ba, ja wręcz lubię „nudne” książki, filmy i obrazy. Tylko 
najpierw powinnam zdefiniować, jak rozumiem to pojemne 
i znaczeniowo otwarte pojęcie. Z różnych naukowych definicji 
można się na przykład dowiedzieć, że nuda jest komponentem 
stanów obniżonego nastroju – depresji i melancholii. A wszak są 
to stany ducha niezwykle inspirujące dla literatury i chętnie 
przez nią, zwłaszcza współcześnie, eksploatowane. 

Natychmiast przychodzą mi do głowy różni fascynujący 
mnie, a „programowo” nudzący się, celebrujący nudę, kontestu-
jący aktywność i życiowe zaangażowanie bohaterowie literatury, 
jak odwrócony tyłem do świata, leżący na kozetce Obłomow 
z powieści Gonczarowa oraz jeden ze szpitalnych kolegów po-
rucznika Yossariana z Paragrafu 22 Hellera, który celebrowanie 
nudy, nicnierobienie uznał za jedyny sensowny sposób przedłu-
żenia swego śmiertelnie zagrożonego na wojnie życia. W apatii 
są pogrążeni, wyczerpani wojenną i stalinowską „nadaktywno-
ścią”, wyłączeni z aktywnego życia przez chorobę, starzy za 
młodu bohaterowie poodwilżowej prozy Białe lato i Kwarantan-
na Włodzimierza Odojewskiego. Hanneman, bohater świetnej 
powieści Stefana Chwina, rezygnuje u szczytu życiowej aktyw-
ności z pracy jako anatomopatolog i spędza niemal dwie deka-
dy, rzadko wychodząc ze swego pokoju, oddany medytacji, kon-
templujący przez okno zmieniający się spektakl świata, odma-
wiający aktywnego w nim udziału.  

Nuda, nudzenie się tych postaci jest w gruncie rzeczy 
wyrazem ich walki z otaczającą rzeczywistością, prawami 
przemijania, absurdem i okrucieństwem historii – jednym sło-
wem: światem, który budzi w nich odrazę. Jednak jest to specy-
ficzna nuda, zewnętrzne znieruchomienie bohaterów ma swój 
rewers w spotęgowaniu ich życia wewnętrznego, ekspresji dro-
biazgowo, z wirtuozerią  opisywanych mikroprzeżyć, wiwisekcji 
przeszłości, eksploracji odmiennych stanów świadomości: snów 
i wizji. Bodaj tylko bohater Hellera nudzi się we „właściwym” 
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sensie tego słowa, próbując uprawianiem nudy rozciągnąć do 
granic możliwości dany mu czas życia. Nuda potrafi być też za-
bójczo śmieszna, by przypomnieć cudowny, autotematyczny 
„nudny wykład” inżyniera Mamonia (Zdzisława Maklakiewicza) 
o nudzie w polskim filmie w filmie Rejs Marka Piwowskiego.  

Powrócę do moich ulubionych, „nudnych” tekstów kultury. 
Ich nuda jest przeciwieństwem „wartkiej akcji”. Fascynuje mnie 
w sztuce, często wręcz magnetycznie do niej przykuwa, za-
trzymanie lub spowolnienie dziania się, celebracja znikliwych 
bytów (ludzi, natury, obyczajów, materialnej kultury). Zatem dla 
mnie nudne będzie wszystko, co dzieje się „szybko i szybciej”, 
a ciekawe wszystko, co odbywa się „wolniej”. Lubię zatem re-
frenowo powracające, podobne do siebie sceny, czas, który 
staje w miejscu, pozwalając mi na chwilę kontemplacji. Takich 
dziwnych „niedziejących się” się scen i sytuacji jest wiele w fil-
mach Andrieja Tarkowskiego, jak choćby ta niezwykła ze Zwier-
ciadła, w której kamera kontempluje kilka minut niepozorną 
„martwą naturę” – stojący przed domem stół przykryty obrusem, 
na którym stoją pozostawione przez domowników naczynia. 
Patrzymy nań tak długo, aż pojawiający się nagle wiatr, który 
narusza i niszczy kompozycję, nabiera cudowności i grozy ob-
jawienia się Ducha Świętego lub Ducha Dziejów.  

Dlatego bardziej wolę finezyjnie „nudne” opisy niż sieka-
ninę nieudolnie skonstruowanych, „dowcipnych” dialogów. Lu-

bię wiktoriańskie powieści i kostiumowe angiel-
skie filmy, w których bohaterowie mówią mało, 
lecz smacznie, a motywacji ich działań, uczuć 
i refleksji trzeba i można się tylko domyślać. 
Choć podobają mi się także pełne kultury długie 
i nudne filozoficzne dyskusje i rozmowy, które 
toczą ze sobą inteligentni i wrażliwi bohaterowie 
filmów Francuza Erica Rohmera. Więc niech żyje 
taka nuda! 

 

 
 

Magdalena Rabizo-Birek 
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Redaktor naczelna „Frazy”. Laureat-
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TOMASZ DALASIŃSKI 

 
 

Krótka krytyka nudy 
 
 

„Czy ty się nudzisz?” – zapytał mnie lata temu współloka-
tor, kiedy w wolnej chwili sięgnąłem po tom wierszy jednego 
z laureatów Konkursu im. Bierezina. „Dlaczego?” – odpytałem, 
szczerze zaskoczony. „Bo chyba nie masz co robić, skoro czy-
tasz najnowszą polską poezję”. „Nie, nie nudzę się – wręcz 
przeciwnie”. „Hmm. To ciekawe, czy nie będziesz się nudził, jak 
będziesz to czytał. Przecież współczesna literatura to wałkowa-
nie w kółko tego samego, a co gorsza – wałkowanie tego sa-
mego w taki sam sposób”. 

Ta sytuacja przypomniała mi się, gdy, zainspirowany za-
mieszczonym wyżej tekstem Magdaleny Rabizo-Birek, posta-
nowiłem dorzucić kilka swoich groszy do tematu literackiej nudy. 
A przypomniała mi się, myślę, nieprzypadkowo: wydaje się ona 
bowiem kwintesencją spojrzenia na relację pojęć: „nuda” i „lite-
ratura”. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z rozumieniem 
literatury jako „innego sposobu spędzania wolnego czasu” (by 
posłużyć się, a jakże, fragmentem tytułu znanej książki z wier-
szami), jako swoistego leku na nudę – tego, czym zajmujemy 
się, gdy przestają nam wystarczać praca, spotkania z przyja-
ciółmi, Internet, seks czy telewizja. Z drugiej strony, w wypowie-
dzi mojego współlokatora dominowało przekonanie, że to, co, 
a przede wszystkim to, jak pisze się dzisiaj stanowi równoważ-
nik nudy postrzeganej w sposób całkowicie pejoratywny. Pomi-
jając pierwszy aspekt sprawy, który uznaję za logiczny i przeko-
nujący (literatura to na pewno ważny sposób radzenia sobie 
z nudą, choć, przyznajmy, jest to – czy powinna być – kwestia 
marginalna, gdyż to nie ludyczność jest najważniejszą funkcją 
literatury), warto zatrzymać się na chwilę przy drugim. Czy 
współczesna literatura naprawdę jest nudna? 

Aby na to pytanie odpowiedzieć, najpierw należy spró-
bować zdefiniować pojęcie (nazwa robocza!) „nudy literatury”. 
Współlokator nudę tę postrzegał dwutorowo, tj. jako (1) nudę 
w zakresie podejmowanych przez literaturę tematów oraz (2) 
nudę w zakresie metod literackich realizacji tych tematów, co 
więcej – bardzo wyraźnie te dwie płaszczyzny rozumienia nudy 
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waloryzował. Co do problemu (1), „wałkowanie w kółko tego 
samego” wcale nie musi być zjawiskiem, które burzy krew 
w żyłach i przyprawia o mdłości lub palpitacje serca. Żyjemy 
wszak w określonej epoce i określone sprawy zaprzątają naszą 
uwagę, są dla nas ważne, decydują o tym, kim jesteśmy i kim 
nigdy się nie staniemy, a – to drugi biegun – z naszego życia 
(tym samym: z literatury) trudno wyrugować uniwersalia, które, 
mimo że przejawiają się wciąż poprzez inne fenomeny (nasze 
umysły przecież bezustannie ewoluują), jako noumeny pozosta-
ją niezmienne. Zajmujemy się więc tym, że nie mamy pieniędzy, 
że mamy pieniądze, że nasze życie się komercjalizuje, że się 
dekomercjalizuje itp. oraz tym, że miłość to najwznioślejsze 
uczucie (lub nie), a Bóg istnieje (lub nie). I trudno, aby było ina-
czej – i trudno, aby z tego, że jest właśnie tak, czynić zarzut, 
zaś persewerowanie tematów w dziełach literackich nazywać 
„nudą”. Znacznie istotniejszy zdaje się wobec tego problem (2). 
Bo jeśli wszyscy piszą o tym samym tak samo, to rzeczywiście 
poczucie lekturowej nudy może być aż nadto widoczne, dojmu-
jące, może nawet wydać się nieuniknione. 

Zatem: czy współczesna literatura polska naprawdę jest 
nudna – w tym drugim sensie? Z przykrością muszę stwierdzić, 
że „letni” jej czytelnicy mają prawo tak sprawę postrzegać. Taki 
stan rzeczy widać zresztą nie tylko w książkach, zwłaszcza po-
etyckich, których na rynku rokrocznie mamy całe oceany (wtręt 
dla łowców tropów: i nie da się ich wszystkich omówić odręb-
nie), ale również w tekstach publikowanych w czasopismach 
i przesyłanych na konkursy literackie (nb., „wyznania jurora kon-
kursów poetyckich” to temat na odrębny esej). Podobieństwo 
literackich dykcji, o którym przekonać się można nadzwyczaj 
łatwo, sprawia, że literatura (rzecz jasna, mam tu na myśli litera-
turę tego czasu) jawi się częstokroć jako papka, z której trudno 
wyłowić kąski o wyjątkowych walorach smakowych. I żadnym 
usprawiedliwieniem dla tej sytuacji nie jest to, że zawsze 
i wszędzie dominują jakieś programy, szkoły, opcje, strategie 
(aż nadto dobrze znane z lekcji języka polskiego), bo nawet 
przyjmując, że dla każdego momentu procesu historycznolite-
rackiego charakterystyczna jest niewieka liczba poetyk, nie 
wolno nie zdawać sobie sprawy, że o jakości literatury świadczy 
przede wszystkim wariantywność w ich obrębie (vide choćby 
wiersze Skamandrytów czy tzw. „brulionistów”). A z brakiem tej 
wariantywności spotykamy się dzisiaj chyba nazbyt często. Du-
żo w naszej literaturze pisania na jedno kopyto, powielania 
schematów, podłapywania wzorców bez ich twórczego prze-
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kształcania. Dużo, zdecydowanie zbyt dużo, jest w niej epigoni-
zmu, a także prób podlizywania się tzw. opinii publicznej, 
a w zasadzie jej decydenckiemu skrzydłu, którego rolą zasadni-
czą jest windowanie popularności dzieła X kosztem dzieł Y i Z 
(i nie mówię tu o prawdziwej, rzetelnej krytyce literackiej!). Czy 
jest to wina przeżerającego ruch literacki marketingu, czy cze-
goś jeszcze innego – nie podejmuję się oceniać; wydaje mi się 
jednak, że zasada „w ostatnim czasie przyęło się to i to, więc 
nie będę niczego szukał, tylko wskoczę do mainstreamu i po-
płynę z prądem, a będzie dobrze” rozpanoszyła się w literaturze 
i ma się całkiem dobrze. 

Choć może się mylę – przynajmniej w stosunku do tych 
tekstów, które wyrastają ponad literaturę „#gorszego sortu”, tę, 
którą Krzysztof Ćwikliński zwykł niegdyś nazywać „dolną strefą 
stanów średnich”; być może nadmierną wagę przywiązuję do 
literackiej masy, za mało skupiając się na twórczości indywidu-
alnej, idiomatycznej – a tej przecież, na szczęście, nie brakuje. 
Nie jestem więc malkontentem, a przynajmniej za takiego się 
nie uważam. Sądzę jednak, że większa część naszego współ-
czesnego literackiego tortu jest niestrawna, a co 
najmniej niesmaczna. Jest więc również, w ja-
kimś sensie, nudna. A takiej „nudzie literatury”, 
nudzie w ujęciu (2), mówimy stanowcze NIE. 

 

 
 

Tomasz Dalasiński 
 

Ur. 1986. Autor książki z wier-
szami Copyright (WBPiCAK, 
2016) oraz książki prozatorskiej 
Nieopowiadania (Forma, 2016). 
Stypendysta MKiDN, Miasta 
Torunia oraz Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
w dziedzinie kultury, doktor nauk 
humanistycznych, redaktor na-
czelny czasopisma „Inter-”. 
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MACIEJ TOPOLSKI 

 
 

Nuda i rewolucja 
 
 
1. 

W ostatnim czasie bacznie przypatrywałem się jednost-
kom zajmującym różnorodne stanowiska pracy. Spośród wielu 
zatrudnień, które miałem okazję obserwować, najbardziej cie-
kawy, a zarazem w najwyższym stopniu dramatyczny okazał się 
sprzedawca i obsługodawca. Ten, kto sprzedaje towary, na sto-
isku, w sklepie. I ten, kto obsługuje, a więc wyręcza kogoś, 
spełnia czynności niezbędne dla funkcjonowania jakiejś maszy-
ny, zaspokaja potrzeby. Obaj zatrudnieni u kogoś, zajmujący 
miejsce w czyimś (nie swoim) interesie. To, co rzuciło mi się 
w oczy, dotyczyło doświadczania konkretnego rodzaju nudy 
oraz budowania swoistej relacji z przestrzenią, w jakiej sprze-
dawca i obsługodawca się znajduje. Tu kilka przykładów, dla 
otwarcia sprawy. 

Młoda, dość korpulentna kobieta zamknięta w małej 
drewnianej budce, rzekłbyś klatce na kółkach, z pieczywem. 
Chłopak za ladą sklepiku z pieczonymi na patyku ciastkami, 
oświetlony rzęsiście. Mulatka siedząca w cieniu za lodówką, 
zaraz przy toaletach i wskazująca kierunek do nich, w restaura-
cji w centrum miasta. Recepcjonista w hotelu z piękną bordową 
chustą zawiązaną u szyi stojący naprzeciw wciśniętego w fir-
mowy kostium boya hotelowego. Rozłożony w poczekalni 
dworca, nad ranem, ochroniarz: śpiący. Cudnie umalowana pa-
ni w wieku emerytalnym w blasku ekranów telewizji przemysło-
wej zaraz przy drzwiach przychodni. Dziewczyna w sklepie 
z odzieżą naprzeciw przejścia ulicznego: głowa z włosami wy-
soko upiętymi wystaje zza tablicy WYPRZEDAŻ 30%. 

Stan, jaki wyodrębnia tysiące takich person z otoczenia, 
to oczekiwanie. Przede wszystkim na klienta lub gościa, na we-
zwanie czy dostawę, ale również na koniec dnia pracy, możli-
wość odpoczynku, wreszcie sen. Oczekiwanie to jest powiąza-
ne ze swoistym bezruchem; ciała i przedmioty tkwią na swoich 
miejscach nieporuszone. Czas upływa powoli, n i e s ł y c h a n i e  
powoli. Nuda, jaka towarzyszy temu stanowi, nie da się znieść. 
Pogrąża i jako taka jest nie do przyjęcia. Nuda ma bowiem to 
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do siebie, że, jeśli się w niej nie zanurzysz (a nie możesz się 
zanurzyć, pracujesz, pamiętaj), nie pozwoli ci pozostać w miej-
scu, to znaczy będzie cię wyrzucać poza miejsce i ciało, w któ-
rych aktualnie się znajdujesz. 

Poniekąd wyjątkowy jest więc widok tych person, które 
kładą wzrok gdzieś przed siebie, decydują się na zbawczą 
drzemkę, czytają książki lub przesuwają w roztargnieniu kciu-
kiem po ekranie telefonu. Ich bycie jest wówczas gdzieś „po-
między”, jak śmiem twierdzić, myślą i przedmiotami, a dokład-
niej pragnieniem i przedmiotami: układa się w przestrzeni, która 
nie jest ani przestrzenią mentalną, ani przestrzenią realną. Nie 
wypełnia pragnienia, nie dotyka przedmiotów. Jedynie muska, 
utrzymując w stanie wzbudzenia. Jest to bycie zawieszone, 
„niemożliwa chwila (nie)bytu na moment przed wyruszeniem w 
drogę” (jak to opisywał w eseju Nuda Paweł Zając). 

Nuda to bunt ciała, które chce wyruszyć w drogę (dzia-
łać, pracować, być w ruchu), ale nie jest w stanie, gdyż każde 
poruszenie grzęźnie w maszynie ekonomii. Ciało – w tej prze-
strzeni „pomiędzy”, pomiędzy pracą i przyjemnością – nie jest 
ani tu, ani tam, nie może poznać, ale i nie może opuścić tej 
przestrzeni. 

Nuda jest utraconą przyjemnością. Nie wolno spać, trze-
ba pracować. Ale nie można pracować, kiedy nic się nie dzieje. 
Wobec tego róbmy coś, co wypełni to nic, ale żeby to coś nie 
było zbyt widoczne, nie było zbyt zajmujące. Róbmy nic, ale 
żeby nie stało się czymś widocznym. Albo tylko trochę, niezbyt. 
Bo przecież „szefowie” nie potrafią dostrzec, kiedy co innego 
powstaje w ich przedsiębiorstwach (jak pisał Michael de Certe-
au). Albo nie chcą, albo nie potrafią na to zareagować. Na to? 
Na wszędobylską twórczość, na którą patrzy się jakby przez 
palce i traktuje jako nigdy niekończący się antrakt. Pytanie: do 
czego? 
 
2. 

W wypadku antraktu do twórczości, która prawdopodob-
nie nigdy nie ujrzy światła dziennego, mamy do czynienia 
z pewnego rodzaju twórcą, nazwę go k a n d y d a t e m . Jest to 
więc ktoś, kto kandyduje, ubiega się o coś czy jest wysunięty na 
jakieś stanowisko. Przyjrzyjmy się najpierw dwóm użytym tu 
słowom, by dostrzec pewien konkretny ruch, jaki wykonuje oraz 
pozycję, jaką zajmuje kandydat. Czasownik „ubiegać się” ozna-
cza wyprzedzić zdarzenia, zrobić coś prędzej, przed wyznaczo-
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nym czasem. Przymiotnik „wysunięty” mówi o tym, co wystaje 
na zewnątrz, przekracza obręb czegoś, wychodzi naprzód, 
ukazuje się zza, przypuśćmy, obrazu. Kandydat jest zatem taką 
osobą, która jest z czasem i przestrzenią na bakier. Jest raczej 
już tam, chociaż jeszcze tu.   

Słowo „kandydat” pochodzi od łacińskiego candidus (bia-
ły, otwarty, czysty), a dalej od candere (jaśnieć, błyszczeć). Dla 
przykładu rzymski kandydat ubiegając się o głosy staje na pu-
blicznym forum w białej todze (toga candida), która ma uosa-
biać prawdomówność i nieskryty charakter jego zamiarów. Dal-
sze poszukiwania – candela, candelabrum, Candidus Crassus, 
kandyba – doprowadzą nas do węgla drzewnego, greckiego 
kandaros, a więc substancji o dużych zdolnościach absorpcyj-
nych. 

Najlepiej, jak myślę, postać kandydata ukazuje Horacy 
w piątej epodzie, gdzie pisze o Kanidii, czarownicy i trucicielce. 
Kanidia zbiera cyprysy i figowe badyle z mogił, wydziera pusz-
czykom puch, rwie zioła w Gruzji (albo Hiszpanii), macza jaja 
„w posoce ropuchy”, wreszcie wygłodniałej suce z paszczy ko-
ści wyjmuje, by wszystko to – trujące ogromnie – spalić 
„w ogniu czarnoksięskiej sztuki”. 

Tak też postępuje kandydat. Wszystko to, co żywe 
i obecne, co rośnie i lata wolno, obraca w uczynione, nieruchli-
we, a nawet martwe. Zatruwa, co jest czyste i jeszcze możliwe. 
Czyż nie po to wychodzi na forum kandydat, żeby wchłonąć – 
jak czarny węgiel – głosy innych, głosy z jakiegoś zewnątrz, by 
potem przepalić to wszystko w coś, co jest nie do poznania i nie 
do zobaczenia, w swoim wnętrzu wypalonym przez nudę? Jego 
otwartość jest podwójną złudą. Chłonie i ubiega się, żeby po-
tem przemienić to zebrane i wybiegane w czarnoksięską sztu-
kę. 

Kiedy przyglądam się angielskiemu candid (otwarty, bia-
ły, czysty, nieuprzedzony), myślę o pewnej sprzeczności, jaka 
charakteryzuje również nudę; can-did, czyli słowo złożone ze 
słów can i did, czytam jako wyrażenie: „potrafię to, co zrobiłem” 
lub – lepiej – „mogę, co już uczyniłem”. Pod względem grama-
tycznym jest to całkiem olśniewające wyrażenie.  
 

Wszystkimi głosami potrafię 
Przemówiłem przez siebie. 

   
Patrząc od innej strony, jest w tym wyrażeniu jakaś nie-

skończona oczywistość. W istocie to, co przeze mnie przemó-
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wiło, jest tym, co potrafię. Ale oczywistość ta zamyka drogę 
wszystkim głosom (znaczeniom), które mogą jeszcze nadejść. 
Tak też czyni nuda: zatruwa przestrzeń i czas, by ostatecznie 
unieważnić znaczenia, pozostawić czystym. Wiecznym kandy-
datem na stanowisko. 
 
3. 

W krakowskim Muzeum Etnograficznym dostrzegłem 
napis na ścianie umieszczony tuż przy wejściu na schody, które 
prowadziły na kolejne piętro budynku, gdzie, jak się domyślam, 
pracowano nad kolejną wystawą; wstęp tam był wzbroniony. 
Napis przedstawiał się jak następuje:  
 

… przestrzeń nie jest biernym pojemnikiem, / 
w którym umieszczamy przedmioty i formy… / 

PRZESTRZEŃ jest sama PRZEDMIOTEM (tworzenia). 
 

Napis wydał mi się wybrakowany, w myślach wyrecyto-
wałem: „umieszczamy przedmioty, formy i  l u d z i ”. W tym po-
jemniku brakowało mi bowiem ludzi, którzy mogliby tę prze-
strzeń tworzyć i których – co najważniejsze – przestrzeń mo-
głaby tworzyć. W nieodgadniony jeszcze sposób przeczuwa-
łem, że jest to relacja dwukierunkowa i wcale niebezpieczna. 

Jeżeli przestrzeń nie jest, jak napisano, „biernym pojem-
nikiem”, to – czym jest? Dającym się kształtować przedmiotem, 
a więc formą, której możemy nadawać i odbierać znaczenia. 
Ale jeśli jest naprawdę a k t y w n y m  pojemnikiem, to w sposób 
czynny i twórczy powinna oddziaływać na tych, którzy się w niej 
znaleźli, czyli ludzi . Przestrzeń nie czyni tego, rzecz jasna, 
bezpośrednio, istnieje jednak moment, w którym przestrzeń nie-
jako się usamodzielnia i działa na prawach jej nadawanych, ale 
jakby porzuconych przez twórcę tychże praw. Czy podobnie 
bierno-aktywnymi pojemnikami nie są też ludzie? Czy nie jest 
kimś takim kandydat, najpierw chłonący, potem oddający to, co 
wchłonął?  
 
4. 

Wyobraźmy sobie zatem, że wchodzimy do instytucji, 
którą znamy pod nazwą muzeum, kupujemy bilet umożliwiający 
nam wstęp, w szatni zostawiamy nakrycia, kierujemy się 
w stronę sal wystawowych. U wejścia spotykamy kobietę, która 
prosi o bilety, przedziera je i przepuszcza nas dalej. Oto mamy 
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przed sobą coś na kształt hali, którą wypełniają obrazy, rekwizy-
ty, rzeźby, co tam sobie w wyobraźni życzymy. Słowem: stajemy 
przed przestrzenią wypełnioną znaczeniami. Jeśli jesteśmy 
w tym wyobrażonym muzeum po raz pierwszy, nasze ruchy po-
dążą tak jak lektura pierwsza, obiekt po obiekcie, z pewnymi 
przeskokami, które muszą wystąpić i będą wynikiem naszej 
niecierpliwości lub umiejętności lekturowych, do jakiegoś końca. 
Jeśli jesteśmy w tym wyobrażonym muzeum po raz wtóry, na-
sze ruchy podążą jak lektura, która nie chce zaznajomić się 
z całością, lecz zmierza w stronę fragmentu, odsuwając 
wszystko poza tym fragmentem na bok. Lektura wtóra to lektura 
skupiona na przeskoku. Nie ma końca.  

Przyjmujemy, że obiektów na sali dotykać nie wolno, mu-
simy poprzestać na kontakcie wzrokowym, przysłuchujemy się 
też nagraniom, te wypełniają poszczególne części hali, w pew-
nym momencie, jak sobie uświadamiamy, zapętlają się. Kiedy 
podchodzimy do poszczególnych obiektów, zapala się światło, 
które niejako je dla nas odkrywa, potem gaśnie, a po zgaszeniu 
– spycha w nieobecność. W trakcie lektury obiektów i prze-
strzeni pada na nas czyjś wzrok (uprzedzę, to nie wzrok postaci 
z obrazu), dochodzi od strony ściany, i oto jest – trochę jak 
obiekt, trochę jak żywa istota – jest, stoi. Człowiek. Śledzi nasze 
ruchy, pilnuje nas, a obiekty przed nami . Jakim zagrożeniem 
jesteśmy, myślimy. 

Tu urwijmy wyobrażenie. Dla nas, zwiedzających, obiekty 
zebrane w hali wystawowej mają ten wymiar atrakcyjności, któ-
ry powoduje, że chcemy je oglądać, to jest poddawać lekturze. 
W jakimś sensie uwodzą nas, skłaniają ku temu, żebyśmy 
wprawiali w ruch znaczenia, z jakimi przychodzimy i jakie tam 
zastajemy. Jeśli któryś z obiektów nas nie interesuje, nudzi – 
nasz wzrok, nasza uwaga, nasze ciało nie zatrzymuje się, po-
dąża gdzieś indziej, dalej. Przeskakuje. Jesteśmy w uprzywile-
jowanej sytuacji, wchodzimy i wychodzimy ze znaczeń, miejsc.  

Tu podejmijmy kolejne wyobrażenie. Oto jesteśmy nie 
zwiedzającym, a obsługą (tym człowiekiem), która jest, stoi tam, 
a przyjdzie jej spędzić w tej hali jedną trzecią dnia lub dłużej. 
Widziane któryś raz z rzędu – którąś z kolei godzinę – obiekty 
tracą swój potencjał znaczeń, sprowadzone zostają do zakazu: 
nie dotykać, nie podchodzić, nie ruszać. To jest lektura kandy-
data. Pilnować, żeby porządek, jaki instytucja nadaje, został 
zachowany. Wyznacznikiem takiej lektury jest dystans. W takim 
czytaniu wszystko, co żywe w martwych, muzealnych obiektach 
zostaje spalone w ogniu nudy, który wybucha mimowolnie przy 
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dłuższym obcowaniu. Bez względu na to, jak gęsty znaczenio-
wo obiekt przyszło nam p i l n o w a ć .  

Nuda okazuje się jedną z form obrony, buntem przed 
dyktaturą znaczeń, które niosą ze sobą przedmioty i formy mu-
zealne. Nuda, zawieszając ich ruch, tworzy je na nowo przez 
usunięcie, wyrzuca mnie poza przestrzeń, w której się znajduję, 
lecz przecież nie do końca, wciąż tu jestem, jakby na smyczy, 
przed wyruszeniem w drogę. Bezruch znaczeń odpowiada bez-
ruchowi ciała w przestrzeni, które buntuje się w ciszy; w powie-
trzu daje się wyczuć ciężki zapach zmęczenia i zakazu. Ten 
bunt nie zostaje wyrażony. 

Ruch znaczeń skierowany w stronę odbiorcy zostaje 
przez nudę wstrzymany. Przypomina wówczas zablokowaną 
ulicę, która pełna pojazdów powinna wrzeć od zniecierpliwienia 
i klaksonów, a mimo to jest cicha, wysunięta jakby na pograni-
cze świadomości odbiorcy, którą projektuje sobie obiekt. Warto 
zauważyć, że strażnicy zapytani o przedmioty, których pilnują, 
zazwyczaj nie mają o nich bladego pojęcia. Są biali jak karta, 
niewinni, swoją niewiedzą bronią się przed zapisaniem. I chwa-
ła im, znudzonym. W istocie wiele przestrzeni pracy, którymi są 
również przestrzenie muzealne, jest tworzonych wbrew możli-
wościom poznawczym i fizycznym człowieka. Prawdą jest rów-
nież to, że ludzie ci zatrudnieni do pilnowania porządku danej 
przestrzeni są zatrudniani do utrzymania porządku, a nie do 
odczytywania znaczeń; ich odczytania, gdyby wybrzmiały, mo-
głyby okazać się zbyt głośne w tej ciszy. Ten krzyk, podobnie 
jak nuda, nie daje się znieść.  

Nuda za krzyk. Krzyk za nudę. 
 
5. 

Ktoś powie, że perspektywa, jaką tu przyjmuję, jest per-
spektywą odbiorcy nastawionego na niemożliwie szeroki ogląd 
przedmiotu i jego mniej lub bardziej potencjalnych znaczeń. 
Ktoś inny zauważy, że przestrzeń pamięci, jaką jest, dla przy-
kładu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, jest tak nasą-
czona znaczeniami, tak nastroszona od treści, że odczytanie jej 
jest zaprawdę niemożliwe. Lektura przestrzeni wraz wszystkimi 
jej obiektami jest, owszem, niemożliwa. I domaga się przesko-
ków, do nich przymusza. Ale moment, w którym ilość znaczeń 
generowanych przez przestrzeń wywołuje natychmiastowy bunt 
odbiorcy, który, żeby w pewnym sensie siebie ocalić, zmuszony 
jest znaczenia rozwadniać, usuwać je ze swojego pola widzenia 
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i świadomości, omijać jak wprawny akrobata, jest wart odnoto-
wania. O tyle wart odnotowania, że daje początek twórczości, 
który prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Albo 
ujrzy jedynie w strzępach rozsadzanych przez pragnienie i bę-
dących wyrazem wyczerpanego buntu wobec przestrzeni, 
w jakiej przyszło ludzkiej formie się znaleźć i siedzieć w bez-
ruchu. 

Historie nie chcą być eksponatami z przeszłości, przed-
miotami oglądu muzealnego, ale raczej wystąpieniami na 
współczesnym placu publicznym (jak przekonuje Dariusz Ko-
siński w Teatrach polskich). Wystąpienie na placu publicznym 
jest dla kandydata sprawdzianem prawdy jego historii, wyjściem 
na jaw nudy, jaką odczuwał wobec wszystkich eksponatów – 
a także wobec siebie jako eksponatu – otoczonych nimbem za-
kazu i kurzu, dotknięciem tego, co dotąd uchodziło za niedoty-
kalne. Nuda jest zatem rewolucyjna (jak każda sztuka czarno-
księska), ale tylko wtedy, gdy przemawia wszystkimi głosami, 
które wchłonęła, którym się w sobie sprzeciwiła. Jest potężnym, 
niebezpiecznym krzykiem urosłym w oczekiwaniu. 
 

 
 

Maciej Topolski 
 
Ur. 1989. Eseista, tłumacz, redak-
tor. Mieszka w Krakowie. 
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Samotność czyni człowieka realnym. Otwiera się rana.  
Można włożyć do niej całą rękę. Całą siebie. Cały świat.  
Tylko w samotności człowiek może poradzić sobie sam ze sobą.  
Gdy różnie się dzieje, a znaki czasu stają się nie do zniesienia,  
samotność jest jedynym rozwiązaniem. Podziemiem, gdzie  
toczy się inne życie. Zaczyna się w każdym punkcie Ziemi.  
Ziemia jak czerstwy kawałek chleba, ciężko ją rozgryźć.  
Być szczerym. Być szczerym aż do bólu. Powiedzieć tak, jak  
nawet samym przedmiotom się nie śniło. Przekraczając  
granice tego, co ludzkie. Schizofrenia stawała się coraz bardziej obca.  
Ból cię zje, pożre cię, podzieli na niedopasowane ze sobą części.  
Rozszarpie cię, strzępy ciebie będą jak wydarte kartki. 
Jakie to trudne i banalne, wielkie kawały świata  
rzucane w twoją stronę. Świat jak usypany stos kamieni.  
Wszystkie w twoją stronę. Schizofrenia, śmieszna Schizofrenia  
z rękami przypadkowych ludzi. Próbowali ją złamać. Dołożyć jej tak,  
żeby się nie podniosła. Żeby wiedziała, czym jest prawo silnej ręki.  
Żeby czasami nie podskoczyła wyżej ponad tłum.  
Żeby czasami nie dała nadziei innym podobnym do niej ludziom.  
Żeby, żeby. I tak bez końca. Stulecie za stuleciem. Stul gębę i siedź w kącie.  
 

EWA SONNENBERG_____________________wiersze 

 
 
 

*** [Samotność czyni człowieka 
realnym…] 
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W sklepie Crazy była rozdrażniona, wokoło samo mięcho,  
widziała w tych mięsnych kawałkach ochłapy swojego życia.  
Mięsne kawałki wirowały wokół, jakby zamieniały się w zarżnięte zwierzęta. 
Jestem jak rzeźnik, kurwa, jak rzeźnik, jaka różnica: 
ten, kto zażyna zwierzęta i ten, kto te kawałki zarżniętych zwierząt sprzedaje.  
To jakiś ohydny współudział w zabijaniu planety. 
Kurwa, gdyby nie te zwierzęta, to świat byłby jak pustynia.  
Teraz jest jak rzeźnia. Z niektórych kawałków spływała krew  
na białe kafelki. Kurwa, jak okres. Co te kawałki mają okres, czy co. 
Crazy zżywała się z wiszącymi na hakach i zamrożonymi w  
magazynie pokawałkowanymi zwierzętami. Jeden zrobi z nich zupę,  
ktoś inny jakąś pieczeń, zasiądą przy stole i będą pożerać sierść jakiegoś zwierzęcia,  
jego spojrzenie, jego stanie na jakiejś łące i przeżuwanie trawy w pysku.  
Będą żreć pianie koguta o świcie i gdakanie śmiesznych gęsi. Żreć, żreć,  
mięcho, ile kosztuje to mięcho, ile, za ile. Crazy miała tego dość.  
Mięso jej śmierdziało, jakby ktoś otwierał jej brzuch i wystawiał jej własne flaki na pokaz.  
Ja też się sprzedaję, też w kawałkach, raz cycek, raz półdupek,  
raz pizda, raz usta, raz palec, raz udo, raz pępek, jakbym była poćwiartowana,  
seks ćwiartuje, kawałkuje, dlaczego nie można tego zrobić w całości,  
spojrzała na torebkę na zapleczu, w torebce był pewien liścik i wspomnienie,  
naraz zrobiła się jakaś inna, parszywy romantyzm, nigdy więcej takich uczuć,  
jestem fast girl i fast doll, która gwarantuje niezapomniane doznania. 

*** [W sklepie Crazy  
była rozdrażniona…] 
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Najgorzej jest, gdy ludzie nam srają na głowę, 
a my nazywamy to deszczem. Te wszystkie uniki, które stosujemy, żeby przetrwać.  
Pogoń jednego za drugim. Prześciganie się w tanich i jarmarcznych sztuczkach  
zwanych seksem i byciem. Mam dosyć tych tandetnych dekoracji.  
Mam gdzieś tę makietę powtarzalności i przystawalności. Trzeba wyluzować.  
Dać się ponieść własnej intuicji i instynktom.  
Wierzę tylko w te ciemne, prymitywne, zwierzęce.  
Lubię takie instynkty, są namacalne, krwiste.  
Takie, że faceci wyskakują ze spodni, a kobiety gubią majtki.  
Dlatego to wszystko takie nudne w sumie. Nudne i proste.  
A mi się marzy jakaś trudność, pokonywanie trudności  
i przezwyciężanie własnego charakteru. Nie wiem zresztą, jak to nazwać.  
Mam dosyć tego babrania, zwijania, katapultowania, wspominania.  
Wspomnienia, kurwa, nie są od parady, Love, jaka Love.  
Mam jedną koncepcję na życie: brać i kopać w tyłek.  
To jest moja happy revolution. 

*** [Najgorzej jest, gdy ludzie 
nam srają na głowę…) 
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Głosy umarłych sączą się z chodników pokrytych krwią,  
nienawiść, nie wiem skąd się to bierze, jest jak powietrze lub woda w kranie,  
wtedy idę obok wszystkich ludzi, jakby byli pod ziemią  
lub po drugiej stronie rzeki. Jestem tak daleko, jakbym szła drogą mleczną,  
obok przenikani codziennością, ich komórki pracują w dzień i w nocy,  
przekształcając się w żywe organizmy, podobne do  
zeschniętych liści, i to nazywa się jesień? 
Ręce, nogi, torsy, mózgi jak jedna maszyna z error w tle. 
Jest masa jak wysypisko ludzkich śmieci, jak genetyczne  
odpady, i uśmiechy. Dziwni ludzie na ulicach,  
jak chorzy, jak upiory, jak skóry, w które ktoś się przeistacza,  
odbierając im prawo do myślenia, mówienia, patrzenia.  
Gramy wciąż tę samą rolę, tę samą piosenkę, ta sama melodia  
na ulicach, ten sam smród rozkładających się ludzi, ten sam odór śmierci,  
ta sama łączność między bliskim i dalekim, na poboczach, chronię się na poboczach,  
w minutach, dosłowność jest niepotrzebna, efekty specjalne w unikach. 
Idę jak dziecko, jak nikt, jak byle kto, jak ktoś w tyle, jak ktoś z innego wymiaru.  
Przesuwam się kilka milimetrów tutaj, tysiące kilometrów tam.  
Motyl pijany rozpaczą zamienia się w błękitne okładki książki.  
Pośrodku skrzydeł jest rana jak brak prawa do życia.  
Codzienne rany prześladowań. Jak we śnie,  
ktoś robi mi zdjęcie, na zdjęciu ten ktoś trzyma mnie w ręce,  
jestem kromką chleba, z której wylewa się krew.  
 

*** [Głosy umarłych sączą się…] 
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A potem spluwanie w moją stronę,  
podawanie kawy w gumowych rękawiczkach i „pani jest głupia”. 
Idę, ta głupia, ta opluta, ta odrzucona. Idę, idziemy, w ogniu cudzych słów,  
kilometrami, trzymamy formę i fasadę, a jakże, pod stopami chrzęści  
świat rozmieniony na drobne, ale idziemy, w ostrzale, jakoś to będzie,  
nie będzie. Byle słowo. Byle uśmiech. Byle obecność. A tak, by wypróbowywać 
granice losu. Udowodnić, czym jest przeciwstawianie się światu.  
Kasując wszystko, co powala na kolana. Zostawiając same sztuczne  
i silikonowe rzeczy. W takich sytuacjach ocierasz się o niebo.  
Wiedza z makijażem metafizyki jest na każde zawołanie.  
Być ciągiem dalszym w tej orkiestrze grającej ciągle te same kawałki.  
Być kolejnym epizodem z serialu „nie ma tu dla ciebie miejsca”. 
Być obiektem, któremu mówią prosto w twarz: „ty żydowska dziadówko”.  
Nagle to miasto wydało się żadne, między splunięciem 
a „pani jest głupia” organizowano festiwale kryminalne, poetyckie  
i filmowe. Miasto jak Titanic balansujący na cienkiej linie. Miasto jak  
Power of love, żądne mocnych wrażeń. Power jak góra lodowa,  
na której Titanic tego miasta się rozbije. 

*** [A potem spluwanie…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ewa Sonnenberg 

 
Poetka. Publikowała w pismach literackich w Polsce i za granicą. Opublikowała tomy poetyc-
kie: Hazard (1995), Kraina tysiąca notesów (1997), Planeta (1997), Smycz (2000), Płonący 
tramwaj (2001), Lekcja zachwytu (2005), Pisane na piasku/Written on send (2007), Rok 
Ognistego Smoka (2009), Wiersze zebrane (2014), Hologramy (2015), poemat prozą Obca 
(2015), książeczkę Paź królowej. Bajka dla zakochanych (2006) oraz Encyklopedię szaleńca 
(2006). Otrzymała nagrodę nagrodę im. Georga Trakla (1996), nagrodę dla najlepszego poety 
festiwalu Ilinden/Skopie (2008) oraz Nagrodę Czterech Kolumn za całokształt twórczości (2012). 
 

Fot. Krzysztof Sobczyk 
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MARCIN KLEINSZMIDT__________________wiersze 
 
 
 

Echa wybrzeża 
 
 
Więc co? Skoro system szufladkowy 
padł i rozleciała się transmisja danych? 
Pytałem o twoje imię, effendi, lecz odpowiedź 
załamała się na falach. 
 
Echa wybrzeża, rozdwojenie 
kaźni, możliwość formułowania wypowiedzi 
wielokrotnie złożonych, gnicie 
na kwadracie rozbija się o rząd 
figurek porozbijanych uprzednio o asfalt. 
Bardzo zajmujące obserwacje –  
nie mam pieniędzy, więc marnuję czas. 
 
Krzesełko dla ciecia! Rozsznurować 
krzaczek, rozsmarować wszystkie 
kołysanki, rozkołysać wszystkie blade 
twarze i zatęsknić za tradycyjnym 
modelem rodziny – papieros, alkohol 
i ja – to już jest ciąg 
komunikacyjny, parowóz, torfowisko 
i skrzynka pocztowa – budowa magistrali, 
 
zaginanie rogów stronic, jak nauczono nas 
w młodości, stawianie przecinków, kropek 
i pauz syntaktycznych pomaga w wołaniu 
o pomoc w agonii, wycinaniu wrzodów 
na języku, tamowaniu potoków. 
 
Echa wybrzeża. Słychać je z daleka –  
szumy, szelesty, komunikaty i zarządzenia, 
unoszone na falach, uwikłane 
w abrazję. Krzesełko ciecia – rusztowanie, 
wspinam się po nim co wieczór 
i czytam regulamin korzystania z obiektu. 
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Zrzuty 
 
 
A teraz mógłbym wyjść chwytać 
zasobniki, zarodniki dobrych godzin 
i dobrego snu, stanąć pośrodku skrzyżowania, 
roztrząsać i roztaczać nasiona. Noc. Za oknem 
sceneria jak z czarnego kryminału, 
 
mgła rozleniwia się po mieście, 
miasto mieści w sobie wiele demonów, 
a kanar to już jest kolega z baru, 
kolega, z którym nie łączą mnie rozmowy 
ani nadruk na spożytkowanych biletach 
(szczęśliwy posiadacz pamiętnika, 
 
nieszczęśliwy posiadacz miesięcznego). Bo byłbym 
dzieckiem, gdybym mógł przedzierzgnąć się 
w sokoła i zacząć od nowa, lecz sokołów z prawdziwego 
kruszcu już nie ma, jest tylko trudny 
wybór między puszczykiem, pamiętnikiem i dzieckiem, 
 
a Miron to już syn, powiedzmy, 
radiotelegrafisty spod Gliwic, 
syn, którego mieć nie będę, bo w tej 
konkretnej rzeczywistości jestem wielkim 
mówcą i potrafię pogodzić ze sobą 
wszystkie wątki, wszystkich podejrzanych, 
 
wszystkie czarne koty, niech uciekają, 
niech zmieniają czas i miejsce akcji, 
dziewiąte życie, pod powiekami zestali się szpadel 
na czarownice, intrygantki, fatalne 
i porzucone. 
 
A mógłbym zignorować zrzuty, złapać 
poranny autobus do domu. Pozamykać drzwi i okna,  
postarać się o własny substytut mgły. Uścisnąć 
rączkę umierającemu dziecku.  
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Z drugiego obszaru 
 
 
Ja jestem Fairfax, ty jesteś polski 
jastrząb na angielskim niebie, 
kołujący ponad lądowiskiem. Mam 
w sobie coś z kukułki, szukam 
 
gniazda. Masz w sobie coś z pasera, 
szukasz dziupli na powyginane resztki czarnych 
krzyży. Jestem Fairfax, przesiaduję na prowincji. 
 
Ty jesteś jęczmień, krążysz nocą 
nad głowami sennych, nieświadomych 
powagi sytuacji sanitariuszek. Ja jestem 
żyto, krążę w krwiobiegu smutnych, 
 
wszechstronnie uświadomionych utracjuszy. 
Jestem Fairfax, szukam gniazda, dziupli, 
kryjówki godnej bohatera. 
 
Jestem Sokołem Millenium i tuzinem 
parseków, kanałem przerzutowym o wielu skrytkach, 
gdzie można skoczyć w bok, ty jesteś śmiercią 
Hana Solo, która nikogo nie poruszyła 
 
i nie poruszy. Szukam dziupli 
bohatera swojego czasu, jestem 
Fairfax i nie potrafię się zagnieździć. 

 
 

 
 

Marcin Kleinszmidt 
 
Ur. 1990. Gdańszczanin. Debiuto-
wał tomem Skróty (2014). Współ-
pracuje z redakcją „2Miesięcznika”, 
sekretarz redakcji Internetowej Ga-
zety Kulturalnej „Salon Literacki”. 
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MAŁGORZATA WĄTOR___________________wiersze 
 
 

 

Most nad rzeką Borują 
 
 
Jest taki most na którym nigdy nie położono torów. 
Nigdy nie było pociągu, którym mógłbym jechać 
W nieistniejących wagonach nie było 
Walizek, ludzi i miejsc. 
 
Stacji też nie było. 
Ani postoju na siku. 
 
 
 

Plan korzystania ze strychu 
 
 
W poniedziałki i piątki 
Krysia ciągnie Janka za rękę po schodach 
 

W sobotę i niedzielę 
Józek z Marianem piją wódkę. 
 
We wszystkie inne dni tygodnia 
Wisi pranie.  

 
 

Małgorzata Wątor 
 
Ur. 1988. Z pochodzenia Kaszub-
ka o góralskim nazwisku. Jest po-
etką, publicystką i slamerką. Wier-
sze publikowała m.in. w „2Mie-
sięczniku”, „Autografie”, „Fundacji 
Karpowicza”, „Gazecie Kultural-
nej”, „Nowej Wsi Tworzącej”, „Pro-
wincji”, „Pomeranii”, „Stegnie”  i „Oby-

watelce”. Mieszka w Gdańsku. 
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Rafał Gawin 

 
Ur. 1984. Poeta, okazjonalnie krytyk, 
konferansjer, reanimator kultury, re-
daktor i korektor „Arterii”. Wydał ar-
kusz Przymiarki (2009) oraz książki 
poetyckie WYCIECZKI OSOBISTE / 
CO-DE OF CHANGE (2011) i Zachód 
słońca w Kurwidołach (2016). Publi-
kował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, 
„Odrze”, „Tyglu Kultury”, „Opcjach”, 
„Kresach”, „Frazie”, „Red.”, „Portre-
cie”, „Wyspie”, „Wakacie”, „Cegle”, 
oraz w antologiach: Na grani (2008), 
Połów. Poetyckie debiuty 2010 i Free 
Over Blood (2010). Mieszka w Łodzi.     

RAFAŁ GAWIN__________________________triceps. 
ćwiczenia koncentracyjne 

 
 

 
1. Kiedy odpływam, nurkuję tylko ciałem. Głowę 
mam zawsze nad powierzchnią. Nurt między 
nogami, jakbym go okiełznał. Wyznał gorące 
uczynki, które ze mną toną, lecz nigdy nie błądzą. 
 
2. Żołądka nie zapełnisz dodatkowym kształtem 
przy stole, jeśli nie uwiera, nie rozpycha się 
w tobie. Jakiś pastuch chce, byś rodził, a to 
znowu tylko kamienie: jeszcze kilka takich 
akcji, a dojrzejesz do burzenia muru  

[z własnych 
dzieci. 
 
3. Kiedy granica okazuje się punktem  

[przesiadkowym, 
gdzie za wysokie progi bólu każą ci wyć  

[o wolność, 
którą rzekomo masz, wolisz się wiązać,  

[aż zamienisz 
w pękate, czerwone mięso i nikt cię  

[nie tknie, 
bo ludzkość w swoich upodobaniach 

[w braku 
zachwytu zzielenieje. 
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JANUSZ RADWAŃSKI_____________________ baśnie 
traktorowe 

 
 
 

Wstęp. Warunki użytkowania pługa 

 
 
W nauce orki tylko z pozoru najważniejsza jest sztuka 

trzymania się bruzdy i oranie tak, żeby prosto było. I z pozoru 
tylko najważniejsze jest takie ustawienie głębokości orki, żeby 
ziemia nie została podrapana ani rozpruta, a jedynie przewróci-
ła się na drugi bok, jak jakiś olbrzym drzemiący. Najważniejsze 
jest co inne. 

Otóż przychodzi zawsze taki moment, kiedy traktor nie 
jedzie dalej, pług grzęźnie i koła buksują. I tak, normalny czło-
wiek podniesie pług i cofnie, żeby zobaczyć, co i jak. Zatrzyma 
się. A to błąd. Traktorzysta urodzony, w łonie matki przez koła 
wielkie wykołysany, co z pierwszym krzykiem spaliny dieslowe 
zassał i z ostatnim tchnieniem ocieplającemu się klimatowi je 
odda, doda gazu. 

I będzie się traktor rył w ziemi. Ale w końcu się wykopie, 
pług w ziemi za sobą ciągnąc. Może się troszkę najpierw bar-
dziej zakopie. Może nawet zakopie się całkiem. Ale traktorzysta 
urodzony, w łonie matki przez koła wielkie wykołysany, co 
z pierwszym krzykiem spaliny dieslowe zassał i z ostatnim 
tchnieniem ocieplającemu się klimatowi je odda, nie będzie na 
to zwracał uwagi. Złapie się tylko kierownicy mocniej, bo jak go 
z siodła pod ziemią ściągnie, to koniec. Powietrza ze spalinami 
zaczerpnie i będzie pod tą ziemią pedał gazu dusił do spodu, 
mechaniczne konie gnał na złamanie mechanicznych karków. 
Kiedyś się wynurzyć musi na pewno. Czasem parę metrów da-
lej w polu, czasem dopiero hen, na antypodach, gdzie smagłoli-
cy Kitajcy popatrują na wynurzającego się spod ziemi traktorzy-
stę i pytają w dziwnym australijskim narzeczu: Que pasa? 

A czasem gaz do spodu wduszony wciąga traktor, trakto-
rzystę i pług coraz głębiej i głębiej pod ziemię, aż cała trójca 
spoczywa na dnie pola, na wieki. Ale traktorzysta urodzony, 
w łonie matki przez koła wielkie wykołysany, co z pierwszym 
krzykiem spaliny dieslowe zassał i z ostatnim tchnieniem ocie-
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plającemu się klimatowi je odda, nie zważa na to, siedzi w sio-
dle, dusi pedał do spodu, konie mechaniczne na złamanie kar-
ków mechanicznych gna. 

Czasem, gdy wyjdziesz w pole nocą, gdy w ciszy sły-
chać, jak kłos o kłos uderza albo jak w knajpie w Kolbuszowy 
kelnerka zmianę kończąca szklankami brzęczy, usłyszysz pod 
ziemią pomruk cichy, terkotanie odległe. To właśnie konie me-
chaniczne gnane, to karki mechaniczne pod ciężkim gumofilcem 
się gnące hen, pod ziemią, pod twoimi stopami. 
 
 
 

O Iwanie i carewnie słonecznej 
 
 

Żył był raz pod Rzeszowem Iwan, co ze starą matką 
w chacie walącej się mieszkał. I siedział Iwan na piecu, kołki 
strugał i sam się do siebie śmiał. – Durny Iwan, durny – mówili 
ludzie – siedzi na piecu, kołki struga a do siebie się śmieje. 
Chlewik się wali, chałupa do ziemi chyli, matka stara chrust 
z lasu nosi, a ten siedzi i się zaśmiewa. Oj, durny on, durny. 
I mówi raz kowal Iwanowi: – A nie siedźże, durny ty. Wstań i do 
miasta idź, doli szukaj. A kto wie, może i carewnę z miasta 
przywieziesz – tak kowal mówi, a ludzie śmieją się w kułak 
z głuptaka. Ale tak też Iwan zrobił. Wstał i na busa ruszył, led-
wie go matka zdążyła ikoną przeżegnać na drogę i, płacząc, 
przestrzec, żeby wiary świętej nie zapomniał, czapkę przed 
cerkwią zawsze zdjął, a grosza jakiego dziadom wędrownym 
nie odmawiał. 

Jedzie Iwan jedzie, bus go w świat czarowny, w dal nie-
wiadomą uwozi. Oj, cuda i dziwy za oknem Iwan podziwia, bo 
wifi nie ma. Ale wsiadła i do busa baba jakaś stara, nos jak ha-
czyk ma, a tobół na plecach dźwiga. Zaraz wstaje Iwan, miejsca 
babuli ustępuje. I dziękuje baba Iwanowi, ale i za rękaw go 
w dół ciągnie i ucho do ust swoich przychyla. Tak mówi: – Serce 
masz dobre, junaku. Doli szukasz, dolę znajdziesz. Nie każde-
mu dola pisana, a tobie pisana, tylko słuchać musisz. Co ci po-
wiem, uważaj. Jest w Rzeszowie za siedmioma rzekami, za 
siedmioma górami, za buspasami siedmioma szklana góra. 
A na górze cud, internat stoi, a w internacie carewna, córka 
Słońca siedzi, jak promień w soplu zamknięta. Idź, sokole, a za 
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siebie się nie odwracaj, bo zgubę swoją zobaczysz – tak Iwa-
nowi szepcze i wysiada za Zaczerniem. 

Rusza więc Iwan, rusza, rzeki, góry i buspasy mija, za 
siebie się nie ogląda. Na szklaną górę się wspina, a za plecami 
strachy go straszą, cosięgapiszpedale wołają i ejtykurwadocie-
biemówiępedalejeden syczą, a Iwan nic, na przestrogi zważa 
i pod niebo, gdzie internat na szklanej górze stoi, idzie. I patrzy, 
patrzy, a tu w internacie cud-dziewczyna, carewna słoneczna, 
jak promień w soplu zamknięta. Zaraz też dziewczynę pokochał 
i ona jego, junaka-sokoła, co za siebie nie patrzy, a w górę pnie 
się. Ale drzwi na siedem spustów zamknięte, a siedem kluczy 
w kufrze u kierownika internatu na dnie leży. Mówi kierownik 
Iwanowi: – Nie wejdzie, kto mi pióra żarptaka z samego ogona 
nie przyniesie. Zwiesił Iwan głowę, na progu siada. – Już dola 
przepadła – myśli, a tu skowronka głos słyszy, jak u matki na 
polu takieńkiego, tylko że tu mowę jego rozumie: – Jest za in-
ternatem wiata, pod wiatą traktory stoją. Ty na jeden siadaj, po 
pióro ruszaj, czasu nie trać, carewnę uwolnij, do matki starej 
przywiedź, co świeczkę za ciebie już pali – szczebiocze skow-
ronek. I idzie Iwan, idzie, a tu wiata stoi i trzy traktory pod nią. 
Dwa masseye-fergussony, asfalt kołami drą, parę kominami 
puszczają, drzwiami kłapią, że siadaj i na koniec świata choćby 
jedź. A obok stary władimiriec, bez dachu, ze światłem zbitym, 
pokornie stoi i olej cichuteńko przepala. – Mnie weź, junaku – 
do Iwana mówi – a nie będziesz żałował – i światłem całym bły-
ska. Siodła Iwan władimirca, kompresję wdusza, silnik zapala 
i jadą, jadą, gdzie słońce zasypia, gdzie żarptak mieszka, doli 
szukać junackiej. 

I do słonecznej krainy, gdzie żarptak mieszka, wjeżdżają, 
całej jak z miodu ulanej, jak z miedzianej blachy wykutej. I gotu-
je się Iwan na swoim traktorze wierneńkim po dolę sięgnąć. 
I pod gniazdo żarptaka wolneńko podjeżdżają. I dusi Iwan gaz 
do blachy, do spodu, do podłogi rdzawej. I nic. 

– Traktorze woroneńki, druhu mój ły, zginąć nam przyjdzie 
– biada. 

– Ano, przyjdzie – łbem ciężkim traktor kiwa. 
– Na kraju świata, na obcej stronie, gdzie dola moja? 

Jakże to? 
– Ano, na kraju świata, na obcej stronie, gdzie dola twoja. 

To nie bajka, junaku. Żałujesz? – traktor pyta, a łza z pęknięte-
go światła mu spływa. 

– Nie – kłamie Iwan. Bo i co niekłamanie może zmienić? 
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– Dobrze – traktor mówi i z ulgą wzdycha, kłębuszek 
dymu jak chmura letnia wypuszcza, łeb mu na kolana kładzie. 

A żarptak powiekę podnosi, wzrokiem płomiennym na 
nich patrzy. Połyka ich ogień jak żaba muchę. 
 
 
 

O Wojtku w łabędzia 
przemienionym 

 
 
Był raz Wojtek, co traktorem orał. I coś mu nie pasowało, 

coś nie bardzo mu dobrze szło to oranie, pług jakiś nie taki, nie 
tak ustawione. Coś by trzeba zrobić, cięgna poprawić. Zsiada 
więc Wojtek, ale silnika nie gasi, nad pługiem się pochyla. A ten 
wał, co przenosi ruch na wałek mocy, się kręci. I nagle czuje 
Wojtek, jak go coś za kołnierz łapie, jakby łapą jakąś wielką i ku 
traktorowi ciągnie. Wie już, że kurtka mu się na wał nawinęła, 
ale zdjąć jej nie zdanża, bo już ucho ma przy metalu, już go 
całego moc silnika na wał nawija, już go w tryby wkręca i niesie 
dalej, dalej, hen popod podłogą ku silnikowi. Rozgląda się chło-
pak, bo nigdy przecież w traktorze nie był. Wreszcie wpada do 
jakiejś wielkiej komnaty przeogromnej. – Musi to komora spala-
nia – pomyślał, bo ściany okopcone miała. Przyżegnał się, 
splunął przez ramię i widzi, widzi, a tu na środku komory karze-
łek na stołku siedzi. – Ktoś ty? – pyta karzełka. A karzełek się 
uśmiecha i tak mu powiada: – Jam jest Duch Silnika. Dobrym 
traktorzystom pomagam, a złym psoty czynię. Ale ty dobry je-
steś chłopak – głaszcze się karzełek po brodzie – na wysokich 
obrotach nie piłowałeś, powolutku robiłeś. Rozrusznika nie za-
jeżdżałeś, oleju dolewałeś. Daruję ci i wypuszczę na po-
wierzchnię. A nawet i więcej, bo ty dobry chłopak jesteś, cesa-
rzównę księżycową zobaczysz. A teraz idź już, czas na ciebie – 
mówi karzełek i unosi Wojtka siła jakaś, w rurę u góry komnaty 
pcha i oto wylatuje nasz chwat przez komin na świat Boży. 
A tam widzi z góry, znad komina, sponad traktora, jak karetka 
miga na polu jego i jak za traktorem się uwijają w czerwonych 
ubraniach ratownicy. – Jak krasnale jakie – myśli Wojtek, pa-
trząc z wysoka.  

A budzi się na łóżku, rurki z niego rosną jak z ziemniaka 
w komorze pędy białe, zamiast barku ma skrzydło gipsowe, bia-
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łe, jak łabędzie. Piszczy wszystko, miga jak lampki na choince. 
Rozmywa się to wszystko w kolorowym wirze i zapada ciem-
ność. 

Znów budzi go parskanie znajome. Oczy otwiera i wie 
już, że nie śni. Na ramię patrzy i widzi, że mylił się wcześniej, 
nie skrzydło gipsowe ma u ramienia, a prawdziwe, łabędzie 
zamiast ręki mu wyrasta. Za oknem parska i prycha traktor jego 
wierny. Wstaje Wojtek z łóżka, do okna podchodzi i widzi 
grzbiet znajomy, garb kierownicy tyloma dotknięciami wyślizga-
ny. Okno otwiera, po kablu od internetu schodzi bezgłośnie. 
Traktor schodki podstawia, siodełko nachyla. Nie namyśla się 
Wojtek, wskakuje i zaraz z kopyta ruszają. Jadą, jadą, jadą 
przez pola ciemne, przez drogi znajome. Wreszcie do tego 
miejsca mokrego dojeżdżają, gdzie woda zawsze stoi na dro-
dze. Zagląda Wojtek z siodełka, a tam miesiączek się odbija, 
a w miesiączku cesarzówna księżycowa się przegląda, na dru-
tach coś dzierga. Parska cicho traktor i cesarzówna głowę pod-
nosi. – Chodź – do Wojtka mówi – koszulkę z pokrzywy ci wy-
dziergałam, postać prawdziwą ci przywróci, chodź. Zsiada chło-
pak z traktora, do wody wchodzi, przed cesarzówną księżycową 
staje. Koszulkę pokrzywową z rąk jej bierze, na siebie zakłada. 
I kurczy się nagle, szyja mu się wydłuża, nos spiczasty staje. 
Czasu mija mało wiele, a przed cesarzówną księżycową łabędź 
najprawdziwszy skrzydłami trzepoce, dziób w skardze niemej 
rozwiera. – Postać prawdziwą ci przywróciłam, junaku – cesa-
rzówna mu mówi – tylko łabędziem można być naprawdę – po 
szyi go głaszcze, bułkę w mleku rozmoczoną daje. 

 
 

Janusz Radwański 
 
Ur. 1984. Traktorzysta. Jeź-
dzi traktorem władimiriec T-
25 (bez kabiny). 
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MACIEJ BARTOSZ KRUK__________urządzenie 
do poznawania 

 
 
 

Mniej więcej o szóstej rano brzęczące urządzenie budzi 
Tadeusza. Mężczyzna jest po czterdziestce, więc wstaje mu się 
ciężko. Na szczęście posiada urządzenie do wstawania, które 
ustawia łóżko do pionu, ściąga pościel i chwyta Tadeusza za 
ramiona, stawiając go na dywaniku w sypialni. Kolejne urzą-
dzenie klepie mężczyznę w twarz, inne tryska orzeźwiające 
krople na czoło i policzki. Coś brzęczącego mówi „dzień dobry” 
i wyłącza się. Tadeusz akceptuje, że jest rano i trzeba szykować 
się do pracy. Ubranie leży przygotowane na krześle. Mężczyzna 
klnie pod nosem, że nie stać go na urządzenie do ubierania 
i musi ubierać się sam. Zajmuje mu to dużo czasu i niemiłosier-
nie frustruje. 

Kawa stoi gotowa w kuchni. Kolejne urządzenia serwują 
jajko, chleb i zielone dodatki, jak mokra sałata i pokrojony ogó-
rek. Za niedomkniętym oknem ciężkie urządzenia tragarzy roz-
ładowują furgonetkę. Szczęk, zgrzyt i piski maszyn docierają do 
uszu. Tadeusz jest niepocieszony tym faktem, co szybko wy-
czuwa urządzenia do wyczuwania i nakazuje odpowiedniemu 
systemowi zamknięcie zdradzieckiego okna. Tadeusz siada na 
krześle gotowy do śniadania. Długo patrzy na parę unoszącą 
się z kawy. Spodziewa się odgłosu siorbnięcia, jakby ktoś sie-
dział naprzeciw niego i razem z nim dokonywał rytuału poran-
nego posiłku. Spogląda przed siebie. Widzi jedynie puste krze-
sło. 

Metro jest urządzeniem do transportu ludzi. Rano ludzie 
jeżdżą głównie do pracy. Stoją w swoich garniturach z krawa-
tami, w sukienkach z apaszkami albo w krótkich spodniach 
i z plecakami. W drodze używają urządzeń do słuchania, oglą-
dania albo czytania, niekiedy też urządzeń do siedzenia i sta-
nia, a bardzo często do chwytania się poręczy, aby mieć wolne 
własne ręce i trzymać lub poprawiać inne urządzenie. Nikt 
z nikim nie rozmawia. 

Kobieta, lat trzydzieści, farmaceutka. Lubi książki, sport 
i dobre kino. Kobieta, lat dwadzieścia dziewięć, sekretarka. Lubi 
książki, sport i dobre kino – dyktuje urządzenie do szukania 
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partnerów na całe życie. Tadeusz słucha uważnie, ale jest tro-
chę znudzony. Przez moment zaciska dłoń na uchwycie teczki, 
w której wozi drugie śniadanie. Poprawia słuchawkę. 

Kobieta, lat trzydzieści cztery, menadżer. Lubi książki, 
sport i dobre kino. Kobieta, lat trzydzieści osiem, nauczycielka. 
Lubi książki, sport i dobre kino. Za okularami SuperGlass 3000 
wyświetlają się wizerunki blondynek, brunetek, rudych i tak da-
lej. W monotonnym rytmie czystego głosu. Kobieta… siedem… 
Lubi książki, sport i dobre kino… 

Przez dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sekund pracy 
każdego dnia Tadeusz patrzy na urządzenie, które stawia 
stemple. Tego dnia urządzenie po raz kolejny nie psuje się, 
więc Tadeusz nie ma dużo do roboty. Wyłącza, co trzeba, i wy-
chodzi z budynku w drodze do domu. Sunie ruchomym chodni-
kiem, mijając ludzi sunących w drugą stronę. Mija kilku facetów 
w podobnych garniturach, mija dziecko z lizakiem, księdza 
i dwie staruszki. Mija atrakcyjną kobietę z podobną słuchawką 
w uchu i okularami SuperGlass 3000. Podobnie jak on za-
mknięta w monotonii automatycznego głosu.  

– Kobieta… cztery… Lubi książki, sport i dobre kino…  
– Czekaj! – mówi nagle Tadeusz – cofnij. Urządzenie co-

fa o jeden portret kobiety. Pojawia się blondynka: duże niebie-
skie oczy, wąska buzia, delikatny uśmiech i skóra jak z alaba-
stru. Tadeusz patrzy. 

– Użytkowniczka Kwiatek28 – opisuje głos z słuchawki. – 
Czy wysłać wiadomość? 

– Tak, wyślij. 
– Jaki tekst? 
– Wymyśl coś. Coś sympatycznego, męskiego, ale też 

z humorem.  
Mija chwila. 
– Wiadomość wysłana. 
Tadeusz schodzi z ruchomego chodnika. Dwa kroki dalej 

staje na ruchomych schodach i zjeżdża do metra. Tłum zagęsz-
cza się, więc wszyscy uważają, aby się nie muskać i nie doty-
kać. 

Przychodzi odpowiedź. 
– Użytkowniczka Kwiatek28 jest niedysponowana. 
– Jak to? – pyta trochę zawiedziony Tadeusz. 
– W poprzedni wtorek rzuciła się pod pociąg i nie żyje. 
– Aha.  
– Wysłać kondolencje rodzinie? 
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– Tak, wyślij. Coś podniosłego, ale w granicach rozsąd-
ku, coś dobrego o zmarłej i jakieś krzepiące słowo o życiu.  

Drzwi metra zasuwają się i stalowy robak znika w ciem-
nym korytarzu. Tadeusz jest smutny. A może po prostu śpiący.  

Nie wie, dlaczego, ale wyłącza urządzenie.  
I zanim zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił, zauważa 

kobietę. Jest ładna, ma skromność wypisaną na twarzy i patrzy 
na niego. Spojrzenia spotykają się na chwilę, ale metro staje 
i tłum wylewa się na miasto. Kobieta gdzieś znika zasłonięta 
przez marynarki, płaszcze, kapelusze i sukienki. Tadeusz rusza 
w pościg, ale jest tłoczno, a ruchome schody powolne. Gdzieś 
miga mu w oddali złoto-zielona spinka w kształcie liścia – miała 
ją we włosach. Tłum przerzedza się na powierzchni miasta 
i iskra nadziei znika. Po kobiecie ani śladu.  

Jeszcze przed chwilą patrzyła na niego. A może tylko mu 
się wydawało? 

Kobieta… pięć… Lubi książki, sport i dobre kino… Urzą-
dzenie włącza się samoistnie, co wkurza Tadeusza. Rzuca oku-
larami o bruk, szkło strzela na wszystkie strony. Dobre kino… 
Dobre kino… 

W mieszkaniu Tadeusza jest ciemno, ale kiedy tylko 
otwiera główne drzwi, zapalają się lampy, a z ukrytych głośni-
ków sączy się muzyczny chillout. Tadeusz stawia teczkę przy 
szafie, zdejmuje buty. W kuchni nalewa sobie wody z kranu, 
idzie do salonu i siada na fotelu. Ciszę przerywa głos domu: 

– Masz jedną nową wiadomość. 
– Daj mi spokój. 
– Użytkowniczka zdrowaipłodna20 wyraża zachwyty na 

temat twoich zalet określonych w formularzu P7. 
– Odpowiedz jej, że mnie nie interesuje. 
– Czy jesteś pewien? Nie miałeś wiadomości od kobiety 

przez dwa tysiące i trzy dni. 
– Albo czekaj… napisz, że nie posiadam własnej maszy-

ny do ubierania. 
– Ponawiam swoją wątpliwość. Zaznaczam, że wątpli-

wość wzrosła o 400%. 
– Wyślij i daj mi spokój. 
– Wiadomość wysłana. 
Tadeusz wzdycha i wypija wodę ze szklanki. Chce mu 

się spać. Urządzenie do wyczuwania zauważa to i przygasza 
światła w pokoju. Tadeusz śpi. Śni mu się nieznajoma z metra. 
Kobieta biegnie do niego z uśmiechem. Biegnie jakby w zwol-
nionym tempie i rozgania mgłę, z której zbudowano świat. Ta-
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deusz chce złapać ją w ramiona, ale kobieta nagle staje i prze-
straszona zawraca. Z mgły wyłaniają się osoby. Dziesiątki, set-
ki, tysiące. Gdzieś błyska jeszcze złoto-zielona spinka w kształ-
cie liścia i kobietę zalewa tłum. Tadeusz tonie pod wodą, wszę-
dzie dużo wody; nie może złapać oddechu. Pojawiają się stalo-
we ramiona – kilka robotycznych kończyn, które rozrywają go 
na kawałki. Tadeusz budzi się i słyszy głos domu: 

– Użytkowniczka zdrowaipłoda20 rezygnuje ze śledzenia 
Twojego profilu. 

Za oknami ciemno. Tadeusza martwi tylko to, że 
w szklance nie ma już wody, którą mógłby zwilżyć usta, 

Kolejny dzień. Tadeusz idzie chodnikiem. Mijają go lu-
dzie. Ci sami albo tacy sami, co wczoraj, wszystko jedno. Nagle 
przystaje. Błyska złoto-zielona spinka w kształcie liścia. Gdzieś 
między tłumem, po drugiej stronie ulicy, stoi kobieta, którą wi-
dział wczoraj. Kobieta szuka wzrokiem po ludziach. Obok niej 
stoi chudy walec wielkości człowieka, z głośnikiem zamiast 
głowy, zewsząd wystają czujniki i mikrofony. Po bokach wiszą 
mechaniczne ręce do wykonywania gestów. Kobieta przypro-
wadziła swoje urządzenie do poznawania. Czeka na niego. Ta-
deusz czuje ucisk w klatce piersiowej i chowa się za winklem. 
Stoi tam bardzo długo. Stoi tak długo, że kobieta w końcu od-
chodzi.  

Kolejny dzień. Tadeusz chce wyjść z domu, ale w ostat-
niej chwili zawraca się. Długo patrzy na szafę, której od bardzo 
dawna nie otwierał. Wreszcie podejmuje decyzję. Otwiera szafę 
i z tumanów kurzu wyciąga to, czego od równie bardzo dawna 
nie używał. Otaczający go kurz znika dzięki poukrywanym 
wkładkom odkurzającym. Przed Tadeuszem stoi jego stare 
urządzenie do poznawania. Dociska zielony guzik. Przez urzą-
dzenie przepływa fala prądu. Wszystko działa, jak należy. Ta-
deusz uśmiecha się. 

Na tej samej ulicy, co zawsze, poruszają się ludzie – jak 
zawsze, ci sami albo tacy sami, co wczoraj, wszystko jedno. 

I pojawia się ona. 
Taszczy swoje urządzenie do poznawania. Staje i patrzy. 

Szuka, aż znajduje. Tadeusz i nieznajoma widzą się, dzieli ich 
ulica, ale nie jest to problemem. Spotykają się przy pierwszym 
przejściu dla pieszych. W milczeniu odchodzą za róg, gdzie ma-
ją trochę dyskrecji. Nie dużo, tylko trochę, ale wystarczy. Oboje 
są nieśmiali. Wiedzą, że szkoda słów, że cokolwiek teraz zrobią 
lub powiedzą, może być odebrane na opak. Wszystko, co czyni 
ich odrębnymi ludźmi, może ich poróżnić lub natychmiastowo 
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od siebie odepchnąć. Po co ryzykować? Tadeusz ustawia wła-
sne urządzenie do poznawania obok jej urządzenia. Dwa zielo-
ne guziki uruchamiają dwie tak ważne dla tej chwili maszyny. 

Rozpoczyna się procedura poznawania. 
Pierwsze zaczyna urządzenie Tadeusza. Jest miłe, 

grzeczne, trochę szarmanckie. 
Urządzenie kobiety udaje, że się opiera, ale wyraźnie 

jest zaintrygowane nieznajomym. 
Następuje określenie miejsca pochodzenia i zamieszka-

nia. 
Spokojna wymiana zainteresowań. 
Dawka poczucia humoru. 
Trochę śmiechu. 
Zalotne spojrzenia. 
Padają pierwsze komplementy. 
Tadeusz i nieznajoma spoglądają na siebie z większą 

śmiałością. Oboje czują, że wszystko jest na dobrej drodze. 
Urządzenia spisują się doskonale. 
Aż jedno z nich, urządzenie kobiety, wydaje serię pisków, 

zgrzytów, puszcza parę i zamiera w bezruchu. 
Tadeusz widzi przerażone spojrzenie kobiety. Kobieta 

energicznie próbuje resetować swoje urządzenie. Zerka, postu-
kuje, dusi włącznik, w jej gestach jest rozpacz. Tadeusz opusz-
cza wzrok. Kobieta widzi, że jej próby są daremne, ale próbuje 
dalej: szybko, niedbale, w próżnej desperacji. Zaczyna płakać, 
próbuje, próbuje, próbuje… 

Tadeusz powoli chwyta swoje urządzenie do poznawania 
i odchodzi. 

Odchodzi długo i jest mu bardzo, bardzo smutno.  
 
 

 
Maciej Bartosz Kruk 

 
Absolwent filmoznawstwa o-
raz reżyserii. Interesuje się 
wszelkimi formami przekazów 
audiowizualnych i komunika-
cji jako takiej. Czyta wszystko 
(z naciskiem na dobre sf). Pi-
suje, bo lubi. Publikowałem 
w „Nowej Fantastyce”, „Ma-
gazynie Fantastycznym” oraz 
„Arteriach”. Na co dzień dum-
ny tata małej Poli. 
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SZOTA JATASZWILI___________przegnaliśmy 
z domu śmierć… 

 
 
 
25 kwietnia 1998 
 
20:50 

Oksana nie jest bezczelna. Oksana umiera. 
 
24:00 

Dziewięć ogromnych walizek nigdzie się nie mieści. 
Jutro czekamy na gości. Zdrowych. 

 
24:35 

Ona nic nie je. Żeby nie rzygać. Oksana to kości obcią-
gnięte cienką skórą. Żadnego tłuszczu. 
 

Późna noc. Nie znam dokładnej godziny. 
Nalała sobie po łyżce miodu i soku wiśniowego. Dziwny 

obrazek. Krew Oksany nie ma już barwy wiśni, jest teraz jasna 
jak miód i może nawet słodka. Ale tylko wtedy, kiedy Oksana 
myśli o Bogu. 

 
Znowu północ. 

A jeśli ona zauważyła, że kwiaty, które przyniosła, stoją 
bez wody? Szota wyłączył telewizor. Zaraz się kładziemy. Ok-
sana chce umrzeć w Gruzji… 

 
(Okazało się, że coś tam jeszcze zostało po tym wszyst-

kim. Osiem lat później z Mają znaleźliśmy w archiwum rodzin-
nym te kilka zdań, które Oksana wtedy zapisała w rogu starego 
zeszytu). 

 
Kiedy Oksana uśmiechała się, w kącikach jej ust trzaska-

ła skóra. Zakrywała je ręką i miało się wrażenie, że jej nerwowy 
uśmiech krwawi. 

Oksana dużo paliła, zresztą jak wcześniej. Niewinny od-
dech mojej jeszcze wtedy trzymiesięcznej córeczki zmuszał nas 
do wyjścia na klatkę schodową albo na balkon. Tam bezdź-
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więcznie paliliśmy i tak samo bezdźwięcznie rozmawialiśmy. 
Wiatr unosił popiół razem ze wspomnieniami i rozpraszał go po 
mieście, tak jakby stanowił jej testament. Nagle złączony ze 
ścianą cień Oksany powiedział, jakby odkrył jakąś tajemnicę: 
„jeśli umrzeć, to umrzeć, a jeśli nie – można i pożyć”. 

 
W kwietniu zaczęło się lato. To nieoczekiwanie rozgrzane 

słońcem powietrze wydawało się być ostatnim prezentem, jaki 
zrobiła Oksanie gruzińska pogoda. Oksana przecież ratowała 
się od chłodu w upalnym Tbilisi, by umrzeć między tymi, których 
serca pełne były miłości i życzliwości. 

 
Skóra na twarzy Oksany roztrzaskała się mniej więcej 

w tym samym momencie, kiedy drzewa wypuściły pączki. Kiedy 
tylko miałem trochę wolnego czasu, wychodziliśmy razem na 
spacer, uprzedzając o tym Maję. 

 
Słońce oddawało miastu swoje ciepło. Oksana znacznie 

poweselała. Przysłuchiwała się szumowi sosen i wpuszczała 
w swoje płuca ciepłe powietrze. Pamiętam jak żywo mówiła po 
gruzińsku z tym swoim słowiańskim akcentem. Dość długo spa-
cerowaliśmy po parku. Pod koniec chciała pójść do Niebieskie-
go monastyru. Poszliśmy. Trzymała w dłoniach świeczkę i pa-
trzyła na ikony swoimi wspaniałymi niebieskimi oczyma. Tylko 
one zostały u niej takie jak wcześniej – zdrowe i piękne. I dlate-
go Oksana mówiła oczyma. I milczała oczyma. 

 
Błękitne oczy Oksany. Dla większości jej tbiliskich zna-

jomych tylko one stanowiły niezbity dowód na to, że człowiek 
stojący przez nimi to rzeczywiście Oksana, a nie ktoś inny. 
A kiedy nakładała wielkie ciemne okulary, aby uchronić swą 
twarz od męczących spojrzeń, Oksana w zasadzie w ogóle 
przestawała być Oksaną. 

 
Ja i Giorgi długo czekaliśmy na nią na lotnisku. 

W drzwiach pojawiła się ostatnia. Szła tak wolno, że robiło się 
słabo na duszy. Oksana niosła małą torbę i co chwilę zatrzy-
mywała się, by odpocząć. Miała wielkie czarne okulary. Patrzy-
łem na nią i myślałem: czyżby to była Oksana? Za nią już nikt 
nie szedł, była ostatnim pasażerem samolotu relacji Kijów-
Tbilisi. Oto ona – powiedziałem i pomachałem do niej ręką. 
Giorgi zdziwiony popatrzył na mnie: jesteś pewien, że to Oksa-
na? 
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To była ona. „Weźcie moją torbę” – poprosiła, witając się 
z nami. Wrzuciłem jej torbę na ramię i wyszliśmy na zewnątrz. 
Od razu ze wszystkich stron otoczyli nas taksówkarze, namol-
nie proponując swoje usługi. Ledwo zdołaliśmy się od nich 
uwolnić. Było ciepło. Świeciło słońce. Oksana rozpięła górne 
guziki swojej zielonej kurtki i zdjęła okulary. Długo staliśmy 
w trójkę, patrząc na siebie w milczeniu. Poczuła się nieswojo. 
Uśmiechnęła się i powiedziała – jestem chora… 

 
(Kiedy ostatni raz – kilka lat temu – odprowadzałem Ok-

sanę na lotnisko, było lato. I towarzyszył temu ciąg nadzwy-
czajnych przypadków. Przez ostatnie kilka miesięcy nie mieli-
śmy ze sobą kontaktu i w końcu zadzwoniłem, żeby się dowie-
dzieć, co u niej słychać. Okazało się, że następnego dnia, 
wczesnym rankiem, Oksana wraca do Kijowa. Chciała, by ktoś 
odwiózł ją na lotnisko, ale nie mogła dodzwonić się do nikogo 
i poprosiła mnie o pomoc. Po kilku nieudanych próbach udało 
się: „Dokąd? Akurat jutro odwożę na lotnisko moich krewnych. 
Oni też lecą do Kijowa…”. 

Dlatego, że lot jest wcześnie rano, dlatego, że Oksana 
mieszka daleko, dlatego, że ma wielki bagaż, dlatego, że Zaza 
wcześniej powinien go przyczepić na dachu swojego samocho-
du i zdążyć pojechać po swoich krewnych, jedziemy do Oksany, 
zabieramy jej rzeczy, a sama Oksana zostaje u mnie do szóstej 
rano. Dlatego, że o szóstej przyjedzie samochód. Tak, Oksana 
zostaje u mnie. I w ten pożegnalny wieczór (przecież jeszcze 
wtedy nie wiedzieliśmy, czy spotkamy się kiedykolwiek) po raz 
pierwszy objęliśmy się i pocałowaliśmy. Bez żadnej wielkiej na-
miętności. Po raz pierwszy w ciągu całej naszej długiej, szcze-
rej przyjaźni, trwającej już kilka lat… A potem ona się położyła 
i od razu zasnęła. Zamknąłem za sobą drzwi i poszedłem poła-
zić po nocnym Tbilisi. Kupiłem szampana i czekoladki. Kiedy 
wróciłem, długo siedziałem z kieliszkiem w dłoni, patrząc na 
śpiącą Oksanę. O wpół do szóstej trzeba było ją obudzić. Pra-
wie się rozpłakała. Było jej żal, że przespała ostatni wieczór 
i ani nie powłóczyła się ze mną po nocnych ulicach, ani nie 
przegadaliśmy całej nocy. 

Krewni Zazy byli głuchoniemi. W zasadzie jeden z nich 
był głuchoniemy, a pozostali dwaj rozmawiali z nim za pomocą 
języka znaków i gestów. My z Oksaną rozmawialiśmy ze sobą. 
Najbardziej jednak zapamiętałem rozmowę, którą przeprowa-
dziliśmy już po pożegnaniu. Okazało się, że jeden z posługują-
cych się językiem głuchoniemych wracał z nami. Kiedy w trójkę 
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wyszliśmy z budynku lotniska, zobaczyliśmy przez szybę Oksa-
nę, która przeszła już odprawę i tych dwóch, żywo dyskutują-
cych w swoim niezwykłym języku. Byli tak pochłonięci rozmową, 
że najwyraźniej nie zamierzali jej kończyć. Patrzyliśmy z Oksa-
ną na siebie. Coś jej krzyknąłem, ale wzruszyła tylko ramiona-
mi, że nie słyszy. Zaza zaproponował, by skorzystać z pomocy 
jego krewnych. 

Kilka minut rozmawiałem z Oksaną przy pomocy na-
szych głuchoniemych tłumaczy. Słowa, które wychodziły z mo-
jego serca, od razu przekształcały się w gesty. Jej odpowiedzi 
także. 

Teraz, kiedy minęło już tyle czasu, znów stałem i patrzy-
łem na wyczerpaną Oksanę. Tamto wspomnienie powodowało 
we mnie uparcie nawracające uczucie, że nasza przyjaźń bę-
dzie odbudowywana w jakichś nowych, dramatycznych okolicz-
nościach). 

 
Długo jeździliśmy po mieście. Najpierw pojechaliśmy do 

miasteczka studenckiego. Oksana chciała tam znaleźć znajo-
mego, u którego planowała się zatrzymać. Nie było go. Potem 
pojechaliśmy na Awczalę1. Atmosfera w samochodzie była 
przygnębiająca. Giorgi i ja próbowaliśmy żartować, ale bez po-
wodzenia. Najlepszym rozwiązaniem była rozmowa o teatrze – 
o naszym praktycznie znikającym z powierzchni ziemi teatrze… 
(„pamiętasz, jak przyniosłaś nam tort po premierze?”. Oczywi-
ście, że pamięta; na chwilę jej umęczona twarz pojaśniała). 
Oksana zapytała o wszystkich – o Dato, Aleko, Nunukę, Irinę… 
Zainteresowała się, co u mnie, u Giorgiego… Ożeniłem się, mo-
ja żona ma na imię Maja, mamy trzymiesięczną córeczkę – Ha-
tiję. U mamy w porządku, wiem, jak Oksana ją lubi (wiele zimo-
wych wieczorów przesiedzieliśmy w trójkę przy piecu kaflowym. 
Siedzieliśmy tak długo, aż wyczerpywał się nasz cały zapas 
słownikowy, wtedy mama ścieliła Oksanie łóżko, a ta słodko 
spała do rana.) 

 
W Awczale zastaliśmy Żukę, znajomego Oksany. Wycią-

gnęliśmy z samochodu bagaż – dziewięć ogromnych walizek. 
Żuka zdezorientowany patrzył to na nas, to na Oksanę, starając 
się jednocześnie trzymać uprzejmy uśmiech na twarzy. Ten 

                                                 
1
 Awczala – jedna z dzielnic Tbilisi położona w północno-zachodniej części 

stolicy. 
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dziwny dzień kończył się. Oksana obiecała, że przyjdzie przywi-
tać się z moją mamą, żoną i córką. 

 
Przedpokój zawalony był torbami i walizkami Oksany. 

Z jednej zaczął wyciekać jakiś płyn, dziwnie podobny do miro2. 
Wszędzie zabierała ze sobą swoje książki, ubrania, lekarstwa… 
Całą swoją przeszłość. Dlatego, że całym sercem życzyła so-
bie, że jeżeli już musi umrzeć, to tylko wśród tego wszystkiego. 
I z jakiegoś powodu tylko w Tbilisi. I dokładnie – z jakiegoś po-
wodu – w tym samym momencie, kiedy płyn podobny do miro 
zacznie przeciekać przez walizkę, a Maja przeżegna się i po-
wie: „Boże, dokonaj cudu. Uchroń od śmierci cierpiącą, dobrą, 
niebieskooką Oksanę!”. 

 
Maja modliła się przed ikoną, ja ukryłem twarz w dło-

niach i płakałem, a Oksana jakimś cudem zebrała się w sobie 
i sama, z jakąś niezwykłą lekkością, zniosła po schodach swoje 
ogromne walizki i torby. Nie pozwoliła sobie pomóc, ani mnie, 
ani mojej mamie. Maja od razu zrozumiała, że nie ma sensu się 
kłócić i zaczęła pisać list. Wszystko zakończyło się odejściem 
Oksany. To było jak ostatni znak protestu. 
 

„Przegnaliśmy z domu śmierć…” – powiedziała Maja. 
Hatija, która miała trzy miesiące, płakała. Odnosiło się wraże-
nie, że płacze po niej, po Oksanie, która uśmiechała się do niej 
tylko z daleka, nie śmiejąc zbliżyć się i dotknąć. Doskonale 
wiedziała, że właśnie tego wszyscy się obawiali. 

 
Brutalne słowo AIDS wkroczyło do naszego domu nie-

oczekiwanie. „Oksana ma AIDS?”. „Ona na pewno ma AIDS, 
tylko nic nie mówi…”. „Siebie nie chronicie, to chociaż o dziecku 
pomyślcie”. „Tylko popatrzcie na nią… Przecież od razu widać, 
co z nią…”. „Co za tragedia!.. AIDS!”. „Ale ona jest bezczelna. 
Z AIDS-em zwalać się do ludzi do domu!”. (25 kwietnia 1998, 
20:50: Oksana nie jest bezczelna. Oksana umiera). Oksana po-
wiedziała nam, jak nazywa się jej choroba. Jakieś takie długie 
słowo – nie zapamiętałem. Mój kuzyn, lekarz, sprawdził w lek-
sykonie medycznym i powiedział, że to bardzo rzadka choroba, 
na którą zapadają na głównie młode kobiety. Symptomy to: 

                                                 
2
 Miro – mieszanka oliwy, wina i ziół uważana za środek leczniczy. Niekiedy 

ciecz, która pojawia się na ikonach z niewiadomych powodów. W kościele 
prawosławnym uważana za substancję leczącą. 
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ogólna słabość, chudość, brak apetytu, zaburzenia układu po-
karmowego. Ciągnie się latami. Przyczyny powodujące choro-
bę: nieznane. Czasem poddaje się leczeniu. Ale to wszystko 
wydawało się nieprawdopodobne. „Na pewno Oksana ma AIDS. 
AIDS. AIDS”. 

 
Wszyscy byli poddenerwowani. Tylko Maja i ja nie bali-

śmy się Oksany. I jej strasznej choroby. I jej dziewięciu walizek. 
I jej pozbawionych życia ruchów… 

 
Spała na rozkładanym łóżku. Czasami, kiedy zaczynała 

przebierać się do snu, patrzyłem na jej cień, który, krzyżując 
ręce, powoli ciągnął sukienkę w górę. Wszystko to było podob-
ne do zwolnionych kadrów filmu, które mogły rozciągać się na 
15-20 minut, a czasem nawet na pół godziny. Wstrzymując od-
dech, czekałem, aż zakończy przebieranie się w nocną koszulę 
i aż zaskrzypi łóżko jako znak tego, że jej życie jeszcze trwa. 

 
(Piszę to wszystko tak, jak jest, niczego nie wymyślam, 

nie wyolbrzymiam. Piszę o Oksanie. Piszę o pięknie, które przy-
jęło śmiertelny wygląd i o łasce, której jest pełne. Z walizki 
Oksany wyciekało miro, Maja modliła się… Ja płakałem, sie-
dząc za stołem. A teraz za tym samym stołem siedzę i piszę). 

 
Oksana miała w Tbilisi wielu przyjaciół. Szukała schro-

nienia to u jednych, to u drugich. Szukała azylu dla swojego 
ciężkiego życia i ciężkich walizek. Nie każdy mógł wytrzymać 
obecność tej, którą wzywała śmierć… Nie każdy mógł wytrzy-
mać jej obecność więcej niż trzy dni. My wytrzymaliśmy więcej. 
Ale i my w końcu przegnaliśmy Oksanę z naszego domu. 
Oksanę niosącą miłość i śmierć. 

 
Nie zdążyła… Taksówka z wyniszczonym ciałem i duszą 

Oksany i z jej niewyobrażalną ilością bagażu już odjechała na 
zawsze z naszego domu. Maja stała na dworze, trzymając 
w ręku pożegnalne słowa pocieszenia. Nie zdążyła dać ich 
Oksanie. Tak samo jak wisiorka z Matką Boską, który dostała 
od swojej matki. 

 
(Piszę, a potem skreślam napisane. Nie chcę wdawać 

się w niepotrzebne szczegóły. Czy rzeczywiście trzeba opisać 
dzień, kiedy Oksana pojawiła się u nas ze zwiędniętym bukie-
tem kwiatów w ręku, jak chodziła pijana po całym mieście z bu-
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telką wódki i w ciemnych okularach, jak dzwoniłem do Kijowa 
do jej rodziców prosić, by ktokolwiek przyjechał do Tbilisi, po-
nieważ Oksana wymaga ciągłej opieki, a ja nie mogłem być 
z nią, bo mam swoje życie, rodzinę, pracę? Czy rzeczywiście 
powinieniem dokładnie opisać, co odpowiedział jej ojciec (nie 
chcieli jej puszczać w takim stanie, ale stanęła na swoim i trze-
ba było na szybko organizować pieniądze)? I czy rzeczywiście 
trzeba mówić o tym, że Oksana wkurzyła się na mnie za moje 
zimnokrwiste podejście do rozwiązania problemu jej ówczesne-
go istnienia?). 

 
Od czasu do czasu trzeba wymienić notes z telefonami 

i przepisać numery do nowego. Niektóre relacje wyczerpują się, 
zużywają tak jak stary notes i nie wymagają przedłużenia. Nie-
które po prostu zrywają się na mocy wyższych okoliczności, 
takich jak na przykład śmierć. Za każdym razem uparcie przepi-
sywałem kijowski numer Oksany. Bałem się nawet pomyśleć, że 
może jej już nie być wśród nas, tak jak wielu innych, których 
numery już nigdy się nie przydadzą. Ludzie przychodzą i od-
chodzą, wszystko to jest podobne do ciągłej transfuzji krwi. To 
tak, jakby w żyłę przy pomocy kroplówki wlewano zamiennik, 
a każdy nowy znajomy czy przyjaciel był kolejną kroplą. Kroplą 
padającą na stronę twojego notesu z numerami. Nie wiedzia-
łem, czy Oksana żyje, ale mimo wszystko przepisywałem jej 
numer. Im więcej czasu mijało, tym bardziej szanse na to, że 
w końcu odważę się zadzwonić do Kijowa i dowiedzieć się 
prawdy, malały. Ileż to razy wybierałem jej numer – nawet do 
ostatniej cyfry – ale nigdy nie dałem szansy zadzwonić dzwon-
kowi na drugim końcu linii. Zawsze odkładałem słuchawkę. 

 
Kim była Oksana? Białym aniołem czy aniołem zła? 

Aniołem pod niebem Kijowa czy aniołem pod tbiliskim niebem? 
Aniołem pijaków czy aniołem chorych? Czego się od niej na-
uczyliśmy – czepiać się życia czy przeganiać śmierć? I w koń-
cu: czy powinienem bać się jej śmierci? 

 
Pewnej letniej nocy piłem wódkę z przyjacielem u mnie 

w domu. Byłem już bardzo pijany i opowiedziałem mu o Oksa-
nie. Poczułem wtedy, że już się nie boję prawdy i że w rzeczy-
wistości najważniejsze jest właśnie ją poznać. Bez strachu wy-
brałem numer Oksany i… odebrała Oksana. 
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Szota Jataszwili 
 
Ur. 1966 w Tbilisi. Poeta, prozaik, tłumacz, 
krytyk literacki. Autor poétičeskih sborni-
kov osiem i trzy sbornikov rasskazov. Lau-
reat nagrody poetyckiej Saba (2007) oraz 
Międzynarodowego Festiwalu „Kievskie 
Ławry” (2009). Mieszka w Gruzji. 
 

 
 

Stanisława Budzisz-
Cysewska 

 
Absolwentka filologii polskiej oraz ro-
syjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, 
doktorantka Filologicznego Studium 
Doktoranckiego przy UG. Zajmuje się 
zagadnieniami postkolonializmu, poli-
tyki współczesnej Rosji i jej wpływami 
na republiki kaukaskie. Autorka arty-
kułów naukowych z zakresu filmo-
znawstwa  i kulturoznawstwa oraz re-
portaży nawiązujących do tematyki 
kaukaskiej. Publikowała między in-
nymi na łamach „Blizy”, „Fragile”, „Re-
fleksji”, „Obserwatora Międzynarodo-
wego” i portalu kaukaz.net. 

W domku letniskowym zapiszczał pejdżer. Śpiąca Maja 
od razu się ocknęła. „OKSANA ŻYJE! SZOTA”. Maja długo pa-
trzyła na te trzy słowa, potem dotknęła swojego zaokrąglające-
go się brzucha i uśmiechnęła się. Wiedziała, że za kilka minut 
przyśni jej się zdrowa, niebieskooka Oksana obejmująca Hatiję. 

 
4 marca 2006 

 
 

Z jęz. rosyjskiego przełożyła Stanisława Budzisz-Cysewska 
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„Sztuka jest zawsze uderzeniem 
w twarz”. Z Wojciechem Albińskim 

rozmawia Anna Dwojnych
 
 
Anna Dwojnych: Ponieważ nasza rozmowa ma ukazać się 
w numerze poświęconym nudzie, zapytam nieco prowoka-
cyjnie: co jest nudniejsze – literatura czy sztuka?  
 
Wojciech Albiński: Zdecydowanie literatura, literatura usypia. 
Z wystawy zawsze można wyjść albo rozerwać się telefonem.  
 
Ale książką można zawsze rzucić w kąt. 
 
Ale zawsze jest nadzieja, że za dziesięć stron coś się wydarzy.  
 
Rozumiem, że sztuka nigdy Cię nie nudzi? 
 
Nie, sztuka jest zawsze uderzeniem w twarz, jest zawsze jak 
uderzenie w policzek. Takie: wyjdź stąd, albo obudź się. 
 
Banałem będzie, jeśli powiem, że pisarze czy artyści bar-
dzo często stają się bohaterami literackimi. Ty również ko-
rzystasz z możliwości, aby artystów uczynić bohaterami 
Twojej najnowszej książki. Szczerze jednak wydaje mi się, 
że są to osoby słabo znane poza środowiskiem krytyków 
sztuki. W związku z tym, do kogo ta książka jest kierowa-
na? Czy tylko do krytyków sztuki, absolwentów wydziałów 
sztuk pięknych, osób, które znają te nazwiska? Przyznam, 
że ja nie mam frajdy z takiej lektury, jeżeli nie kojarzę tych 
bohaterów, jeżeli muszę sobie wcześniej wyszukać w Goo-
gle te nazwiska. Gdybyś tak prowadził fikcyjne dialogi np. 
z Picassem…  
 
Dobry pomysł [śmiech]. A pytanie jest bardzo ważne. Martwi 
mnie ten Twój brak frajdy, ale prowadzę statystykę i wiem, że to 
głos osobny. Książka jest tak pomyślana, aby mogła wychynąć 
ze środowiska sztuki, napisana jest językiem nie „historyczno-
sztucznym”, tylko eseistycznym. No i uważam, że ma szanse, 
w każdym razie takie fabularyzowanie żywych ludzi powinno 
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wpływać na możliwość utożsamiania się z nimi i życzę sobie, 
aby ci, którzy książką kupią, tak właśnie wchodzili w sztukę. 
 
Powinna popularyzować też artystów, Twoim zdaniem? 
 
Tak, bo to są bardzo ciekawi ludzie. Ja to wiem [śmiech]. 
 
To są Twoi znajomi? 
 
Teraz tak, wcześniej prawie zawsze nie.  
 
To osoby, których sztuka cię zafascynowała gdzieś w prze-
strzeni muzealnej? Jaki właściwie był klucz pozyskiwania 
rozmówców? 
 
Zacznijmy od tego, że nie jestem takim skautem galeryjnym, 
który szuka nowych artystów, a raczej korzystam z tego, co już 
odkryto, tylko umiem to sproblematyzować. Ale też mam swoje 
wyraźne upodobania i pewni ludzie, np. sztuka krytyczna w po-
staci kilku osób, interesowali mnie bardziej niż, powiedzmy, 
obecny minimalizm. Mam też wrażenie, że niektórzy znikli pod 
takim kapeluszem czasu i trzeba ich było odkryć, a ja ich bar-
dzo lubiłem. Tak było np. z Agatą Bogacką. Bardzo ciekawa 
artystkach w latach 2000-nych, teraz nieobecna, a niezasłuże-
nie. Zresztą nie uwolnię się od własnej metryki. Dorastałem 
w latach 90-tych i stamtąd biorę swoje pierwsze zachwyty. Po-
zdrawiam tu Mariusza Libla z Grupy Twożywo, kiedyś znanej, 
o której naprawdę mało kto już dziś pamięta. Oni mnie kształ-
towali, ja mam nadzieję ich trochę też i po prostu mi żal, że to, 
co było dla mnie istotne, ginie. Więc bywa, że poza zachwytem 
to jest też takie „ocalanie od zapomnienia”. No, to prywatne wy-
bory, ale też nie ekscentryczne.  
 
Czy przygotowywana przez Ciebie i Szymona Rogińskiego 
książka to, według Ciebie, literatura piękna, eseistyka, felie-
tonistyka? 
 
Felieton jest pojęciem krzywdzącym. Ponieważ ludzie nauczyli 
się używać tego pojęcia jako sztychu, więc ja się przed tym 
słowem bronię. Natomiast czy to są eseje, to jest teraz kwestia 
formalna. Czy esej jest tylko wtedy, gdy siedzisz à la Montaigne 
w wieży i wyduszasz z siebie to, co jest twoją wrażliwością? 
Czy za esej można uznać tekst, do którego potrzebny był 
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asumpt zewnętrzny? To bez znaczenia. Ale jeśli takich rozróż-
nień trzeba, to powiedziałbym, że to jest proza eseistyczna 
o tematyce artystycznej z elementami reportażu, w szczególno-
ści charakterystyk postaci. O, Boże! Zawikłana sprawa, ale 
efekt prosty. To portrety literackie zestawione z portretami foto-
graficznymi Szymona Rogińskiego. Tworzą przyjemną grę, py-
tania o możliwość spotkania drugiego człowieka, tożsamość, 
współobecność. No takie, takie. Jak być blisko drugiego czło-
wieka.  
 
W opowiadaniu Żądam zemsty ze zbioru Oświęcimki pada 
zdanie : „Po co nam artyści, skoro mamy telewizję”. Czy 
nie jest trochę tak, że sztuka współczesna stała się jak te-
lewizja? Że ta sztuka bazująca na stylistyce szoku, na sek-
sie, wulgarności stała się tak banalna, płytka, masowa, 
właśnie jak telewizja? 
 
Widzę że Ciebie również porusza ta kwestia. 
 
Bardzo! 
 
Widzę po prostu, że to Cię zajmuje. 
 
Mocno poruszyło mnie to opowiadanie, było świetne. Mó-
wisz: po co nam artyści, skoro mamy telewizję, ale czy ar-
tyści współcześni aż tak bardzo różnią od tego, co widzisz 
w telewizji? 
 
Myślę, że pewna grupa się nie różni. Niektórzy często nie potra-
fią dobrze konceptualizować i bazują na machinalnych intu-
icjach, takich klasyczno-awangardowych, gdzie wywołanie szo-
ku jest jakimś sukcesem, a że już nie ma na kim wywoływać 
szoku, bo jest pożądanie szoku, więc szok jest niemożliwy, to 
stają się telewizją. Oczywiście ludzie to obejrzą, jak wypadek 
samochodowy, ale po co? Choć jak teraz sobie myślę, co było 
dla mnie taką telewizją w sztuce, to nie wiem… Zresztą telewi-
zja też się kończy, to osobny rozdział. 
 
Ja mam na myśli np. performance, którego autorka, Milo 
Moiré, wypuszczała z waginy jajka na białe płótno.  
 
Tak… Nawet nie chcę o tym myśleć. Ja to po prostu pomijam, 
ale takiej sztuki też jest dużo. Można mówić, że to jest sztuka 
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feministyczna czy sztuka ciała, ale… nie wiem, może? Może ja 
po prostu jestem antyfeministą? [śmiech]. Tego się zresztą 
obawiam. 
 
Może należałoby odwrócić pytanie – po co nam telewizja, 
skoro mamy takich artystów? 
 
To zabawne, ale niemożliwe. Po pierwsze, jest taki nimb wokół 
artysty, że to człowiek, który się nigdy nie da wsadzić w ramy 
przemysłu kulturowego. No i niby nie da, ale z drugiej strony, 
oni są tacy amatorscy z tym robieniem szałasów z kijków, że 
w swej masie nigdy nie będą mieli okazji być wsadzeni. Ludzie 
oczekują, jak to się mówi, „pierdolnięcia”, żeby grzmiało i bły-
skało. A oni po prostu są za słabi. Więc może to ich po prostu 
uchroni. W tym zresztą jest nadzieja. W tych kijkach i szała-
sach. 
  
W audycji radiowej Dwójki, Świat młodych, mówiłeś o zna-
czeniu moralności dla pisania, porównując zawód dzienni-
karza i pisarza. Mówiłeś nawet, że reklamiarze są bardziej 
moralni niż dziennikarze, bo są cyniczni wprost. Gdzie byś 
umiejscowił artystów w takim razie? 
 
Ponieważ ja mam taką niespełnioną miłość do sztuki, a z miło-
ścią mam tak, że na ogół swoich obiektów miłości nie rozu-
miem, to nie rozumiem też, gdzie tu są artyści. Wiem oczywi-
ście, że część robi lipę, ale nawet wtedy mam do nich jakiś 
szacunek, bo ostatecznie wybrali to, co jest przedmiotem i mo-
jej miłości. Dziennikarzy, pisarzy, reklamiarzy jakby jestem 
w stanie rozgryźć, a ich nie. 
 
Nie lubisz dziennikarzy? 
 
Lubię prawdę, której mogę się dowiedzieć od dziennikarzy, lu-
bię, kiedy dowiaduję się czegoś o świecie, ale wiem, jak często 
jest to interesowne. Jak bardzo jest to języczek u wagi i jak ma-
ło jest tam tłumaczenia świata, a jak dużo ważenia. To zresztą 
jest też niefajne w pracy krytyka, jeśli stanie się taką wagą. Tra-
ci wtedy to, co jest najprzyjemniejsze w kontakcie ze sztuką – 
jej rezonans w sobie. 
 
W Twojej twórczości pojawia się motyw tzw. „warszawki”, 
osób z klasy średniej. Są tam bywalcy Openera, klientela 
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Przekąsek-Zakąsek itp. Czy to ciągłe nawiązywanie do tej 
grupy to nie jest wynik zderzenia „korpoludka”, jakim za-
pewne byłeś, pracując w reklamie, z wrażliwcem-pisarzem? 
 
Tak, ja w ogóle już zaczynam postrzegać siebie jako raroga, 
który wszędzie trochę nie pasuje. Znam kilka różnych środo-
wisk: reklamowe, sztuki, ostatnio bibliotekarskie, próbowałem 
robić doktorat i wszędzie jestem rarogiem. Nic z tym nie zrobię, 
ale też cały czas absorbuję, wchłaniam. Wtedy akurat padało 
na korporacje, ale mnie jest źle wszędzie. O korporacjach tak 
wprost jedną książkę napisałem i to jest książka, powiedzmy, 
jednostronna: Jak czuć się dobrze, gdy cię wywalą. 
 
Tak, ten tytuł od razu skojarzył mi się korporacjami. 
 
Próbowałem tam siebie sformatować jakby na potrzeby takiego 
schematycznego rozumienia świata: tu korporacja, tu wrażliwy 
człowiek – i zróbmy książkę o tym. Ale ja mam poczucie, że 
jestem większy niż każde środowisko. Dlatego też zawsze je-
stem rarogiem i albo po prostu tak zostanie, albo wyduszę to 
jakoś z siebie, taki opis przystający do mojej relacji z każdym 
z tych światów czy światem w ogóle. Uda się lub nie, zobaczy-
my. 
 
Zastanawiałam się, na ile to może być próba ocalenia wraż-
liwca w tym świecie. 
 
Za każdym razem to jest próba ocalenia, ale akurat tym bym się 
nie szczycił, bo każdy próbuje się jakoś ocalić. Ludzie robią naj-
różniejsze rzeczy, jak np. pieczenie chleba eko. To też próba 
stworzenia sobie jakiejś wysepki intymności czy harmonii.  
 
Nie wiem, na ile można sobie pozwolić na upolitycznianie 
Twojej twórczości. Czy ta mniej lub bardziej zawoalowana 
krytyka klasy średniej ze stolicy, z dużego miasta, jest ele-
mentem krytyki neoliberalizmu, krytyką mierzenia wszyst-
kiego wartością rynkową? Czy odcinasz się od takich in-
terpretacji?  
 
Pytanie jest zasadne, ale ja nie mam zmysłu politycznego i sam 
się zastanawiam, czy to jest problem, czy nie. Jest takie zawo-
łanie: „wyjść z domu i czynić dobro”, ale mnie interesuje raczej 
obserwacja i dusza tego człowieka, który jest poddany sytu-
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acjom zewnętrznym. Jedne są takie, drugie inne, jedną może 
być wojna, inną warszawskie knajpy, ale za każdym razem 
w ten magiel włożony jest człowiek. Powiedziałbym, że taka 
w ogóle powinna być literatura, powinna docierać do tej kulki 
w człowieku i pokazywać, jak ona się w całym tym flipperze od-
bija. 
 
Ale czy może nie być polityczna, skoro wszystko jest poli-
tyczne, jak pisała Szymborska? 
 
Nie wiem, Szymborska jest niespełnioną copywriterką, bo jesz-
cze wtedy nie było reklamy [śmiech]. To jest wdzięczne, krągłe 
zdanie, ale co ono oznacza? Jak wszystko, to i nic, kolejne krą-
głe zdanie. I tak sobie rozmawiamy, ja z Szymborską [śmiech]. 
Weźmy Czechowa, bardzo go lubię, a u niego w przecież ogóle 
nie ma polityki. I to nie dlatego, że był wtedy marazm w Rosji, 
tylko dlatego, że zadaniem literatury, w moim rozumieniu, jest 
przede wszystkim opisać ruch tej piłeczki, a nie kształtowanie 
jej lotu. Nawet, szczerze mówiąc, uważam, że artystom ta poli-
tyka nie wychodzi, bo to jest sfera działania. Weźmy ludzi z poli-
tyki lokalnej, mamy w miarę udaną reformę samorządową, ci 
ludzie ewidentnie zmieniają świat – budują drogi, szkoły itd. Że-
by do tego doszło, musi być ileś działań administracyjnych, wy-
borczych, propagandowych, to jest polityka. Rzadko się zdarza, 
że przychodzi wieszcz i zmienia epokę. W stu procentach bez 
tego promila powiedzmy: tworzenie sztuki to jest dokumentacja, 
uwrażliwianie. To nie jest polityczne, to służba, żeby coś w ogó-
le miało znaczenie.  
 
Oświęcimki to tytuł będący zdrobnieniem. Czemu to zdrob-
nienie służy? Czy chodzi o zdystansowanie się do tematu, 
czy o pewien wentyl bezpieczeństwa na zarzuty o niewła-
ściwie, niegodne podjęcie tematu, że to przecież nie 
Oświęcim, a Oświęcimki? 
 
Tak. A to, co mówisz, jest dla mnie bardzo miłe, bo wszystko to 
jest prawdą. Faktycznie tak było, że postanowiłem trochę zejść 
z celownika, a jednocześnie potańczyć przed lufą. Ostatecznie 
jednak okazało się, że to jest duża, milcząca armata.  
 
Jak sam zauważasz, zagłada jest częścią popkultury: 
memy z Hitlerem, żartobliwe fanpejdże na Facebooku, jak 
Hitler na sankach jadący po tęczy, wypełniające You Tube’a 
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przeróbki sceny z filmu Upadek (Hitler o wdrażaniu 
Pendolino, Hitler i faktura Orange, Hitler nie dostaje hot-
doga z Orlenu itd.). Czy Twoim zdaniem to ma funkcję 
estetyzacji zła, banalizacji zła?  

 
Raczej oswajania. 
 
Bo zastanawiam się, czy Twoje teksty z Oświęcimek nie 
mają podobnej funkcji. Ikea jako obóz koncentracyjny… 
 
To, co mówisz, odbieram teraz jako atak. Bo myślę tak: kto two-
rzy takie fanpejdże? Ludzie lat dwadzieścia parę, którzy, wcho-
dząc w świat, nie do końca dla siebie rozpracowany emocjonal-
nie, widzą, jak wiele jest w nim ostatecznego zła. No i co można 
z tym zrobić? Oswoić, zabawić. Czyli to, o czym mówisz. Hitler 
na tęczy. Ale Oświęcimki nie są po to, aby oswoić, tylko aby 
zrozumieć, ile ja tego zła mam w sobie albo jak bardzo zosta-
łem nim dotknięty.  
 
W opowiadaniu Wiele rąk porównujesz sytuację przemocy 
domowej, bicie dziecka przez ojca, z biciem więźnia przez 
Kapo. To skojarzyło mi się z wierszem Daddy Sylvii Plath. 
Czy celem takiego tekstu jest to, aby przeżyciom osobi-
stym nadać wymiar uniwersalny? 
 
Celem tego opowiadanka było zdanie relacji (jak zresztą celem 
każdego opowiadania z Oświęcimek jest zdanie relacji) z tego, 
że te sytuacje – wojny, zagłady i życia – teraz ze sobą kore-
spondują. Czytając jakiś obozowy opis, zobaczyłem w sposobie 
obrony tych ludzi przed pałkami w obozie sytuację, gdzie ja się 
bronię przed moim ojcem. Może nie bił mnie często, ale zdarza-
ło się. I ja też miałem pewne zamysły i techniki obrony przed 
jego ciosami, zresztą podobne do ich pomysłów. To było oczy-
wiście dramatyczne, choć teraz próbuję się z tego śmiać, 
à propos Hitlera na tęczy.  
 
Czyli literatura jako sposób radzenia sobie z traumą? 
 
I na oddanie światu hołdu. Skoro to jest ciekawe, to trzeba to 
opisać. 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi51euG7MXPAhVJ3iwKHdoGCaAQtwIIMDAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgmxvBTGDJQ0&usg=AFQjCNEH7SR8EbdE1PfxNODNQlBBcD4ykw&sig2=tXBK4-p04fBDaYp1nx8HEg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi51euG7MXPAhVJ3iwKHdoGCaAQtwIIMDAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgmxvBTGDJQ0&usg=AFQjCNEH7SR8EbdE1PfxNODNQlBBcD4ykw&sig2=tXBK4-p04fBDaYp1nx8HEg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi51euG7MXPAhVJ3iwKHdoGCaAQtwIIMDAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgmxvBTGDJQ0&usg=AFQjCNEH7SR8EbdE1PfxNODNQlBBcD4ykw&sig2=tXBK4-p04fBDaYp1nx8HEg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi51euG7MXPAhVJ3iwKHdoGCaAQtwIIMDAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgmxvBTGDJQ0&usg=AFQjCNEH7SR8EbdE1PfxNODNQlBBcD4ykw&sig2=tXBK4-p04fBDaYp1nx8HEg
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A nie spotkałeś się z sytuacją, że ktoś potraktował to jako 
banalizację zła? Że swoje osobiste doświadczenia porów-
nujesz do Holocaustu? Nie oceniam Cię teraz, ale czy spo-
tkałeś się z takimi zarzutami? I jak na nie odpowiadałeś? 
 
Tak, tak. Ktoś mi napisał, że Oświęcim to nie jest odpowiednie 
porównanie dla ubijania kotleta.  
 
Szczerze mówiąc, usiłuję znaleźć związek. 
 
To był chyba ktoś z Kurzojadów. A drugi to Maciej Cisło, kiedy 
jeszcze szukałem wydawcy, który powiedział: „Musi pan jeszcze 
raz przemyśleć swoją »filozofię oświęcimską«”. To są rzeczy, 
które były napisane do mnie wprost, więc dziękuję za nie, ale 
z drugiej strony… „Filozofia oświęcimska”? Nie wiedziałem, że 
jest taka. No i co ma kotlet do Oświęcimia? Ludzie porządni 
mają kotlety w jednym miejscu, a Oświęcim w drugim. Taką 
mam odpowiedź teraz.  
 
„Jeśli dobrze pomyśleć, wszystko daje do myślenia”. 
 
Tak, starałem się uniknąć tego „wszystkiego” jak u Szymbor-
skiej [śmiech]. Ale weźmy to bicie. Skoro jest tak, że ja widzę 
cielesną korespondencję pomiędzy tym, jak się broni człowiek 
na tym placu, a tym, jak ja broniłem się przed moim ojcem i ileś 
tych sytuacji jest powtarzalnych, to nie znaczy, że to jest sytu-
acja fikcyjna, tylko że ona w logicznym wnioskowaniu prowadzi 
do pewnych przeżyć moich, mojej rodziny, społeczności, które 
sprawiają, że to jest też moje przeżycie. Ja mogę uznać, dzie-
ląc porządnie na półki, że Holocaust to jest rzecz z historii kultu-
ry, prawie wymyślona, a mogę próbować się ocalić i powie-
dzieć, że to jest część mojego życia i nie jest to porównanie, 
tylko pokazanie, jak te rzeczy są ze sobą powiązane. Jak awers 
lub rewers. Albo echo.  
 
Jak to jest być Wojciechem Albińskim, nie będąc Wojcie-
chem Albińskim? 
 
Ależ ja nim jestem. Nawet podwójnie. Choć mój imiennik, pisarz 
i poprzednik, niedawno umarł, to niosę na sobie i jego nazwi-
sko. 
 
Skontaktowałeś się z nim? 
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Kontaktowali się też ze mną ludzie od niego. Kobieta, która była 
w nim zakochana, znalazła numer telefoniczny i, kiedy wrócił do 
Polski, dodzwoniła się do mnie i musiałem ją rozczarować. Zro-
biłem z tego zamieszania opowiadanie Ukradzione nazwisko. 
Dostałem nawet jego spore honorarium na swoje konto z gaze-
ty, która też miała mnie w rachunkach. Cała sytuacja zresztą 
pokazuje tylko fantastyczność świata, to trochę jak wchodzenie 
w mit. Byłem już Hiobem, Jonaszem, Midasem, jestem Albiń-
skim i wiem, że to sytuacja, która jest duża większa ode mnie, 
ale próbuję znaleźć się przy stole tych wszystkich ludzi i jakoś 
ją podjąć. I to jest ujmujące, i za to dziękuję. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 

 
 

Wojciech Albiński 
 

Ur. 1977, mieszka w Duchnicach. 
Autor zbiorów opowiadań Przeką-
ski-Zakąski (2012), Oświęcimki (2015) 
oraz, wraz z Marcinem Władyką, 
graficznego poradnika Jak czuć 
się dobrze, gdy cię wywalą (bo że 
to się stanie, to pewne) (2014). 
Wieloletni pracownik działów kre-
acji warszawskich agencji rekla-
mowych, po konwersji wieku 
wczesnośredniego pracownik bi-
blioteki i krytyk sztuki współpracu-
jący z magazynem „Szum”. Publi-
kował poezję i prozę, obecnie 
wraz z Szymonem Rogińskim 
przygotowuje zbiór sylwetek pol-
skich artystów. Pisze dalej. 
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Aut. Maria Kuczara 
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JAKUB SKURTYS 
 

 

Rachunki prokonsula. 
O Śrubie Archimedesa Piotra Gajdy

 
 

Hostel był jednym z najlepszych poetyckich debiu-
tów roku 2008 i spotkał się z zasłużonym (choć zdecydo-
wanie zbyt ubogim) uznaniem krytyków. Zwłoka (2010) roz-
wijała konsekwentnie jego metaforykę i przynosiła tom 
jeszcze klarowniejszy, balansujący między ciemną, surre-
alistyczną wyobraźnią i technikami montażu, jukstapozycji 
czy katachrezy, spowijając wszystko w lodową otulinę, jak-
by mumifikowała w ten sposób uciekające zbyt szybko 
sensy. Ale też wyczerpywała pewien model obrazowania, 
a po niej musiał Piotr Gajda radykalnie zmienić sposób pi-
sania. Demoludy (2012) przyniosły więcej gniewu, więcej 
niechęci do rzeczywistości społecznej i więcej krytyki pod 
jej adresem. 

 
Pozostał Gajda poetą inte-

lektualnym, ważącym słowa, zanu-
rzonym w kulturowej i estetycznej 
tradycji, ale obranie kierunku na 
Mikołów zbliżyło go do językowych 
wariacji Krzysztofa Siwczyka i Ma-
cieja Meleckiego, do ich długiej, 
przeintelektualizowanej frazy, która 
odbiera oddech i zmusza do wie-
lokrotnej lektury zdanie po zdaniu. 
O ile jednak mikołowscy autorzy 
piszą teoriami i bliska im jest tek-
stualna estetyka postmoderni-
stycznego wyczerpania, o tyle 

Gajda pisze przede wszystkim z doświadczenia, a z języka ko-
rzysta jak z narzędzia, nie rozpływając się nad jego nieujarz-
mionym i chaotycznym przepływem. Wraz z kolejnymi tomami 
postępowała alienacja podmiotu tomaszowskiego twórcy w kon-
kretnej przestrzeni, konkretnych warunkach społeczno-eko-
nomicznych i doskwierającej mu, realnie oddziałującej rzeczy-
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wistości potransformacyjnej Polski. Jej obraz coraz bardziej 
męczył i irytował, dało się wyczuć rozczarowanie polskością, 
ale też zlaicyzowaną i unarodowioną formą religijności czy pod-
niesioną do rangi narodowego symbolu ksenofobią. Gdyby szu-
kać analogii na innym polu, przypomina to drogę Przemysława 
Wojcieszka. Trup ze Zwłoki zmienił się więc w turpizm, a całość 
wypełnił jad rozczarowanego prokonsula, którego zewsząd oto-
czyli barbarzyńcy i bezczelnie (bo nieświadomie) wymachują 
mu przed nosem gnijącą łydką. Przeszedł tym samym Gajda od 
bardzo intymnych w obrazowaniu refleksji o czasie i śmierci na 
pozycje raczej intelektualno-elitarystyczne, coraz radykalniej 
ukazując moralną, estetyczną i umysłową degrengoladę otacza-
jącego świata i coraz odważniej występując w imieniu apokalip-
tycznego dyskursu. 
 Golem (2013) wydał mi się kwintesencją takiego myśle-
nia ‒ z analizy politycznej i zmęczenia rzeczywistością wyłoniła 
się metafizyczna wręcz diagnoza schyłku czasów, portret czło-
wieka-golema ożywionego magicznym słowem (poetyckim za-
klęciem) chochoła, którego pustka wewnętrzna koresponduje 
z pustką współczesnego świata. Bohater tkwi od początku we-
wnątrz tego systemu, tak samo jak inni tonie, nurza się w błocie 
i podlega rozkładowi woli. A jednak jest w tomach Gajdy coś, co 
karze się do tego bohatera nie przywiązywać, traktować go 
z dystansu, coś, co pozwala go ocenić negatywnie, jakaś pozo-
stająca z tyłu głowy, wzniosła świadomość rozpoznania schyłku. 
Golem to zarazem kwintesencja trudności, jakie stwarza poezja 
tomaszowskiego autora: rozbudowane obrazowanie, rozlewają-
ce się frazy, wymóg maksymalnej koncentracji u czytelnika oraz 
szeroki kontekst filozoficzny i literacki, by koniec końców wy-
brzmieć mogło kloaczne wołanie Hioba na stercie gówna. 
 Ze Śrubą Archimedesa jest podobnie: „czyż nie jesteśmy 
kwintesencją prochu?” ‒ pyta Gajda i odpowiada, pozornie my-
ląc trop i wprowadzając nowe pole semantyczne, by zaraz wró-
cić na obrane, wanitatywne tory ‒ „Przeznaczenie / wypełnia 
nim łuskę, jedyny przedmiot, posiadający otwór // zaślepiony 
pociskiem, który jest w stanie dolecieć do celu // przez pustkę. 
Tymczasem my pełzamy od punktu A do punktu // B o kulach 
własnego kalectwa; złudnej nieśmiertelności / za linią wystrzału 
[…]” (s. 16). Warto zwrócić uwagę na ten przemyślany sposób 
splatania obrazów, porzucania jednego z nich, by mógł nie-
oczekiwanie powrócić na prawach puenty w jakimś idiomie lub 
metaforze dwa wersy dalej. To opanował Gajda do perfekcji 
i konsekwentnie stosuje w całym tomie. Tytuł książki wprowa-



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 4(10)/2016______________ 
 

 

64_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

dza nas w problematykę najwyżej wagi: pytamy wszak, po 
pierwsze, o punkt podparcia, który pozwoli ruszyć z posad bryłę 
świata (za Archimedesem i Kartezjuszem z motta), po drugie – 
o maszynę prostą, wynalazek starożytności (temuż Archimede-
sowi przypisany) służący do nawadniania kanałów irygacyjnych, 
a zatem do uprawy roli i kultywowania życia (colo, colere, kultu-
ra!). Tymczasem „dziś, ze względu na nieczułość / na zanie-
czyszczenia, coraz częściej wykorzystuje się ją / do podnosze-
nia ścieków w naturalnym środowisku człowieka” (s. 18). 
Szambo wybiło, a gówno ‒ przypomina tomaszowski twórca ‒ 
to konkretne i to moralne, sięga nam już do gardeł i żadna 
przepompownia nie ma takiej mocy, by je zatrzymać. Marność 
nad marnościami, ot co. 
 Edward Pasewicz pisze na skrzydełku o frajdzie obco-
wania z żywą wyobraźnią i zabawnymi pytaniami. Chyba nie 
mam takiego poczucia humoru, bo zarówno pytania, jak i od-
powiedzi Gajdy traktuję raczej serio. Nie widzę w nich ironii ani 
kpiny, za to sporo reakcyjnego wymachu, przed którym lepiej 
odsunąć głowę, jeśli chce się ją zachować na właściwym miej-
scu. I nie chodzi o to, że jest to tom zły, przeciwnie, w pełni pa-
nuje autor nad językiem, nad przerzutniami, rozwija rytm frazy 
bez gubiących czytelnika zerwań, nawet zestroje semantyczne 
i wszechogarniającą katachrezę prowadzi tak klarownie, że nie 
sposób posądzić go o nieczytelność czy celowe utrudnianie 
relacji komunikacyjnych. To bez wątpienia jedna z bardziej 
przemyślanych i sprawnie napisanych książek poetyckich tego 
roku, ale z pewnością dołączy też do grona książek niewystar-
czająco przeczytanych, bo na złość wszystkim nie wpasowuje 
się w teoretyczne i krytyczne trendy. Nie sprawiła mi Śruba Ar-
chimedesa takiej frajdy, jaką sprawiła Pasewiczowi. To raczej 
tom bolesny, pełen krytycznych diagnoz, co do których w więk-
szości możemy się zgodzić, ale też niespecjalnie zaintereso-
wany wypracowaniem nowych rozwiązań i planów na przy-
szłość, nawet gdyby miała to być wyłącznie przyszłość języka 
poetyckiego. Jest gęsty i mniej wpadający w ucho niż Demolu-
dy, dystych ma raczej filozoficzne niż polityczno-polemiczne 
zacięcie, a jednak chce dotykać spraw bieżących i angażować 
w krytykę rzeczywistości. Przypomina w tym innego erudycyj-
nego poetę, który chronicznie cierpi na niedoczytanie ‒ Prze-
mysława Owczarka, nomen omen obecnego dyrektora łódzkie-
go Domu Literatury, wydawcy Śruby. Trzeba jednak odnotować, 
bo rzadko się tak zdarza, że druga część tomu wciąga bardziej 
niż pierwsza. Zwykle dłuższe książki poetyckie nie są w stanie 
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utrzymać napięcia, wyczerpują się po dwudziestu wierszach 
i czuć już, że wszystko zmierza do puenty, klamry lub innego 
mocnego akcentu przed spisem treści. Tymczasem u Gajdy 
części druga i trzecia (Henry Fool oraz Archimedes pomylony, 
jest jeszcze Dante w kacecie) przynoszą znacznie więcej dy-
namizmu i są jakby bardziej błyskotliwe, więcej obrazów i fraz 
zapada w pamięć, a i krytyka kultury, nienaznaczona tak dan-
tejskim piętnem, wydaje się bardziej na czasie.  
 Sporo jest u Gajdy operacji lingwistycznych, ukonkret-
nienia lub rozbijania utartych zwrotów, jak „W gruncie rzeczy 
sens zapuszcza korzenie” (s. 48), podążania za homonimią 
i współbrzmieniami: „Redukować odległość // między gorącym 
lutem i absolutem, bawić się danymi, podając ją / w milime-
trach, centymetrach i decymetrach” (s. 35) czy „Po owocach go 
poznacie, chyba że będą to owoce / morza. Smak nieświeżej 
ostrygi na języku, spiętej // ostrogą dni […]” (s. 56). Obraz (wy-
obraźnia) i język naśladują się w narracyjnej grze, wzajemnie 
się motywując do kolejnych wypaczeń, neologizmów i kata-
chrez: 
 

Kto pyta, nie wielbłądzi. Nie jest również garbusem, 
dźwigającym sprężoną niepewność na plecach, 
gdy pragnął być lordem, vita brevis, ars longa, occasio 
 
praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile, 
lecz – o ironio! – te marzenia przerwała lordoza, 
wytrącając go z toru spraw zasadniczych poza nasyp 
 
żywota […] 
 
(Who is who?, s. 28) 

 
 Koniec końców to właśnie język zostaje obciążony winą 
za wytracające się znaczenia, to on jest labiryntem bez wyjścia 
i bez skarbu w środku, ma charakter nadmiarowy, jest płynny, 
stratny i nie gwarantuje żadnego punktu podparcia. Wbita weń 
śruba Archimedesa będzie wydobywać z głębi różne błahostki 
i zatapiać podmiot coraz głębiej, aż zadusi go pod zwałami bez-
sensu lub doprowadzi do absurdalnego wyobcowania „na łepku 
szpilki”. Niezupełnie zgadzam się z apokaliptycznymi diagno-
zami Gajdy ‒ można powiedzieć, że albo wyrosłem już z takiej 
dykcji (Czechowicz, Miłosz i te sprawy), albo jeszcze do niej nie 
dorosłem, bo wciąż żywię nadzieję na witalistyczny, emancypa-
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cyjny potencjał wpisany w każdy konflikt (również ten literacki) 
i wierzę w taktyczne mikrozmiany w systemie. Może z perspek-
tywy roczników sześćdziesiątych wygląda to inaczej (nie zapo-
minajmy, że Gajda to rówieśnik brulionowców), bo w ich tomach 
coraz częściej znaleźć można taką właśnie reakcję na ostatnie 
ćwierćwiecze. Tak czy tak, Śruba Archimedesa to jakby do-
mknięcie trylogii zaczętej Demoludami i rozwiniętej w Golemie: 
krytycznej rozprawy ze współczesnością, późną nowoczesno-
ścią, polskością i własnym dojrzewaniem w świecie zupełnie 
rozmytej duchowości i szukanego po omacku gruntu; domknię-
cie solidne i ważne. Co dalej?   
 
 
Piotr Gajda, Śruba Archimedesa, Dom Literatury, Łódź 2016. 

 
 

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

 

Artystą się jest czy artystą się bywa? 
Portret artysty w wieku młodzieńczym 

Jamesa Joyce’a
 

 
Portret artysty w wieku młodzieńczym Jamesa Joy-

ce’a to powieść, która w dużej mierze pozwala czytelnikowi 
spojrzeć na geniusza dwudziestowiecznej prozy europej-
skiej po prostu jak na pisarza. Podkreślam: pisarza. O tym, 
kim jest James Joyce jako autor Ullisesa i Finneganów tre-
nu – książek, którymi dokonał niemałej rewolu cji w myśle-
niu o współczesnej powieści – napisano już całkiem sporo. 
Pierwsze utwory pisarza, czyli artystyczne preliminaria – 
do których należy między innymi Portret artysty w wieku 
młodzieńczym – wciąż wymagają jednak szerszego rezo-
nansu krytycznego na gruncie rodzimej literatury. Można 
nieco ubolewać nad tego rodzaju stanem rzeczy, albowiem 
to właśnie pierwsze próby pisarskie Joyce’a mogą okazać 
się szalenie interesujące, jeżeli chcieć spróbować prześle-
dzić proces twórczej ewolucji autora. 

 
Na początek kilka słów o ty-

tule książki, albowiem ten wydaje 
się nieco zwodniczy. Trudno bo-
wiem pokusić się o stwierdzenie, 
że Portret artysty w wieku mło-
dzieńczym traktuje o reprezentan-
cie klasy artystycznej par excel-
lence. Stephen Dedalus, bo tak 
zwie się główny bohater, to postać 
młodzieńca wyróżniającego się na  
tle swoich rówieśników, którego 
rozwój intelektualno-emocjonalny 
uwarunkowany jest w dużym stop-
niu przez społeczno-polityczne 
przemiany zachodzące w ówczesnej Irlandii. Autora Dublińczy-
ków interesuje próba sportretowania przemian dokonujących 
się w mentalności i obyczajowości irlandzkiego społeczeństwa, 
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na tle których rozgrywa się wyjątkowo intensywnie przeżywany 
kryzys tożsamości jednostki. Pisarz nieprzypadkowo zatem 
w szczególny sposób eksponuje w swojej książce problem 
przynależności: Dedalus, nieco zagubiony uczeń prywatnej 
szkoły jezuickiej, z czasem musi dokonać samookreślenia – kim 
tak naprawdę jest, a dalej: po czyjej jest (lub nie jest) stronie. 
Klarowny przykład na potwierdzenie tej tezy stanowi fragment, 
w którym główny bohater spiera się z przyjaciółmi w kwestii po-
czucia narodowej tożsamości: 

 
– Przyłącz się do nas – powtórzył Davin. – W sercu 

jesteś Irlandczykiem, ale twoja duma jest silniejsza. 
– Moi przodkowie porzucili swój język i przyjęli 

obcą mowę – powiedział Stephen. – Dopuścili do tego, 
by podporządkowała ich sobie garstka obcokrajowców. 
Czy tobie się wydaje, że przez całe życie, całą swoją 
osobą, będę spłacał długi, które zaciągnęli? A niby z ja-
kiej racji? 

– W imię naszej wolności – odparł Davin. 
– Nie znam żadnego człowieka, od czasów To-

ne’a do czasów Parnella [Wolfe Tone (1763-1798) 
i Charles Stewart Parnell (1846-1891) – irlandzcy dzia-
łacze niepodległościowi] – powiedział Stephen – który 
ofiarowałby wam życie, młodość i serce, a którego by-
ście w zamian nie sprzedali wrogom, nie porzucili w po-
trzebie, nie obrzucili błotem lu nie zamienili na innego. 
Ty zaś namawiasz mnie, bym stał się jednym z was. 
Wolałbym, byście sczeźli. 
 
Stephen, co wielokrotnie podkreśla narrator, w pewnym 

momencie zdaje się zupełnie odosobniony w swoich wyborach. 
Franz Kafka zanotował niegdyś: „W walce ze światem bądź po 
stronie świata”. Główny bohater Portretu młodzieńca w wieku 
młodzieńczym zdaje się postępować w zupełnej opozycji do 
tych słów, albowiem świat, w którym przyszło mu egzystować, 
„bezceremonialnie zadaje kłam jego fantazjom”, wdzierając się 
w jego życie „ohydną falą”. 

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że bohater 
wczesnej prozy Joyce’a jest postacią – w specyficznym tego 
słowa znaczeniu – tragiczną. Otaczający go ludzie – bez 
względu na to, czy mowa o najbliższej rodzinie, rówieśnikach, 
wychowawcach z Clongowes – wzbudzają w nim narastające 
poczucie odosobnienia. „Samotność – cóż po ludziach, czym 
śpiewak dla ludzi?”. W pewnym sensie tak. Narrator powieści 
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wskazuje nawet w pewnym momencie, że tylko poezja jest 
w stanie uciszyć wewnętrzny lęk bohatera („[…] wiersze Clau-
de’a Melnotte’a spływały mu na usta i koiły niepokój”). Stephe-
nowi – zawieszonemu pomiędzy ohydnym światem zewnętrz-
nym a oniryczną, podniecającą zmysły krainą fantazji – udaje 
się jednak otrząsnąć z dziwnego letargu, co odnotowuje 
w ostatnim zapisie swojego dziennika: „Witaj, życie! Jak milion 
razy wcześniej, ruszam naprzeciw prawdziwemu doświadcze-
niu, by wykuć w kuźni duszy niestworzone dotychczas sumienie 
mojego plemienia”. 

Portret artysty w wieku młodzieńczym pozostaje więc 
swego rodzaju konglomeratem wszelakich idei: artystycznych, 
filozoficznych, moralnych etc. Znajduje to swoje odbicie 

także w językowej polifoniczności powieści: Joyce wy-
korzystuje różne rejestry języka, których właściwe roz-
poznanie i wyliczenie zajęłoby z pewnością większą 
część niniejszego tekstu. Skondensowana, wielowąt-
kowa fabuła zdaje się przy tym odnajdować balans 
pomiędzy auktorialną narracją a perspektywą wypo-
wiedzi głównego bohatera, choć oczywiście można 
w tym miejscu sformułować zarzut, że tak zogniskowa-
na opowieść traci nieco na wyrazistości, co szczególnie 
można zaobserwować na przykładzie zupełnie bezna-
miętnie skonstruowanych pozostałych bohaterów 
książki. Z drugiej strony nie wolno zapominać, że 
w zamyśle Joyce’a przedstawiony przez niego literacki 
portret (autoportret?) w dużej mierze ma charakter nie-
dokończonego szkicu postaci silnie zindywidualizowa-
nej, w której stopniowo narasta pragnienie wyrażenia 
siebie w „jakiejś formie życia lub sztuki w sposób moż-
liwie wolny i pełny”. 

  
 
James Joyce, Portret artysty w wieku młodzień-
czym, przeł. Jerzy Jarniewicz, Biuro Literackie, 
Wrocław 2016. 
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Konkursu im. Agnieszki Bartol 
(w kategorii: poezja), a także 
kilku innych konkursów po-
etyckich. W 2012 roku został 
nagrodzony za jedną z trzech 
najlepszych recenzji książko-
wych roku 2011 w Polsce 
w konkursie organizowanym 
przez Instytut Książki. 
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OLGA MAJERSKA 
 

 

Wielki, zły wilk i dziewczyna z zamku. 
O Dzikiej bestii Jorge Franco 

 
Niegdyś popularny, dziś coraz rzadziej obecny w lite-

raturze, jednak nadal święcący swe triumfy w blurbach i re-
cenzjach realizm magiczny wciąż budzi zainteresowanie 
jako kuszący mariaż zwyczajności z nadprzyrodzonością 
pozwalający odkryć, iż życie niejednokrotnie rządzi się 
logiką mitu. Nie dziwi więc zupełnie szum wywołany naj-
nowszą powieścią Jorge Franco, którego sam Gabriel Gar-
cía Márquez mianował swoim następcą. Po Dzikiej bestii 
można by, przynajmniej teoretycznie, spodziewać się 
wszystkiego, za co czytelnicy pokochali realizm magiczny. 
Kolumbijski pisarz bawi się jednak proporcjami, dorzucając 
do brutalnej, nad wyraz realistycznej historii jedynie 
szczyptę niesamowitości, która osnuwa powieść zaledwie 
powłoką baśniowości, a nas pozostawia z uczuciem 
niedosytu. 

 
Trzeba jednak oddać Fran-

co, że ze zwyczajnej opowieści 
o porwaniu, która mogła przero-
dzić się w tanią sensację, wyłuskał 
to, co najistotniejsze – obsesję. 
Obsesję na punkcie bezpieczeń-
stwa i kontroli życia najbliższych 
czy, w przypadku Izoldy, córki jed-
nego z bohaterów, uwolnienia się 
od ograniczeń narzucanych przez 
rodzinę i przyjęte konwenanse. 
Głównym jednak jej źródłem oka-
zuje się właśnie Izolda, dziew-
czynka żyjąca w niedostępnym 

zamku niczym królewna z bajki. Dla porywacza staje się swoje-
go rodzaju idée fixe, niedoścignionym wzorem piękna łączące-
go w sobie tajemniczość i niewinność. Dla porwanego jest ona 
z kolei świętością, dobrem najwyższym, skarbem, który chcia-
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łoby się zatopić w bursztynie, by ochronić go przed zgubnym 
wpływem czasu. To wielopoziomowe szaleństwo ujawnia się 
przede wszystkim w relacji tej dwójki – don Diega i Małpy Ria-
scosa – opętanych wielką i niespełnioną miłością do dziewczy-
ny. Pierwszy z nich, ojciec i głowa rodziny, odmawia pogodze-
nia się ze stratą będącą jednocześnie jego osobistą porażką. 
Drugi wikła się w skazane na porażkę romanse, ukrywając swo-
je preferencje seksualne i powoli popadając w paranoję doty-
czącą własnej męskości i ucieczki z Medellín. Właśnie ta tok-
syczna relacja, u podłoża której znajduje się obsesja łącząca 
don Diega i Małpę, staje się silnym i niezwykle sugestywnym 
studium szaleństwa. 

Obłęd tkwi także w samym świecie przedstawionym po-
wieści utworzonym z nieprzystających do siebie elementów po-
łączonych jedynie za pomocą pragnień, które, w ogólnym roz-
rachunku, okazują się przyczyną tragedii.  Zamek górujący nad 
pięknymi willami w Medellín, don Diego żyjący z ukochaną Ditą 
bez ślubu pomimo podszeptów sumienia i przyjętych norm, 
a także sama Izolda, która – zamiast wpasować się w bajkowy 
krajobraz – pragnie przyziemnych przyjemności, jak tańczenie 
do utworów Beatlesów czy ubieranie się w czerwone miniówki. 
To składowe świata, który, zamiast tworzyć całość, rozpada się 
na kawałki, uniemożliwiając bohaterom spełnienie najważniej-
szych potrzeb: szczęśliwego życia u boku ukochanego, bezpie-
czeństwa rodziny czy po prostu przekroczenia progu dorosłości. 
Franco doskonale dopasowuje rzeczywistość do zamieszkują-
cych ją postaci, ich problematycznych relacji i skomplikowanych 
uczuć. Jest ona znacznie dosadniejszym świadectwem kiełku-
jących obsesji niż słowa czy gesty, które bohaterowie skrzętnie 
ukrywają przed resztą świata. 

Najbardziej tajemniczą, intrygującą, a przy tym – niestety 
– zepchniętą na ostatni plan postacią okazuje się Izolda. To 
właśnie ona dostarcza wszelkich bodźców, dzięki którym mo-
żemy w ogóle wspominać o realizmie magicznym. Dziewczynka 
ubierana w falbanki i koronki jak bajkowa księżniczka lub lalka 
przejawia naturę dziką i nieokiełznaną niczym leśne zwierzę. 
Tam też spędza najwięcej czasu, poświęcając każdą chwilę 
z dala od czujnych spojrzeń dorosłych na zabawy z almirajami, 
mitycznymi stworzeniami przypominającymi ogromne króliki. Od 
tych uroczych zwierząt odróżnia je wielki, czarny róg na środku 
głowy, służący im do zaplatania dziewczynce włosów i ozdabia-
nia ich leśnymi kwiatami. Relacja naiwnej Izoldy z krwiożerczy-
mi stworami to jedyny sygnał magiczności w powieści Franco. 
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Co jeszcze kryje się w przyzamkowym lesie? Autor pomija to 
milczeniem, choć daje nam jasno do zrozumienia, że właśnie 
tam znajduje się furtka przenosząca niewinną i ufną Izoldę do 
świata baśni. Świat ten zaś łudząco przypomina opowieści braci 
Grimm, w których dzikie bestie nigdy nie śpią. 

Fragmentarycznie ukazana baśniowość co chwilę zde-
rzana jest z rzeczywistością, w której człowiek z łatwością przy-
biera postać wilka zabijającego z powodów dużo błahszych niż 
pieniądze. Przemoc, z początku okiełznana przez pozory czło-
wieczeństwa, przeradza się w bezmyślną orgię ciosów mają-
cych na celu zniszczenie wszystkiego, co młoda Izolda poko-
chała w leśnej głuszy. Pozostaje nam tylko zadać sobie pytanie 
– kto jest tytułową dziką bestią? Zakochany szaleniec, mityczne 
stworzenie czy może bezimienny narrator ujawniający się tylko 
w tych momentach, w których pragnie zostać dostrzeżony?  
 
 
Jorge Franco, Dzika bestia, przeł. Andrzej Flisek, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2016. 

 

Olga Majerska 
 
Absolwentka toruńskiej po-
lonistyki, nałogowa czytel-
niczka (miłość do literatury 
kryminalnej potwierdziła pra-
cą magisterską) i, od nie-
dawna, blogerka. 
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MICHAŁ PAWEŁ URBANIAK 
 

 

Osobni i samotni. O Nie zgadzam się 
Pera Pettersona

 
Bohaterami najnowszej książki Pera Pettersona Nie 

zgadzam się są Tommy i Jim, wychowywani w małej nor-
weskiej mieścinie Mørk. Przyjaźnili się, byli sobie wyjątko-
wo bliscy; choć wiele ich dzieliło, mogli uchodzić niemal za 
jedną osobę. Jak wyznaje Tommy: „Jim i ja trzymaliśmy się 
razem, zawsze tak było, rzadko widywało się któregoś 
z nas samego, bez tego drugiego, bez ramienia Jima przy 
ramieniu Tommy’ego lub odwrotnie. Ludziom w osadzie 
trudno to było zrozumieć, bo tak bardzo się od siebie różni-
liśmy, tak różnym życiem żyliśmy za drzwiami zamkniętymi 
wieczorem, ale wiele czerpaliśmy z tych różnic”. A jednak 
pewne zdarzenie z okresu dorastania doprowadziło do roz-
łamu w ich znajomości. W końcu ich drogi rozeszły się. 
Nieoczekiwane spotkanie po przeszło trzydziestu pięciu 
latach uruchomiło dramatyczne wspomnienia, pozwoliło 
odżyć dawno zduszonym emocjom, skonfrontować się raz 
jeszcze z dawnymi wyborami i dokonać swoistego rachun-
ku sumienia. 

 
Introwertyczny, zamknięty 

w sobie Jim wyrastał, metaforycz-
nie rzecz ujmując, w cieniu ojcow-
skiej nieobecności (i tym samym 
w swoich oczach „automatycznie 
stał się słaby i kobiecy”). Tę pust-
kę starała się mu wypełnić matka. 
Jednak nie potrafiła ona zastąpić 
nieznanego ojca (a także rodzeń-
stwa, którego nigdy nie było). Jim 
nie miał żadnych wspomnień, 
punktu zaczepienia. Nawet jego 
tęsknota zdawała się nieuzasad-
niona: „Jim nie wiedział, za kim 
ma tęsknić i czy można tęsknić za kimś, kogo się nie zna, kogo 
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się nigdy nie widziało, kto nie pozostawił po sobie żadnej pustej 
przestrzeni, żadnego dostrzegalnego odcisku na życiu”. W tym 
ujęciu Tommy jawił się jako ktoś lepszy i szczęśliwszy – miał 
przecież ojca (nawet jeśli ów ojciec tyranizował rodzinę). Jim, 
wchodząc w relację z Tommym, realizował swoją tęsknotę za 
bliskością, potrzebę posiadania ojca (opiekuna), a także brata, 
przyjaciela, który pomagałby dźwigać trudy życia (niebezza-
sadnie w powieści na prawach daleko idącej fantazji pojawia się 
biblijne porównanie bohaterów do Jezusa i Szymona Cyrenej-
czyka). 

Rodzina Tommy’ego Berggrena należała do toksycz-
nych. Ojciec, miejscowy śmieciarz, wyżywał się fizycznie na 
najbliższych. Udręczona matka, Tya, odeszła, porzucając dzie-
ci. Sam Tommy został w miasteczku uznany za twardego, nie-
przyjemnego chłopaka – tymczasem skrywał w sobie dużą 
wrażliwość i poczucie krzywdy. Długo pozostawał bezradny 
wobec przemocy ojca, nie mógł pomóc sobie i młodszym sio-
strom (pocieszali się oni w niemal kazirodczym, quasi-
erotycznym rytuale, który budował duszną bliskość między nimi, 
ale nie przynosił ukojenia). Jednak w końcu Tommy rozprawił 
się z ojcem. Nieoczekiwanie okazało się, że to początek osta-
tecznego rozpadu tej rodziny. Rodzeństwo rozdzielono. Siostry 
odcięły się od przeszłości, szybko odnalazły się w nowym, 
szczęśliwszym życiu. Jedynie Tommy nie umiał sobie poradzić 
z tą sytuacją, własną samotnością, poczuciem bycia niepo-
trzebnym. Stabilna przyjaźń z Jimem to jedyne, na czym mógł 
się oprzeć w tamtych trudnych dniach. Jednakże i ta więź 
w końcu została zerwana. 

Oddalenie się od siebie głównych bohaterów mogło mieć 
związek z nieoczekiwanym wypadkiem na jeziorze Aurtjern. Jim 
i Tommy jeździli na łyżwach, rozmawiając o więzi, jaka ich łą-
czy. To właśnie wtedy lód ostrzegawczo zatrzeszczał, pojawiło 
się zagrożenie. Jim odepchnął Tommy’ego i pierwszy dotarł do 
brzegu. Ostatecznie sytuacja nie okazała się niebezpieczna, ale 
wystawiła przyjaźń chłopców na decydującą próbę. W później-
szym okresie Jim nie mógł się uwolnić od tamtego wspomnienia 
i towarzyszącego mu poczucia winy. Na marginesie warto za-
znaczyć, że zapowiedzią tego dramatycznego wydarzenia na 
jeziorze było uratowanie przez Tommy’ego tonącego starego 
psa Lobo. Pomimo ambiwalentnych uczuć, Tommy ostatecznie 
uznał: „a właściwie to kochałem tego psa, nie chciałem spędzić 
bez niego ani jednego dnia”. Taka sytuacja znajdzie swe odbi-
cie później – tylko czy Tommy zdoła uratować Jima? 
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Trudno przy omawianiu Nie zgadzam się ominąć jedne-
go – być może kluczowego – wątku, ledwie zasygnalizowanego 
przez Pettersona. Bliskość, która wytworzyła się między Tom-
mym a Jimem, miała w sobie coś z wzajemnej homoseksualnej 
fascynacji. To miłość, pożądanie, których nie dało się głośno 
wypowiedzieć. Bohaterowie byli najbliżsi mówienia o swoich 
uczuciach właśnie tamtej dramatycznej nocy, gdy lód stworzył 
realne zagrożenie. Wówczas Jim i Tommy byli inni, a jednak 
tacy sami, przebrani (czapka to ważny motyw) i jednocześnie 
odsłonięci, obcy dla siebie, a zarazem niespodziewanie zbliże-
ni. Znamienny jest fragment: „Obaj byli w czapkach […], wyglą-
dali obco, inaczej, również dla siebie i chociaż Tommy był wyż-
szy od Jima, to bardziej się do siebie upodobnili niż zwykle, ale 
sami nie zdawali sobie z tego sprawy”. Kiedy dyskutowali 
o swojej przyjaźni i uczuciach, nie do końca mieli świadomość 
tego, że „mogli rozmawiać w ten sposób tylko dlatego, że była 
noc, inne światło, a oni mieli na głowach czapki, za których 
sprawą tak bardzo różnili się od tych osób, którymi byli w ciągu 
dnia, w prawdziwym świecie”. Inaczej mówiąc, tylko w obcym 
środowisku, poza wzrokiem osób postronnych, mogły dojść do 
głosu prawdziwe potrzeby i pragnienia. A jednak i te uległy 
stłumieniu. Pożądanie zostało przeniesione. Tym samym para-
doksalnie głównych bohaterów połączyły kobiety – Siri, uko-
chana siostra Tommy’ego, która była przez krótki czas dziew-
czyną Jima, i Berit, barmanka, kochanka Tommy’ego, mająca 
dla Jima wiele współczucia. Obaj przyjaciele stworzyli swoiste 
trójkąty miłosne, w których to jednak oni sami zajmowali naj-
ważniejsze wierzchołki.  

Zarówno Tommy, jak i Jim jawią się jako mężczyźni 
przegrani. Pierwszy z nich jest bogaty, ale w zasadzie samotny 
i nieszczęśliwy. Drugi, już dorastając, pogubił się w życiu i chy-
ba nigdy nie zdołał się w nim tak naprawdę odnaleźć. W ich 
biografiach zapanowała pustka – starali się ją wypełnić błahymi 
czynnościami (które Petterson dość detalicznie opisuje, co po-
tęguje wrażenie bezsensowności, marazmu). Być może nie 
chcieliby takiego życia, a jednak pozostali bezradni. Stwierdze-
nie w tytule książki ma wydźwięk ironiczny – ta niezgoda nicze-
go nie zmienia. Ale daje do myślenia, jest w niej spora dawka 
mądrego egzystencjalizmu. Szorstkiego, lecz bez patosu i me-
lodramatyzmu.  

Nie zgadzam się to przede wszystkim powieść o nie-
odwołalnym rozpadzie istotnych więzi i o osamotnieniu jednost-
ki wśród najbliższych ludzi, rodziny czy przyjaciół. Bohaterowie 
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dźwigają swoje traumy i szukają szczęścia na własną rękę, ale 
bez pomyślnych rezultatów. Jim, Tommy, Siri czy Tya po gorz-
kich rozczarowaniach nie potrafią nawiązać trwałych, budują-
cych relacji, co nie znaczy, że lepiej odnajdują się w samotno-
ści. Petterson snuje tę opowieść niespiesznie, skupia się na 
retrospekcjach, bawi się narracją. Przygląda się uważnie posta-
ciom i z prawdziwą wirtuozerią buduje ich wyraziste portrety 
psychologiczne (paradoksalnie tyle samo odkrywając, co ukry-
wając).  

Ta powieść tchnie smutkiem w każdym rozdziale. Panują 
w niej mrok i marazm charakterystyczne dla prozy psycholo-
gicznej tych regionów (znane na przykład z książek Majgull 
Axelsson, Jonasa Gardella, Anne B. Ragde czy Tore Renber-
ga). Nie zgadzam się to kameralna opowieść o skrzywdzonych 
ludziach tkwiących w swoistym klinczu – choć chcieliby się do 
kogoś zbliżyć, pozostają dalecy i osobni. Per Petterson przed-
stawia jedną z gorzkich, ale przekonujących, dramatycznych 
historii, obok których nie sposób przejść obojętnie.  
 
 
Per Petterson, Nie zgadzam się, przeł. Iwona Zimnicka, W.A.B., 
Warszawa 2016. 

 
 

Michał Paweł Urbaniak 
 
Ur. 1987. Absolwent filologii pol-
skiej na Uniwersytecie Śląskim, 
krytyk literacki, prozaik. Publiku-
je m.in. w „artPAPIERZE” i „Ślą-
sku”. Uzależniony od czytania. 
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KRZYSZTOF LICHTBLAU 

 
 

Ofiary wyklęte. Heinz Heger, 
Mężczyźni z różowym trójkątem

 
Książka Mężczyźni z różowym trójkątem ukazuje się 

w Polsce po ponad czterdziestu latach od pierwszego wy-
dania niemieckiego1. Dlaczego piszę to z pewnym zdziwie-
niem? Książka jest powszechnie uważana za jedną z naj-
ważniejszych – nie wyłącznie dlatego, że była pierwsza – 
narracji wspomnieniowych o losach homoseksualistów 
w III Rzeszy w czasie drugiej wojny światowej. To każe za-
dawać pytania dotyczące obecnych jeszcze w polskim dys-
kursie wojennym tabu. 

 
Ukazanie się książki w Niem-

czech na początku lat 70. nie było 
sprawą łatwą. Świadczy o tym 
choćby fakt, że sam tekst po-
wstawał na przełomie 1967/1968 
roku i przez kilka lat poszukiwano 
wydawcy. Jak pisze tajemniczy 
Heinz Heger, los homoseksuali-
stów w Niemczech i Austrii okazał 
się trudny jeszcze długo po woj-
nie. Byli oni marginalizowani i po-
zostawieni sami sobie, co tylko 
pogłębiało poczucie alienacji, 
traumę, ale także strach związany 
z doświadczeniami wojennymi. 

W Polsce ta tematyka jest w cieniu. Brakuje inicjatyw po-
pularyzujących historię mniejszości, za co odpowiedzialne mo-
głoby być choćby Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu np. przez organizację wystaw. Tu należy zwrócić 
uwagę na działania edukacyjne i wystawę stworzoną przez 
Kampanię Przeciw Homofobii w latach 2009-2012 w ramach 

                                                 
1
 Pierwsze wydanie w Niemczech to rok 1972. Książka ukazywała się póź-

niej również w innych językach: angielskim (1980), greckim (2000), hisz-
pańskim (2002) i francuskim (2006). 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 4(10)/2016______________ 
 

 

78_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

projektu „Berlin-Yogyakarta” wspieranego przez niemiecką 
Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, której zwień-
czeniem była książka2. 

Nie brakuje przy tym innych materiałów wspomnienio-
wych, które można wykorzystać. Przykładem jest choćby kore-
spondencja urodzonego w 1925 roku w Toruniu Stefana Kosiń-
skiego z holenderskim dziennikarzem Lutzem van Dijkem3. Jo-
anna Ostrowska w posłowiu do książki wymienia więcej takich 
świadectw, w tym wspomnienia Rudolfa Brazda, zmarłego 
w 2011 roku więźnia z różowym trójkątem, uważanego za 
ostatniego żyjącego, który opowiedział swoje doświadczenie4. 

Kim jest autor książki? To sprawa stosunkowo złożona. 
Wspomnienia Josefa Kohouta „Josiego” były spisywane przez 
Johanna Neumanna „Hannsa”, który również był homoseksuali-
stą. To ten drugi przekonał Josiego do sporządzenia materiału, 
co nie było sprawą łatwą przez wspomniane już nieustanne na-
piętnowanie osób nieheteronormatywnych po wojnie. Mężczyź-
ni z różowym trójkątem pod względem autorstwa wpisują się 
więc w szerszy dyskurs publikacji z literatury wspomnieniowej 
(znany choćby z książek Hanny Krall i Henryka Grynberga). 
Tutaj dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w tak skomponowa-
nych wspomnieniach zatraca się jednostkowość doświadcze-
nia, a podkreślane jest doświadczenie zbiorowe, które prezen-
tuje się za pośrednictwem jednego bohatera-narratora-
opowiadacza. Dodatkowo pseudonim mógł być powodem pod-
ważania prawdziwości świadectwa, ale z drugiej strony gwaran-
tował bezpieczeństwo obydwu autorom. 

Austriak Josef Kohout miał 24 lata, kiedy został areszto-
wany po tym, jak policja odnalazła w korespondencji jego zdję-
cie z partnerem. Gejom groziła kara więzienia na podstawie 
Paragrafu 175 z niemieckiego kodeksu karnego. Warto nad-
mienić, że prawo to zostało sformułowane w 1871 roku, zaś 
zniesione dopiero w roku 1967 w NRD i dwa lata później 
w RFN. Jak pisze Ostrowska: „Paragraf 175 odnosił się wyłącz-
nie do homoseksualnych mężczyzn. Lesbijki były zaliczane do 
grupy tzw. aspołecznych – niemoralnych jednostek, które sta-

                                                 
2
 Zob. Różowe trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kon-

tekście edukacji antydyskryminacyjnej, red. K. Remin, Warszawa 2012. 
3
 Zob. L. van Dijk, Verdammt starke Liebe, Reinbek 1991. Istnieje również 

wywiad ze Stefanem Kosińskim nagrany 14 listopada 1995 roku w Los 
Angeles przez Survivors of the Shoah Visual History Foundation. 
4
 J. Ostrowska, Posłowie, [w:] H. Heger, Mężczyźni z różowym trójkątem, 

przeł. A. Rosenau, Warszawa 2016, s. 133. 
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nowiły niebezpieczny margines nazistowskiego społeczeństwa. 
Ich orientacji nie traktowano poważnie, ale umieszczano je 
w obozach koncentracyjnych i podobnie jak innych więźniów 
i więźniarki asocjalne oznaczano czarnymi trójkątami”5. 

Los Kohouta nie był tragiczny do stycznia 1940 roku, 
kiedy to trafił do Sachsenhausen. Więźniowie homoseksualni 
nie mogli pełnić żadnych funkcji w obozach. Mieli zakaz  roz-
mawiania z więźniami z innych bloków, by nie propagowali nie-
właściwych zachowań. Byli  traktowani najgorzej, na równi z Ży-
dami. 

W książce szczegółowo przedstawione jest podejście do 
mężczyzn z różowym trójkątem. Cały tragiczny paradoks ich 
losu opiera się na fakcie, że byli oni wykorzystywani seksualnie 
przez innych więźniów. Możliwość „dobierania” sobie partnerów 
zależała oczywiście od hierarchii w obozie. Korzyści wykorzy-
stywania przez kapo były jednak obustronne. Homoseksualiści 
dzięki takim „związkom” otrzymywali względny spokój, czyli np. 
lżejszą pracę, lepsze posiłki etc.  

Warto wskazać, że jeden z rozdziałów autor poświęca 
przybyłym do obozu Polakom – młodym chłopcom z AK. Dzięki 
byciu nowymi, a przede wszystkim młodymi, byli oni bardzo 
chętnie „przygarniani” przez niemieckich przełożonych. Czyta-
my: „Już po kilku dniach blokowi i kapo, przynajmniej większa 
ich część, powybierali sobie po jednym młodym Polaku. Mieli 
być oni osobistymi służącymi, zwano ich sprzątaczami, lecz 
przede wszystkich służyli jako »cukierek na dobranoc«”6. 

Relacja Hegera zawiera w sobie wiele brutalnych scen.  
O ile cielesność od dawna jest tematem zainteresowa-

nia, głównie przez ból i głód, o tyle zachowania seksualne – i to 
nie tylko w obozach koncentracyjnych, ale w ogóle w pisarstwie 
historycznym – są pomijane. Ta książka okazuje się wyjątkiem. 

Autorzy opisują np. zachowanie przełożonego podczas 
oglądania tortur na jednym z gejów: „W tym czasie SS-
Lagerführer stał całkiem blisko kozła i z wielkim zainteresowa-
niem przyglądał się egzekucji. Po każdym razie jego oczy roz-
jaśniały się i już wkrótce cała jego twarz nabiegła czerwienią 
z podniecenia. Ręce miał schowane w kieszeniach spodni i było 
wyraźnie widać, że podczas wymierzania razów onanizował się 
zupełnie bez zażenowania, na oczach zebranych więźniów”7. 

                                                 
5
 Tamże, s. 144. 

6
 H. Heger, dz. cyt., s. 58. 

7
 Tamżę, s. 52. 
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Pozostaje zadać pytanie, czym miałby być wtedy homoseksu-
alizm, jeżeli część osób miała ciche przyzwolenie nie tylko na 
stosunki płciowe z osobami tej samej płci, ale i zachowania ta-
kie jak SS-Lagerführera? 

Josef Kohout miał to szczęście, że udało mu się prze-
trwać kilka lat w obozie, aż do jego zamknięcia. Opisuje on więc 
również wyzwolenie i późniejsze szukanie swojego miejsca 
w rzeczywistości, która w dalszym ciągu piętnowała go i z prze-
szłością, która do końca pozostała dla niego wielką traumą. 

W latach 1933-1945 naziści aresztowali ponad 100 tys. 
ludzi za homoseksualizm. Połowa z nich została uznana za ge-
jów. Szacuje się, że w obozach koncentracyjnych mogło zginąć 
od 5 do aż 15 tysięcy, a nikogo z nich nie ominęły represje i tor-
tury8. O tym, że temat jest ważny, niech świadczy choćby fakt, 
że książka wydana przez Ośrodek Karta ukazała się przy 
wsparciu finansowym podczas akcji crowdfundingowej. 
 
 
Heinz Heger, Mężczyźni z różowym trójkątem, przeł. Alicja Ro-
senau, Ośrodek Karta, Warszawa 2016 
 

                                                 
8
 Zob. http://nigdywiecej.prh.pl/archiwum/14_homo.php 

[dostęp:  27.08.2016]. 
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DAWID PAWEŁ LEWANDOWSKI 
 

 

Territories, what’s up with that? 
O Międzynarodowym Festiwalu Sztuk 

Performatywnych i Przestrzennych 
TERYTORIA w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Toruniu
 
 
Uchodźcy, emigranci, terytorium – mocne, wiele zna-

czące oraz niesamowicie nośne słowa w ostatnim czasie. 
Temat ten wszedł do mainstreamu, dyskutują o nim zarów-
no politycy, dziennikarze, jak również na co dzień spotyka-
ni przez nas ludzie. 

 
„Borders, what’s up with that?” – można by podśpiewy-

wać, cytując raperkę M.I.A. Granice/Terytoria, co z nimi? To py-
tanie stawiają również twórcy Międzynarodowego Festiwalu 

Sztuk Performatywnych i Przestrzennych TERYTORIA, czyli 
toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Jak za-
znaczają organizatorzy: „Tytuł festiwalu nawiązuje do terytorium 
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wspólnotowego, rozumianego jako przestrzeń mentalna, czyli 
wypełniona emocjami i wspomnieniami, sensami i znaczeniami. 
Jest to również przestrzeń nasycona osobistymi i zbiorowymi 
miejscami pamięci, utrwalającymi związek wspólnoty wyobra-
żeń z terytorium wspólnego zamieszkiwania i tożsamego dzie-
dzictwa”1. 

Festiwal odbywał się od 7 do 9 lipca, a zaproszeni zostali 
artyści z Norwegii, Ukrainy oraz Litwy. Nie zabrakło również 
polskich przedstawicieli, czyli Wacława Kuczmy – obecnego 
dyrektora CSW – oraz Torunianina Stefana Kornackiego. Całe 
wydarzenie odbywało się w przestrzeni Rynku Staromiejskiego, 
przez co stało się szeroko dostępne, również dla przypadko-
wych przechodniów. 

Temat jest wzniosły i modny, ale co z formą? Reakcje 
obserwatorów na sztukę performansu są przeróżne – od chęci 
pomocy oraz wzięcia udziału w akcji artysty po cichą krytykę 
i rzucanie uwag. Od jednego ze starszych panów, którzy zacze-
pili mnie, żeby zapytać, co się dzieje, usłyszałem nawet, że to 
nie może być performans, skoro nie ma saksofonu [sic!]. 

Mieszkańcy Torunia mają akurat okazję, żeby dobrze 
obeznać się ze sztuką performansu, a to dzięki Festiwalowi 
Performance Koło Czasu, który również odbywa się w Centrum 

                                                 
1
 Źródło: Materiały prasowe Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, 

http://csw.torun.pl/sztuka/terytoria-territories-miedzynarodowy-festiwal-sztuk-
performatywnych-i-przestrzennych-17507/, dostęp 22.09.2016. 

http://csw.torun.pl/sztuka/terytoria-territories-miedzynarodowy-festiwal-sztuk-performatywnych-i-przestrzennych-17507/
http://csw.torun.pl/sztuka/terytoria-territories-miedzynarodowy-festiwal-sztuk-performatywnych-i-przestrzennych-17507/
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Sztuki Współczesnej. To właśnie tam udało mi się poznać per-
formans polski, ukraiński, a nawet portugalski i amerykański. 
Nie ukrywam, że tym, co najbardziej zaciekawiło mnie 
w TERYTORIACH, był performans norweski.  

Nie musiałem długo czekać, pierwszy dzień Festiwalu 
Sztuk Performatywnych i Przestrzennych otworzyłaNorweżka, 
Marit Tunestveit Dyre. Ubrana w niebieską suknię, najpierw 
rozprowadziła po Starym Rynku papierowe okręty z przyczepio-
nymi nitkami, które następnie ściągała w jedno wspólne miejsce 
w centrum całej akcji. Po „zacumowaniu” statków z czterech 
stron świata zamontowała nad nimi błękitną flagę. Ciekawym 
aspektem było zaproszenie przez nią publiczności do wspólne-
go działania poprzez dmuchanie baniek mydlanych, co zakoń-
czyło akcję. 

 
Sigmund Skard podszedł do swojego performansu z ja-

jem, i to dosłownie! W przestrzeni Starego Miasta na gumę do 
żucia zebraną wcześniej od publiczności przyklejał kurze jajka. 
Nie oszczędził przy tym drzew, ławek, a nawet Flisaka na słyn-
nej fontannie, montując jedno z jaj pod jego stopą. Jest to pew-
nego rodzaju żartobliwe odwołanie do znaczenia terytorium wy-
stępującego u wielu gatunków. 

Henrik Koppen zaprezentował działanie o charakterze 
nie tylko wizualnym, ale przede wszystkim zwracające uwagę 
dźwiękiem. Używał przy tym prymitywnego instrumentu, jakim 
jest czurynga – drewniana płytka, której kiedyś przypisywano 
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właściwości magiczne i wykorzystywano w rytuałach. Wprawio-
na w ruch wydaje charakterystyczny huczący dźwięk, utożsa-
miany często z głosem wiatru. Kręcąc nią naokoło siebie, 
Koppen w pewien sposób wyznaczał swoje terytorium, na które 
nikt inny nie mógł przejść, odstraszony dźwiękiem instrumentu. 

Gøril Wallin otworzyła drugi dzień Festiwalu. Norweska 
artystka w swoich działaniach dotyka przede wszystkim tematu 
terytorium własnej strefy komfortu oraz próbuje przechodzić 
przez jego granice. Wydarzenie promowało zdjęcie będące do-
kumentacją jednego z jej wcześniejszych performansów, w cza-
sie którego, stojąc w tonącej łodzi ubrana w typowy strój ste-
wardessy, udzielała wskazówek bezpiecznej ewakuacji. W cza-
sie TERYTORIÓW z zasłoniętymi oczami oraz uszami, z bla-

szanym bębenkiem, maszerowała po całkowicie obcym dla niej 
terenie Rynku Staromiejskiego w Toruniu, mogąc wysyłać jedy-
nie dźwiękowe sygnały ostrzegawcze poprzez uderzenia w bę-
ben. Swoją drogę znaczyła czarną fasolą wypadającą z worka 
przy każdym jej kroku. 

Pavana Reid w sobotnie popołudnie zamykała festiwal. 
W swoim działaniu dotykała przede wszystkim tematu teryto-
riów mentalnych. Wykorzystywała w tym celu kadzidła, które od 
wieków używane są w obrzędach religijnych. Jak sama mówi – 
kadzidełka rozłożone na rynku symbolizowały zarówno strefę 
cielesną, jak i duchową. Wbite w ziemię, stanowiły jakby mur 
będący fizyczną przeszkodą, stopniowo coraz bardziej unie-
możliwiającą przejście spacerującym ludziom, sugerującą na-
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sze mentalne blokady, których nie możemy pokonać. Co cieka-
we, kadzidło uznawane jest za substancję pobudzającą odpo-
wiedzialne za emocje kanały jonowe w mózgu, wyciszającą lę-
ki, a przez to wprowadzającą w nowe, nieodkryte terytoria na-
szej duchowości. 

Warto dodać, że cała piątka reprezentuje grupę Perfor-
mance Art Bergen – organizacji powstałej w Bergen w 2011 ro-
ku i promującej performans nie tylko Norwegii, ale też zrzesza-
jącej miłośników tej dziedziny sztuki z całego świata.  

Przedstawiciele performansu ukraińskiego to zamieszka-
ły obecnie w Poznaniu Vitalii Shupliak oraz doktorantka lwow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych Yaryna Schumska. Shupliak wy-
konał performans zatytułowany Samo/w/cięcie. Poprzez odci-

nanie fragmentów koszuli następowało jej rozwarstwienie i mo-
dyfikacja. Artysta tak opisuje swoje działanie: „W ten sposób 
powstał ikoniczny wizerunek moro w trzech kolorach, a frag-
ment koszuli stał się strojem wojskowym. Gest ten jest również 
odwołaniem do zjawiska autotomii, które występuje u jaszczu-
rek, kiedy w stanie zagrożenia, odrzucają swój ogon. Jest to 
sposób interpretacji zjawisk separacji i oddzielenia terytorium”. 

Punktem wyjścia do działania Yaryny Shumskiej stały się 
stare mury z cegły. W czasie swojego performansu wykorzysta-
ła pięć cegieł, z których początkowo ustawiała różnego rodzaju 
konstrukcje, a następnie stworzyła mur naokoło siebie i próbo-
wała się przez niego przedrzeć. Plenerowy charakter festiwalu 
uznała za dobry pretekst do improwizacji. Jak twierdzi: 
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„Wszystko wygląda inaczej, kiedy pracujemy ze stałym miej-
scem i ludźmi, a inaczej, kiedy to wszystko szybko się zmienia. 
W czasie mojego działania zaczął się głośny koncert, który był 
całkowitym kontrastem do tego, co robiłam. Odczuwałam w so-
bie wewnętrzną walkę, ale ta energia w końcu zadziałała. Bar-
dzo cenię takie prawdziwe mocne doświadczenia”. 

Artyści z Litwy, czyli Eimutis Markūnas, Liucija Markūnie-
nė i Edita Niciute, zaprezentowali jeden wspólny performans, 
który można uznać za działanie niemal parateatralne. Artyści 
wybudowali na starówce coś na kształt sceny, oddzielając sie-
bie od reszty widowni. Ich akcja dotyczyła w szczególności co-
dziennego, najbliższego domowego terytorium, w którym żyje-
my coraz bardziej zapatrzeni w ekrany komputerów, smartfo-
nów czy strony kolorowych pism. W czasie działania Markūnas 
i Niciute zasłonili oczy czymś w rodzaju długiej tuby, która nie 
pozwalała im odwrócić wzroku. W tym czasie Markūnienė pod-
palała ustawione naokoło kartonowe domki, gdzie na każdym 
wymieniona była nazwa jednego z „odciągaczy” od życia, jak 
Facebook, e-Bay, Google. Kiedy jej towarzysze zdjęli zasłonę 
z oczu, wokół nich był już tylko popiół. Działanie to w prosty, ale 
niezwykle skuteczny sposób obrazowało skutki zaślepienia cy-
berrzeczywistością. Poza tym myślę, że ich „spektakl” można 
uznać za jeden z najbardziej widowiskowych i przykuwających 
uwagę przechodniów w czasie całego Festiwalu. 

Wacław Kuczma w czasie swojego działania zasiadł 
z kawą przed telewizorem, jak to w popołudniowym zwyczaju 
ma wielu ludzi. Nie oglądał jednak wiadomości, a wideo przed-
stawiające jego samego recytującego następujący fragment 
Nienasycenia Witkacego: „Nie zabrną me twory popod żadne 
strzechy, bo wtedy na szczęście żadnych strzech nie będzie. 
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy i tylko świństwo rów-
nomiernie rozpełznie się wszędzie”. Po pewnym czasie artysta 
wziął do ręki flamaster i zaczął przepisywać tekst na ekranie 
telewizora. W pewnym sensie można zauważyć tu odwołanie 
do terytorium sztuki w życiu codziennym. Performer często 
w swoich działaniach komentuje otaczającą nas rzeczywistość 
oraz odnosi się do współczesnej sytuacji sztuki, protestuje 
przeciwko jej zakłamaniu. 

Torunianin Stefan Kornacki w swoim performansie wcielił 
się niejako w postać komiksowego bohatera – Terytorial-Mana. 
Owinięty od stóp do głowy w biało-czerwoną taśmę ostrzegaw-
czą przylegającą do niego niczym lateksowy kostium Spider-
Mana, biegał po Starym Mieście, rozciągając ją między budyn-
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kami, drzewami, a nawet przechodniami, zaznaczając i jedno-
cześnie dzieląc terytoria. Działanie, choć odważne, miało swoje 
zalety. Z pewnością nie można było przejść obok niego obojęt-
nie, dzięki czemu prowokowało do pytań i dyskusji. 

Pomimo organizacji licznych imprez na terenie całej Pol-
ski, performans, jak zauważyłem, cieszy się popularnością wy-
łącznie w małych kręgach artystycznych i wciąż wypierany jest 
przez bardziej trwałe i namacalne dziedziny sztuki współcze-
snej. Jeszcze kilka lat temu, zaczynając studia artystyczne, 
sam byłem uprzedzony do tego typu działań i traktowałem je 
nieco z przymrużeniem oka. Dopiero przy osobistym zetknięciu 
z performansem mogłem poczuć jego całkowity sens. Bo per-
formans nie zawsze musimy rozumieć, nie zawsze musimy 
zgadzać się z jego założeniami, w szczególności, kiedy nabiera 
znaczeń politycznych, ale tak jak każdy rodzaj sztuki, powinni-
śmy poczuć go gdzieś w sobie niczym katharsis w starożytnym 
teatrze greckim. Niedowiarkom polecam poświęcić jeden wie-
czór ze swojego życia i udać się na jedną z takich imprez. 
W Toruniu najbliższa okazja już w listopadzie w czasie dziesią-
tej edycji Koła Czasu odbywającego się również w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Toruniu. 
 
 
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzen-
nych TERYTORIA, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, 7-9.07.2016. 
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logią polską, obecnie student Sztuki 
Mediów i Edukacji Wizualnej na 
UMK. Od dwóch lat dyplomowany 
fotograf. Żyje w stałym związku ze 
sztuką współczesną i kulturą.  
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„Równanie z samymi niewiadomymi”. 
O spektaklu Reykjavik ’74 

w Teatrze im. W. Horzycy z reżyserką, 
Katarzyną Kalwat, rozmawia 

Paulina Tchurzewska 
 
 
„W 1974 roku na Islandii w tajemniczych okolicznościach za-

ginęło dwóch mężczyzn. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Do zabójstwa 
przyznało się sześć osób, które, jak się okazało po latach, nie popeł-
niły zbrodni. Sprawa Saevara Ciesielskiego – jednego z podejrza-
nych, skazanego na dożywocie – jest tym, czym w Polsce była spra-
wa Gorgonowej, a we Francji sprawa Dreyfusa. To synonim kompro-
mitacji i nadużyć władzy. Specjaliści – kryminolodzy, prawnicy oraz 
psycholodzy sądowi – do dziś zastanawiają się nad fenomenem 
przyznania się niewinnych osób do morderstw. Sprawcy nie tylko 
podpisali się pod zbrodnią, ale też zaczęli wytwarzać nieprawdopo-
dobne historie uwiarygadniające ich udział oraz włączające kolejnych 
podejrzanych, którzy, przyjmując winę – kreowali kolejne wersje zda-
rzeń”1. 

 
 
Paulina Tchurzewska: To, co wydarzyło się na Islandii, jest 
rzeczywiście intrygujące. Co chce Pani opowiedzieć tą hi-
storią właśnie w teatrze? 
 
Katarzyna Kalwat: Mogę powiedzieć, że mnie w teatrze intere-
suje pewnego rodzaju niewiadoma. W tym temacie nie tylko nie 
wiadomo, co się stało z zaginionymi czterdzieści lat temu, ale 
także podejrzani mogli zarówno to zrobić, jak i tego nie zrobić, 
wszystko działa na ich korzyść, jak i niekorzyść. Zatem intrygu-
je mnie sytuacja kompletnej niewiadomej opowiadana z róż-
nych perspektyw – w tym profilerki, autora, który jest też po 
części kreatorem. Zastanawiam się, jak rozwiązać równanie 
z samymi niewiadomymi, a także jaki rodzaj napięcia jest 
w każdej z postaci uwikłanych w tę historię. Współpracuje 
z nami Jacek Godek, który jest tłumaczem literatury islandzkiej 
i aktorem polskiego pochodzenia (grał w teatrach właśnie 

                                                 
1
 Opis spektaklu pochodzi ze strony: www.sopotnonfiction.pl/Zespoly.html. 
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Próba spektaklu Reykjavik ‘74, 

na zdjęciu aktorzy Teatru Horzycy, fot. Paulina Tchurzewska 

w Reykjaviku). Można powiedzieć, że wspólnie z nami prze-
chodzi przez tę historię, tłumaczy dla nas akta, ponieważ 
wszystkie dostępne materiały są głównie w języku islandzkim. 
Teraz my prowadzimy coś w rodzaju swojego własnego śledz-
twa, w kontekście którego interesuje nas los ofiar, to znaczy 
sprawców, poszkodowanych, śledczych prowadzących przesłu-
chanie, ponieważ to wydarzenie wciągnęło w swoją machinę 
znaczną część społeczeństwa Islandii. W tamtym czasie odbyło 
się wiele sfingowanych procesów, a ta historia zaczęła sama 
stwarzać różnego rodzaju powidoki i funkcjonować jak swoisty 
symulakr. Interesuje mnie taki rodzaj dezorientacji informa- 

 
cyjnej, w której w zasadzie nie można się chwycić żadnego 
punktu odniesienia. Ta sprawa teraz po latach znowu czeka na 
wznowienie za sprawą dzieci ofiar, badają ją śledczy, a także 
osoby, które zajmują się psychopatologią zeznań świadków. 
Jest analizowana pod każdym względem, nawet medycznym, 
jednak wciąż nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, co się 
stało. W kontekście tego wszystkiego interesuje mnie również 
to, jak funkcjonuje ludzka pamięć, jej siła kreacyjna. Jeśli śledz-
two jest w odpowiedni sposób prowadzone, może ono stworzyć 
fikcyjne artefakty naszej pamięci, sytuację, w której podejrzani 
zaczynają wierzyć w nieswoją wersję wydarzeń. To jest właśnie 
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Próba spektaklu Reykjavik ‘74,  

na zdjęciu aktorzy Teatru Horzycy, fot. Wojtek Szabelski 

kreacyjny fenomen ludzkiej pamięci – pamiętamy tylko połowę 
tego, co się wydarzyło w przeszłości, reszta to są nasze wytwo-
ry. To, czym jest ludzki umysł, to, jak funkcjonują procesy po-
znawcze, to jest coś, co nas bardzo fascynuje w tym temacie. 
W zasadzie nawet sami podejrzani czy przesłuchiwani, sięgając 
do własnej pamięci, nie są w stanie odpowiedzieć na wiele py-
tań. 
 
W jaki sposób będą Państwo pracować? Jak zrekon-
struować to, o czym zupełnie nic nie wiadomo na pewno? 

 
W tym projekcie trochę zamieniamy się w coś w rodzaju ekspe-
rymentalnej grupy badawczej. My – jako aktorzy i realizatorzy – 
będziemy przechodzić przez wszystkie potencjalne hipotezy 
dotyczące zaginięcia, wykorzystując do tego metodę stosowaną 
często w psychologii sądowej, a mianowicie metodę ekspery-
mentu procesowego. Ten sposób pozwala nam na znalezienie 
się w tych sytuacjach, które analizujemy i badamy. Będziemy to 
robić oczywiście w warunkach sceny, aktorzy będą korzystać 
z własnej wrażliwości, doświadczenia, ale też ze swojego ciała, 
będą na oczach widzów sprawdzać i przechodzić przez kolejne 
hipotezy tej historii. Oczywiście chodzi o to, żeby, korzystając 
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Próba spektaklu Reykjavik ‘74, 

na zdjęciu Tomasz Mycan, fot. Paulina Tchurzewska 

z wrażliwości i talentu aktorów, a w pewnym sensie performe-
rów, zbliżyć się do tych postaci i sytuacji. Za każdym razem, po 
każdym spektaklu, będziemy mieć inną sytuację startową. 
W gruncie rzeczy Reykjavik grany w przebiegu wielu miesięcy 
będzie tym, czym jest to dochodzenie – próbą zgłębienia tego 
tematu. Fundamentalnym elementem całej naszej układanki 
jest konstrukcja tekstu i moja współpraca z Martą Sokołowską. 
Tekst powstaje w dużej mierze w trakcie prób. Zaczynamy od 
kilku stron tekstu i to, co powstaje, jest efektem naszych prze-
myśleń, poszukiwań, improwizacji aktorów, ale też całego  

 

 
zamysłu inscenizacyjnego, to jest po prostu suma różnych opi-
nii i decyzji. Chcę zaznaczyć, że sam tekst będzie przestrzenią 
eksploracji. Aktorzy go używają, performują tym tekstem – tak 
też funkcjonuje Holzwege. 
 
Latem byliście na Festiwalu Teatru Dokumentalnego Sopot 
Non-Fiction. Tam również pracowaliście nad tekstem?  
 
Sopot Non-Fiction to warsztat, który pozwala nam sprawdzić 
dramaturgiczny, ale też aktorski potencjał tekstu. Można poim-
prowizować z aktorami, po tym tygodniu spędzonym w Sopocie 
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jestem bliska naszym pierwotnym decyzjom. Nasza praca sku-
piła się na poszukiwaniu konstrukcji tego przedsięwzięcia. Ja-
cek Godek tłumaczy dla nas ogromne ilości materiałów i wciąż 
szukamy pewnego matematycznego algorytmu, systemu dla tej 
historii – czegoś, na czym zostanie osadzona. 
 
Pytanie, w jakim stopniu w proces twórczy będą zaanga-
żowanie osobowości aktorów? 
 
Staram się budować postaci sceniczne na osobowości aktorów. 
Nie chcę oczywiście za dużo zdradzać, ale improwizacja, w któ-
rej aktorzy korzystają ze swoich doświadczeń po to, żeby także 
poszerzyć terytorium poszukiwań i dotknąć postaci, będzie jed-
nym z elementów naszych prób. Natomiast nie umiem na razie 
powiedzieć, czy jakiś rodzaj osobistej wypowiedzi czy gry 
z prywatnością pojawi się jako jeden z poziomów istnienia akto-
ra, tak jak w przypadku innych spektakli, na przykład w Holzwe-
ge. Na pewno sama konstrukcja postaci będzie mocno budo-
wana na wrażliwości, osobowości aktorów; wydaje mi się, że 
jest to właściwa przestrzeń eksploracji tego tematu – w ten 
sposób mogą nam coś o tych wydarzeniach opowiedzieć. 
 
W Reykjaviku mamy do czynienia z rekonstrukcją pewnych 
wydarzeń, w Holzwege konstruujecie na nowo postać kom-
pozytora Tomasza Sikorskiego. 
 
W przypadku Sikorskiego chodziło o to, żeby wyciągnąć kogoś 
z całkowitego niebytu czy nieistnienia. Jest teraz taka tendencja 
w sztuce, że kuratorzy odnajdują artystów tworzących zupełnie 
na marginesie i często zestawiają ich w tym samym rankingu 
z artystami, którzy już uzyskali pewną pozycję w przestrzeni 
sztuki. To nie jest taka sytuacja, ponieważ Sikorski już w tam-
tych czasach był rzeczywiście wybitnym artystą, kompozytorem, 
tylko zapomnianym, to jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, 
że rzeczywiście on podczas życia bardzo mocno podkreślał – to 
była taka jego zasada, która dzisiaj wielu z nas, artystów, mo-
głaby zawstydzić – że to, co jest istotne, to nie osobowość me-
dialna, czyli jakaś forma istnienia i kreacji siebie, ale wytwory 
twórcze. My trochę w tym spektaklu działamy przeciwko Sikor-
skiemu, to znaczy kreujemy go, a on jest bardzo wdzięczną ma-
terią do kreacji, ponieważ w jego życiorysie ogniskują się 
wszystkie tendencje, jeśli chodzi o kreację tak zwanej ikony, 
czyli wielki talent, pewien rodzaj ambiwalencji emocjonalnej, 
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popadanie w nałogi, ekspansywność, a jednocześnie wycofanie 
i różnego rodzaju gesty społeczne, które wykonywał, na przy-
kład podczas swoich koncertów. Takie gesty miały często bar-
dzo performerski charakter – potrafił wchodzić na własne kon-
certy, które były grane na przykład w Filharmonii podczas War-
szawskiej Jesieni i w sposób radykalny je przerywać. Do tego 
dochodzi oczywiście tragiczna śmierć Sikorskiego, która do tej 
pory nie została wyjaśniona. My dzisiaj korzystamy z tych ele-
mentów jego życiorysu, ale głównie po to, żeby dopisać ostatni 
rozdział jego życia. Podczas pracy nad tym spektaklem przy-
świecało nam takie marzenie, żeby odbył się ten ostatni kon-
cert, etap, kiedy on jest spełniony, akceptowalny, kiedy widow-
nia naprawdę przychodzi, żeby posłuchać jego muzyki. I rze-
czywiście spektakl kończy się taką sytuacją, sceną koncertu, po 
której wychodzi Sikorski, oczywiście w postaci Tomka Tyndyka 
i kłania się publiczności. Takiej sytuacji nigdy nie było, Sikorski 
nie był zadowolony z tego, co robił, ale też pod koniec swojego 
życia był niezwykle deprecjonowany przez krytykę i przez śro-
dowisko, umarł w całkowitym zapomnieniu. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 

 

 
 

Katarzyna Kalwat 
 

Absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii 
Teatralnej w Warszawie (2011) i psychologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W trakcie studiów współpracowała z Te-
atrem Dramatycznym m.st. Warszawy im. 
G. Holoubka, gdzie asystowała Krystianowi 
Lupie przy realizacji spektakli Persona. Mari-
lyn i Persona. Ciało Simone. Za spektakl Hol-
zwege (TR Warszawa, 2016) otrzymała I Na-
grodę 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 
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MALINA BARCIKOWSKA 
 

 

Portret i przedmiot. Thomas Bayrle
 
 

„Patrzę na charakterystyczny zakrzywiony nos, najbar-
dziej wyrazisty w całej twarzy, na opuszczone powieki, które 
czynią spojrzenie uważnym, lekko wystający podbródek i zaci-
śnięte usta, nadające postaci stanowczość. Patrzę i notuję 
szczegóły”1 – rozpoczęła opis swojego obcowania z obrazem 
Barbara Skarga w eseju Portret. Barwy, faktury, rozbudzone 
przez dzieło domysły na temat cech i życia bohatera mnożą się 
jedne po drugich, aby dojść do znamiennej konstatacji: „oto 
twarz innego”. 

Końcowe stwierdzenie, choć w porównaniu z poprzedza-
jącym je opisem zajmuje nieporównywalnie mniej miejsca, wy-
daje się nieść z sobą taką siłę znaczeń, że każe czytelnikowi 
raz jeszcze powrócić do początku tekstu, przeczytać go po-
nownie i zapytać: czy rzeczywiście? Czy postać przedstawiona 
na portrecie – dowolnym, nie tylko tu przywołanym – jest na-
prawdę „innym” i czy w ogóle ma na bycie „innym” szansę? 
Wprawdzie to, że namalowana osoba po prostu nie jest mną, 
wydaje się oczywiste. Lecz kiedy Skarga użyła wspomnianego 
zwrotu, nie miała z pewnością na myśli po prostu kogoś od sie-
bie, od nas odmiennego. Zastosowany termin „inny” zdaje się 
odsyłać nas natychmiast do palety pojęć filozofa, dla którego 
słowo to stanowiło kluczowe zagadnienie. Do tego, który, jak 
wiadomo, nie tylko dla Skargi był jedną z najważniejszych po-
staci XX wiecznej myśli: Emanuela Lévinasa. Choć nazwisko to 
nie pada jeszcze w tym fragmencie, a „Inny”2 jest po prostu „in-
nym”, wolno, jak sądzę, wskazać taki właśnie kontekst prowa-
dzonych analiz. W prezentowanym tekście chciałabym poddać 
namysłowi to samonarzucające się skojarzenie, odpowiedzieć 
na pytanie: czy w obcowaniu z wizerunkiem możliwa jest taka 
relacja, która w ogóle pozwala nam widzieć w nim Lévinaso-
wskiego „Innego”? 

                                                 
1
 B. Skarga, Portret, [w:] tejże, Ślad i obecność, Warszawa 2002, s. 55. 

2
 Jak zauważa we wstępie do książki Lévinasa Całość i nieskończoność 

Skarga, filozof niekonsekwentnie używał terminów „inny”, „Inny”. Nie są one 
do końca jasne, stąd i ja nie definiuję ich ostatecznie w tekście, traktując 
jako pojęcie pierwotne tej propozycji intelektualnej. 
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Szukając odpowiedzi, proponuję zwrócić się ku portre-
tom szczególnego, całkowicie współczesnego niemieckiego 
artysty – Thomasa Bayrle’a. Jest on postacią wyjątkową, po-
dobnie jak stworzone przez niego obrazy. Zacznijmy od przed-
stawienia osoby twórcy. Urodził się w Niemczech w 1937 roku. 
Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem. Uczył w Akade-
mii Sztuk Pięknych Städelschule we Frankfurcie w latach 1975-
2002. Jego twórczość uhonorowana została wieloma nagroda-
mi i wyróżnieniami, m.in. Prix Arts Electronica w Linz (1995) 
i Cologne Art Prize (2000). Rok 2012 był dla niego szczególnie 
ważny – Baryle miał okazję wystawiać swoje prace w dużych 
przestrzeniach najbardziej prestiżowego wydarzenia kulturalne-
go 2012 roku w Europie – dOCUMENTA 13 w Kassel oraz 
w Polsce, w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu”, na wystawie zadedykowanej jemu oraz jego żonie, 
Helke Bayrle. Artysta znany jest głównie z prac, które ręcznie, 
przy użyciu najskromniejszych środków, tworzy od połowy lat 
60. Są to bardzo złożone wizualnie i graficznie wzory nazywane 
Superstrukturami. Jest świadkiem „powojennego, szalonego 
bumu ekonomicznego na Zachodzie, absurdów zimnej wojny 
i wojny w Wietnamie czy gorzkiego rozczarowania lewicowymi 
ideologiami od połowy lat 60”3. Stąd może bierze się krytycyzm 
artysty, który każe mu „pokazywać świat współczesny, podkre-
ślając jego najbardziej powszechne, a jednocześnie chore ce-
chy: nadprodukcję, nadkonsumpcję, nadmierną eksploatację 
i zanieczyszczenie środowiska czy przeludnienie”4 – jak o pro-
blematyce jego prac mówią krytycy. 
 
1. Multiplikowanie 

Jedną z podstawowych strategii prac Bayrlego jest multi-
plikowanie. Większość jego przedstawień polega na ukazywa-
niu związku pomiędzy częścią a całością, gdzie część stanowi 
często znacznie pomniejszoną całość lub jakiś jej fragment. 
Daje to niesamowicie hipnotyczny efekt. Na uwagę zasługuje 
fakt, że prace powstawały głównie w czasach, kiedy możliwości 
techniczne nie były jeszcze tak zaawansowane jak dziś. Wy-
pełnienie określonej płaszczyzny jednym motywem wymagało, 
jak mówi Baryle w wywiadzie udzielnym Dobrili Denegri, setek, 
a nawet tysięcy jego zniekształceń. I tak artysta stworzył rekla-

                                                 
3
 Http://csw.torun.pl/wystawy/baza-wystaw/superstruktury-thomas-i-helke-ba 

yrle. 
4
 Tamże. 

http://csw.torun.pl/wystawy/baza-wystaw/superstruktury-thomas-i-helke-bayrle
http://csw.torun.pl/wystawy/baza-wystaw/superstruktury-thomas-i-helke-bayrle
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mę papierosów marki Camel, używając jako ornamentu wiel-
błąda, w reklamie statywów zastosował statyw… Bywa też, że 
powtarzany element odbiega swoją formą od całości, którą two-
rzy. Tak właśnie zostały zaprojektowane interesujące mnie por-
trety. Wymieńmy kilka najbardziej charakterystycznych: matka 
przedstawiona została za pomocą takich elementów jak okna 
i telefony, Norman Miller – ołówki, Stalin – wąsy. Komentująca 
ten zabieg Denegri w przywoływanym wywiadzie szuka nawią-
zań tego typu przedstawień do tzw. zasady tautologicznej, która 
wykorzystywana była w sztuce konceptualnej. Poproszony 
o komentarz Thomas Bayrle odpowiada: „Powiedziałbym, że te 
prace powstały raczej na zasadzie skojarzeń… niekoniecznie 
mądrych asocjacji, niewiele w tym było konceptualizmu… naj-
częściej po prostu była to zabawa”5. Wyznanie to brzmi wyjąt-
kowo lekko i niewinnie, lecz, jak każda zabawa, wymaga po-
ważnego namysłu. Zobaczmy, jak wygląda ona z zasygnalizo-
wanej na wstępie tekstu perspektywy. 
 
2. Oto twarz Innego 

Wyjdźmy od możliwych definicji portretu. Może on podle-
gać co najmniej kilku określeniom. Najważniejszym zdaje się 
wizerunek, inaczej podobizna, polegająca na takim przedsta-
wieniu, które uwzględnia cechy indywidualne – wyglądu ze-
wnętrznego czy wyrazu psychicznego. Inna charakterystyka, 
którą przywołuje we wspomnianym tekście Skarga, a która i dla 
nas będzie obowiązująca, odnosi się do możliwości uchwycenia 
istoty portretowanej osoby. Zakłada się, że artysta posiada 
zdolność wniknięcia w głąb człowieka i wydobycia tego, co sta-
nowi „rdzeń” jego tożsamości. Kiedy Bayrle w roku 1970 tworzy 
postać matki, w której zamiast elementów twarzy pojawiają się 
jedynie sugerujące rysy aparaty telefoniczne, a w kolejnym roku 
okna, to mimo zapewnień artysty, że wybór przedmiotu bliski 
był zabawie, doszukujemy się w tym akcie świadomego zabie-
gu. Mnożą się domysły: może matka i syn mieszkali w pewnej 
odległości od siebie i dominującym kontaktem pomiędzy nimi 
był kontakt telefoniczny? Być może matka w ogóle lubiła dzwo-
nić i rozmowami telefonicznymi zapełniała sobie wolny czas? 
A co, jeśli przedmiotem, który zdominował jej rysy, są uchylone 
okna? Cierpiała na duszności? Lubiła wychylać się, obserwu-

                                                 
5
 D. Denegri, Helke Bayrle, Thomas Bayrle. Po nici do kłębka i z powrotem. 

Partikus w budowie, katalog wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki 
Czasu w Toruniu,  Toruń  2012, s. 11. 
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jąc, co dzieje się na ulicy? A może wręcz natrętnie dbała o ich 
czystość? Trudno odpowiedzieć na te pytania, stając przed ob-
razem nieuzbrojonym w dodatkową wiedzę. Niewątpliwym po-
zostaje fakt, że osobę matki łączymy z przedmiotem, który 
w odbiorze staje się tym, co ją reprezentuje. Powszechna 
w użytku rzecz pretenduje w tych przedstawieniach do miana 
tego, co najpełniej oddaje tożsamość portretowanego. 
 
3. Problem istoty 

Odpowiadając na podstawowe pytanie esencjalne, 
brzmiące, jak uczy nas ontologia, „co/kto to jest?”, a dotyczące 
osoby przedstawionej na portrecie (matka, Norman Miller, Sta-
lin), oczekujemy odpowiedzi, która wskaże nam ich poszcze-
gólne cechy konstytutywne. Wydaje się, że nie trzeba szukać 
jej daleko, skoro malarz zdecydował ostatecznie, jakie przed-
mioty mają reprezentować poszczególne osoby. Tak oto cechą 
sprawiającą, że matka artysty jest matką, są wspomniane tele-
fony lub okna, zaś o tym, że Norman Miller jest Normanem Mil-
lerem, świadczy to, że można ująć go za pomocą ołówków; 
wreszcie – cechą odróżniającą Stalina od wszystkich innych 
ludzi są wąsy. Tak oto zgodnie z definicją portretu przyjętą 
przez nas w tym tekście kształtują się każdorazowe odpowiedzi 
na pytanie o istotę modeli. Wymienione przeze mnie obiekty 
stały się, zgodnie z przyjętą logiką, reprezentantami tych cech 
poszczególnych osób, które muszą wystąpić, aby ujawnić ich 
istotę. 

Warto powrócić w tym miejscu do przywołanego przez 
Denegri skojarzenia z zasadą tautologiczną, ponieważ teraz 
widać wyraźnie, jaką pełni ono rolę. Czym jest tautologia6? 
Z greckiego (tautos: ten sam i logos: dyskurs) oznacza ona po-
wtórzenie. Dla językoznawców znaczy to tyle, że jedno zdanie 
zostaje wyrażone innymi słowami jako takie, które zdaje się 
„popychać naszą wiedzę do przodu”. Oba – pomimo iż brzmią 
inaczej – znaczą w rzeczywistości to samo. W prezentowanym 
portrecie wyglądać to może tak: jedna „wypowiedź” w języku 
sztuki – zarys twarzy – znaczy zgodnie z tym, co powiedziano, 
dokładnie to samo, co „wypowiedź” wyrażona za pomocą 
szczegółu. Pozornie brzmią one inaczej, lecz w rzeczywistości 

                                                 
6
 Definicję tautologii zaczerpnęłam z: J. Didier, Słownik filozofii, Katowice 

1992, s. 343. 
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telefon to matka, ołówek to Norman Miller itd. Tożsamość (iden-
tyczność) tkwi u podstaw tej pary.  
 
4. Twarz i rzecz 

To, co zgodnie z analizami Heideggera uchwytne, wi-
doczne, obecne7, staje się w przyjętej przez nas optyce repre-
zentantem czegoś, co – właśnie z istoty – przedmiotem abso-
lutnie nie jest. Czegoś, co czerpie swoją moc właśnie z tego, że 
nie powinno być zredukowane do statusu rzeczy. Zacytujmy 
Lévinasa: „Gdy widzi Pan nos, oczy, czoło, brodę drugiego 
i potrafi je opisać, oznacza to, że zwracamy się do niego jako 
do przedmiotu. Najlepszy sposób poznania drugiego, to taki, 
w którym nie zauważamy nawet koloru jego oczu!”8. Te mocne 
słowa użyte w rozmowie z Philipp’em Nemo wydają się najkró-
cej oddawać pożądany sposób obcowania z „twarzą”. Zdarza 
się on wówczas, gdy możemy powiedzieć: „Ty to Ty” i wejść 
z drugim w relację, która, jak postuluje Lévinas, powinna być od 
razu etyczna. U Bayrlego nie tylko widzi się „nos, oczy, czoło, 
brodę drugiego”, co, jak pisał Lévinas, czyni z niego przedmiot, 
lecz wręcz oddaje się portretowanego we władzę przedmiotu. 
Charakterystyczne cechy rzeczy – jak pisał Heidegger, bycie 
„każdorazowym tu oto”, w pełni określonym „zawsze czymś, co 
ma takie a takie własności, zawsze czymś, co się tak a tak 
przedstawia”9 – zastąpiły doświadczenie twarzy Innego. Tego, 
który miał być moją miłością i obsesją. Tego, w którym mam się 
zatracić, dla którego poświęcić, za którego mam być gotowy 
oddać swoje życie. Francuski filozof pisał: „Twarz jest obecna, 
nie będąc właśnie żadną treściową zawartością. W tym sensie 
nie można jej pojąć, to znaczy ująć jej jako całości”10. „Inność 
innego człowieka nie zależy od jakiejś cechy, która odróżniała-
by go ode mnie…”11. „(Twarz) nie jest z tego świata”12. Portrety 
Bayrlego wydają się być zaprzeczeniem tych stwierdzeń. Poka-
zują nam twarze portretowanych osób, a sposób ich przedsta-
wienia bazuje na tym, że zostały one ujęte jako całość dzięki 

                                                 
7
 M. Heidegger, Pytanie o rzecz, przeł. J. Mizera, Warszawa 2001, s.12. 

8
 E. Lévinas, Etyka i nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 

1991, s. 49. 
9
 M. Heidegger, Pytanie o rzecz, wyd. cyt.  s.36. 

10 
E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 

1998, s. 227.   
11

 Tamże, s. 227. 
12

 Tamże, s. 233. 
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przedmiotom, które odróżniają je od innych, lecz wszystkie są 
nam jednak dobrze znane. Można powiedzieć, że w przyjętej tu 
perspektywie ontologia zajęła miejsce etyki, a percepcja – rela-
cji. Postulowana przez Lévinasa perspektywa uległa odwróce-
niu.  
 
5. Poznanie 

We wstępie do swojego eseju, tuż po opisie portretu, 
Skarga żali się odbiorcy na swoją niewygodę, na brak komfortu, 
który polega na tym, że inny jawi się jej w postaci – jak to ujmu-
je – wymuszonej spojrzeniem artysty. Jego technika, wykształ-
cenie oraz osobisty punkt widzenia sprawiają, że inny znajduje 
się niejako „za ścianą” (a nawet za kilkoma ścianami) i bezpo-
średni kontakt z nim jest niemożliwy. Mamy w tej sytuacji do 
czynienia z dwoma „ja”, które starają się usytuować jakoś wo-
bec osoby ostatecznie przedstawianej na portrecie: artysty oraz 
odbiorcy. Oboje chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Przy-
wołany malarz kieruje swoje zainteresowanie ku modelowi, py-
tając, kim on jest i odsłaniając jego istotę w stworzonym dziele. 
Jest ona jednak jego własną interpretacją, spontanicznie, jak 
mówił Bayrle, zaprojektowaną. Tak ujęta tożsamość nie jest, jak 
widzieliśmy, raz na zawsze ustalona (różne przedmioty mogą 
odzwierciedlać tę samą osobę). Jednak dla oglądającego każdy 
poszczególny obraz jest pewną obiektywizacją. To, z czym ma 
on ostatecznie do czynienia, pretenduje do bycia wizerunkiem 
ujmującym coś, co jest w modelu najważniejsze, adekwatne 
oraz prawdziwe. Posiadające wyraźne cechy zjawisko nazwane 
przez Skargę „ścianą”, ów aspekt będący rezultatem pracy 
twórcy, rzeczywiście narzuca jego punkt widzenia, sprawiając, 
że tak przedstawione „ty”, z którym można by wejść w relację, 
nie jest twarzą w sensie Lévinasowskim; zaledwie przedstawia 
twarz. 
 
6. Podsumowanie 

Na postawione na wstępie pytanie, czy postać przedsta-
wiona na dowolnym portrecie jest naprawdę „innym” i czy 
w ogóle jest na to szansa, trzeba więc odpowiedzieć negatyw-
nie. W obcowaniu z wizerunkiem nie jest możliwa relacja w ro-
zumieniu Lévinasa. To, co stoi przed widzem, jest zaprzecze-
niem twarzy Innego. Oglądając portrety Thomasa Bayrlego, 
możemy odnaleźć w nich realizację poznania jako aktu, który 
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„włada swym przedmiotem”, „posiada go”13. Stąd to, z czym 
mamy do czynienia, obcując z tymi specyficznymi portretami, to 
w rzeczywistości obrazy „bytów bez twarzy”, takich, które 
w przeciwieństwie do twarzy Innego dają się ująć. 

Twórczość Thomasa Bayrlego wynika z myślenia 
o świecie współczesnym. Naszkicowaną powyżej możliwą wy-
mowę jego portretów chciałabym także odczytywać w kontek-
ście aktualnych zjawisk społecznych. Bayrle miał okazję praco-
wać w reklamie. Na zamówienie projektował wizerunki marek. 
Posługiwał się obrazami przedmiotów, wiedząc z pewnością, 
jaką siłę może mieć odpowiednio wykreowana rzecz. Połącze-
nie portretów i przedmiotów nabiera tu więc dodatkowego zna-
czenia. Choć, jak podkreśla artysta, łączenie ich w pary bywało 
bliskie zabawie, a pojawiające się przy tym skojarzenia miały 
charakter swobodny, to jednak fakt reprezentowania człowieka 
przez przedmiot ma głęboką wymowę. Oprócz możliwych ana-
liz, które podpowiada nam ontologia, ważna jest współczesna 
prawda o człowieku, która mówi, że jesteś tym, co masz. 
Przedmioty i człowiek, do którego należą (lub nie!), znajdują się 
na tej samej płaszczyźnie; przedmioty są nawet czasem od 
człowieka realniejsze, bo mogą reprezentować jego istotę. Być 
może współczesna twarz tak właśnie wygląda – bez odpowied-
nio zaprezentowanej rzeczy nie zauważylibyśmy nawet jej ry-
sów. 

                                                 
                    

13
 E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kur- 

                    syś, Gdynia 1991, s.  9. 
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ALX Z POEWIKI 
 

 

Wiersz saturnijski, czyli wynalazki, 
gdy się człowiek nudzi (1)

 
 
1. Wstęp wzbroniony 

Gdy byłem małym chłopcem, często siłą rzeczy i z włas-
nego przekonania odwiedzałem miejscowy kościół. Gotycka 
świątynia miała potężne kolumny prezentujące surowy ceglany 
szyk oraz strome ściany pociągnięte białą farbą. Nad moją 
głową te dwa ascetyczne światy łączyły się w geometryczną 
kompozycję sklepienia krzyżowo-żebrowego. Proste piękno ele-
mentów architektonicznych było w jednym wnętrzu skontrasto-
wane z pokręconym przepychem barokowego ołtarza. Ten 
szczegół jest natomiast nie tak ważny jak dwie ciemne 
i niewyraźne plamy naruszające białą czystość ścian. Jedna 
plama górowała gdzieś u sklepienia, druga na środku ściany 
układała się w łuk, jakby zaznaczając, iż dawniej było w tym 
miejscu przejście. Te plamy to nie był grzyb czy inna skaza 
budowlana. W istocie świadczyły one o rozpoczętych kiedyś 
i przerwanych pracach rekonstrukcyjnych, mających na celu 
przywrócenie świątyni dawnego wyglądu – wyglądu, jaki miała 
w średniowieczu, a jaki utraciła na skutek licznych od tamtych 
czasów przemian kulturowych (przejście na luteranizm), spo-
łecznych (wojny światowe i nie tylko) czy narodowych (przejście 
tej miejscowości w polskie ręce).   

Trzeba było się bardzo długo wpatrywać w te nieregularne 
plamy, aby zorientować się, że przedstawiają one jakiś świat, 
świat skonstruowany według średniowiecznych wyobrażeń 
i zgodnie z zasadami ówczesnej perspektywy. Jednak szcze-
gółów odsłoniętych obrazów nie sposób było dociec. Podobnie 
nie sposób dziś dociec, jak wyglądała prawdziwa postać 
łacińskiego wiersza saturnijskiego. Nie dotarł do naszych cza-
sów żaden zadowalający syntetyczny opis tej formy. Co więcej, 
do teraz przetrwało zaledwie około stu wersów, o których 
wiemy, że zostały napisane według jego reguł. Bardzo to wąski 
zasób i trudno oprzeć się wrażeniu, że jakakolwiek próba 
rekonstrukcji zasady, jaką się ten literacki fason rządził, 
skazana jest na niepowodzenie. Zwłaszcza że w następstwie 
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licznych ręcznych przepisywań postać niektórych z dostępnych 
nam próbek mogła ulec przekłamaniu. Zatem wskrzeszenie do 
istnienia tej formy już na gruncie łaciny jest jak próba 
rekonstrukcji malowidła ze ściany gotyckiego kościoła, na którą 
setki czy tysiące lat naniosły warstwy nowych zdobień stano-
wiących bardzo solidną zaporę. Jednak w wolnych chwilach, 
aby nie dać się ponieść nudzie, można spróbować, albo tylko 
próbować, zmierzyć się z objawiającą się tu zagadką. 

Może ta zapora jest nawet tak solidna jak mur w miejscu 
drzwi, nad którymi znajdowało się jedno z malowideł w moim 
kościele. Ten symboliczny mur zaczął być stawiany już przecież 
w czasach antycznych. Czytamy przecież u Horacego1: 
 

Graecia capta ferum victorem cepit et artis 
intulit agresti Latio. sic horridus ille 

defluxit numerus Saturnius et grave virus 
munditiae pepulere; sed in longum tamen aevum 

manserunt hodieque manent vestigia ruris2, 
 
co po polsku można odczytać tak: 

 
Zdobyta Grecja podbiła dzikiego zwycięzcę i wprowadziła 

sztukę do wiejskiego Lacjum. W ten sposób wyparła 
chropawy wiersz saturnijski i wszczepiła potężne 

nasienie czystości; mimo upływu czasu, jednak utrwalone 
na wieki, do dziś utrzymują się resztki przaśności. 

 
Taki stygmat w czasach Horacego oznaczał, że w kręgach 

kultury wysokiej raczej tą formą się już nie interesowano. 
W późniejszych zaś wiekach niepokoju, gdy ratowano oprócz 
życia tylko rzeczy najcenniejsze, prowadził do stopniowej, ale 
i nieuchronnej utraty zabytków zapisanych według tej miary. 
Brzmi to w naszych uszach trochę jak świętokradztwo, bo 
przecież w czasach upadku Rzymu wiersze saturnijskie niewąt-
pliwie były już wiekowymi zabytkami. Jednak tak jest tylko z na-

                                                 
1
 Przypis bibliograficzny ma w sobie tak dużo esencji nudy, że postanowiłem 

skrupulatnie takie przepisy w niniejszej historii zachować. Z drugiej strony 
jednak patrząc, to właśnie przypisy wiążą ten artykuł z rzeczywistością. 
Jakaż to piękna ilustracja obserwacji, że dla naszego pojmowania ważny 
i atrakcyjny jest strój narracji, a prawda, jaką narracja niesie, choć nieraz do 
bólu ważniejsza od fabuły, trudność dojścia do prawdy – są doszczętnie 
unieważnione. 
2
 Horacy, Księga II, list I, za: A. Obien Mercado, The Latin saturnian and Ita-

lic verse, Los Angeles 2006, s. 1. 
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szej współczesnej perspektywy – pamiętajmy, że jeszcze w la-
tach 70. XX wieku w Uppsali niszczono XIX-wieczne zabytki, bo 
nie odpowiadały współczesnym normom wygody i higieny3. 

Próba zrozumienia, czym był wiersz saturnijski, przypo-
mina zatem trochę próbę rozwalenia współczesnego muru – 
tego muru, który stoi w dawnym moim kościele – po to, aby 
przeprowadzić przezeń jakieś istniejące w wiekach daw-
niejszych drzwi. Kto by pozwolił na coś tak kosztownego 
i niepraktycznego? Tym bardziej próba wprowadzenia wiersza 
saturnijskiego na grunt polski musi przypominać jakąś 
karkołomną i dosyć mocno zakazaną sztukę. Adaptacja obcego 
rodzaju wiersza ma szanse się udać tylko wtedy, gdy zostanie 
poparta autorytetem wielkiego poety; tak było na przykład ze 
strofą spenseriańską4, którą wprowadził według swojego 
przepisu Juliusz Słowacki. Można sobie zatem wyobrazić, że 
niniejszy artykuł jest próbą przeniesienia wspomnianego malo-
widła ze średniowiecznego kościoła na ścianę gdzieś w jakimś 
mało uczęszczanym zakamarku podziemi pod warszawskim 
Dworcem Centralnym po to, by pod tym malowidłem wybić 
dziurę w ścianie. Wysoce to niepraktyczne, nikt się tym nie 
zainteresuje – chyba że władze. Władze zaś natychmiast 
otoczą miejsce biało-czerwoną taśmą, ustawią tabliczkę „Wstęp 
wzbroniony” i zabawa się skończy (a zacznie się nuda). 

Tymczasem jednak jeszcze wyrąbywanie przejścia trwa. 
Kto zdąży, zanim przyjdą oficjele, niech wchodzi. Może to 
przejście jest szansą na zabicie nudy? Tego nie wiadomo, póki 
się nie spróbuje. 
 
 

                                                 
3
 Uppsala, http//sv.wikipedia.org/w/index.p?title=Uppsala&oldid=18662 28, 

dostęp: 06.01.2013. 
4
 Strofa spenseriańska – w tradycji wiersza anglosaskiego to rodzaj strofy 

wymyślony przez Edmunda Spensera na potrzeby jego poematu epickiego 
The Faerie Queene. Składa się ona z dziewięciu wersów, z których pierwsze 
osiem pisane jest jambicznym pentametrem (pięć razy powtarza się jamb, 
czyli układ sylab postaci u —, gdzie u to sylaba krótka, zaś — to sylaba 
długa), po których następuje wers pisany tzw. aleksandrynem, który jest tutaj 
rozumiany jako jambiczny heksametr. Rymy ułożone są według schematu 
„ababbcbcc”. Na gruncie języka polskiego realizowana zwykle jako osiem 
wersów jedenastozgłoskowych, po których następuje wers trzynasto-
zgłoskowy. (Opisy pojęć z zakresu poetyki, jeśli nie jest to zaznaczone 
inaczej, podane są za słownikiem grupy profesora Głowińskiego: M. Gło-
wiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Podręczny 
słownik terminów literackich, Warszawa 1994). 
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2. Zwinięcie z grecką literą ρ 

Grecka litera ρ przypomina nieco widzianą w przekroju 
rolkę papirusu, z której rozwinął się początek zapisu. Jaki był 
zatem początek saturnina? Tego niestety nie da się powiedzieć 
– dostępny nam koniec zwoju jest w istocie bardzo zniszczony. 
Co ciekawe jednak, prawdopodobnie najstarszym dużym 
źródłem wersów saturnijskich, jakie dotrwały do naszych 
czasów, jest utwór  niewolnika greckiego Liwiusza Andronikusa 
(ok. 280/260 p.n.e.-ok 200 p.n.e.). Prawdopodobnie te 37 
fragmentów dotrwało do naszych czasów dlatego, iż pochodziły 
one z pierwszego istotnego tłumaczenia Homerowej Odysei na 
łacinę. Nie dotrwało do naszych czasów więcej zapewne dla-
tego, że łacina tego dzieła nie była łaciną klasyczną. W istocie 
język tego utworu był już dla współczesnych Homera tak 
odległy jak dla nas Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. 

Nieznacznie późniejsza jest pisana wierszem satur-
nijskim twórczość Gnejusza Newiusza (ok. 270 p.n.e.-201 
p.n.e). Tym razem autor jest już rodzimego pochodzenia 
italskiego i swój wysiłek twórczy utrwalony w postaci wersów 
saturnijskich poświęcił opisowi wydarzeń I wojny punickiej. 

Niestety Bellum Poenicum Newiusza nie zapewniła mu 
sławy ojca literatury rzymskiej. To miano przypadło nieznacznie 
późniejszemu Quintusowi Enniuszowi (239 p.n.e.-169 p.n.e.). 
Jego Annales były pisane heksametrem daktylicznym5 sprowa-
dzonym z Grecji. Cóż, skoro Rzymianom najłatwiej było znaleźć 
nauczycieli-niewolników dla swoich dzieci właśnie wśród 
Greków, to nic dziwnego, że grecki smak, upodobania, kultu-
rowe wzorce w końcu zwyciężyły. Rzymianie potrafili zmusić 
greckie polis do płacenia sobie podatków, ale to Grecy zmusili 
Rzymian do przejęcia kultury. Mięśnie i zbroje mieszkańcy Italii 
mieli sprawne, ale głowy – chyba przez zapomnienie – oddali 
w dalece bardziej zręczne ręce Greków. 
 
 

                                                 
5
 Heksametr daktyliczny to miara antycznego wiersza opisywanego za 

pomocą kilkusylabowych cząstek zwanych stopami. Miara ta ma format: — 
U | — U | — U | — U | — u u | — o, gdzie — oznacza sylabę długą,  U – 
sylabę krótką lub dwie krótkie, | oznacza granicę stopy,  u – sylabę krótką, 
zaś o – sylabę długą lub krótką. Określenie „daktyliczny” bierze się od nazwy 
głównej stopy tego wiersza, która jest postaci — u u. Tego rodzaju metrum 
napisane zostały najważniejsze starożytne poematy epickie, m.in. Iliada, 
Odyseja, Eneida. 
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3. Omówienie podejść 

W kościele, który tak często odwiedzałem, gdy byłem 
dzieckiem, po wejściu głównym, w przedsionku po prawej 
stronie na ścianie przytwierdzona była wielka kamienna płyta. 
Rysy na jej powierzchni układały się w coś w rodzaju napisu 
oraz przedstawienia postaci ludzkiej. Jednak te obrazy – zatarte 
przez setki lat wycierania płyty za pomocą ludzkich nóg, gdyż 
wcześniej płyta była częścią posadzki – były bardziej chyba 
efektem jakiejś sugestii, zgadnięcia na podstawie wspomnienia 
innych podobnych płyt ze świątyń, które mogły się cieszyć lepiej 
zachowanymi tego typu pamiątkami. Lubiłem nieraz przypat-
rywać się długimi minutami temu tajemniczemu kamieniowi 
i zastanawiać się, kto mógł być tam wyobrażony, jakie słowa 
towarzyszyły tej postaci, dlaczego ktoś zdecydował się na 
uczczenie jej w ten sposób? Gdyby mieć porządną lupę, kilka 
aparatów rentgenowskich i podręczny ultrasonograf, to może 
dałoby się tę tajemnicę zgłębić dokładniej. Może nawet tak 
dokładnie jak zagadkę wiersza starożytnych Rzymian. 

Urywki wiersza saturnijskiego, które dotarły do nas, 
pochodzą z zapisów rzymskich gramatyków, którzy postawili 
sobie za cel zrozumienie zasady pisania tego rodzaju literatury. 
Już jednak literaturoznawcy z początków Cesarstwa Rzym-
skiego mieli z tym poważny problem. Z ich perspektywy system 
wiersza miał sens, gdy mieścił się w kategoriach wyznaczonych 
przez klasyczną poezję grecką. Najstarsze nazwisko, jakie 
można tu podać, to nazwisko Caesiusa Bassusa – poety z cza-
sów Nerona – który widział w saturninie wiersz zbudowany 
z naprzemiennie sylab krótkich i długich. Przy czym do śred-
niówki obowiązywał tok raczej jambiczny6, zaś od średniówki 
tok raczej trocheiczny7. Jednocześnie wzorzec ten dopuszczał 
też pewną liczbę szczegółowych, mieszczących się w systemie, 
odstępstw. Oczywiście te odstępstwa powinny się rządzić ja-
kimiś zasadami. 

Rozwój badań nad literaturą klasyczną sprawił, iż 
w drugiej połowie XIX wieku zaczęło rosnąć zainteresowanie 
wierszem saturnijskim. Począwszy od tego czasu, naukowcy 

                                                 
6
 Tok jambiczny – rytm wiersza uzyskiwany za pomocą stóp jambicznych, 

czyli  u — w metryce antycznej lub — —‘ w metryce polskiej, przy czym w tej 
ostatniej notacji — oznacza sylabę nieakcentowaną, zaś —‘ – sylabę 
akcentowaną.  
7
 Tok trocheiczny – rytm wiersza uzyskiwany za pomocą stóp trocheicznych, 

czyli  — u w metryce antycznej lub —‘ — w metryce polskiej. 
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próbowali wynajdować nowe wzorce tego oryginalnego 
italskiego metrum. Niektórzy widzieli tutaj wzorzec oparty na 
niezmienniku akcentowym8 – każdy wers składał się z dwóch 
części, z których pierwsza miała 3 akcenty, zaś druga 29. Było 
to naturalne rozwiązanie, gdyż starożytna łacina była językiem, 
w którym obok długich i krótkich sylab występowały również 
sylaby akcentowane i nieakcentowane. Takie podejście jest tym 
bardziej naturalne, że w językach o takiej dwoistej strukturze 
wyróżniania sylab (niemieckim, angielskim itp.) zwykle bardziej 
naturalne są formy wierszowe oparte na akcencie lub liczbie 
sylab, a nie na ich długościach. 

Inny trop polegał na obserwacji, że sporo wersów 
zachowuje charakterystykę typową dla polskiego trzynastozgłos-
kowca10 i dzieli się na półwersy11 o 7 i 6 sylabach12. 

Jak widać nawet stosunkowo współcześni badacze, 
mając na podorędziu wiele nowoczesnych technik badawczych 
oraz dużo głębiej idące zrozumienie natury języka niż ich 
starożytni prekursorzy, nie są w stanie się zgodzić co do 
prawdziwej natury antycznego wiersza satrunijskiego. Gali-
matias tutaj panuje zupełny. Tym bardziej ryzykowne jest prze-
noszenie tego wzorca na język polski. Można jednak potrak-
tować to jako zabawę, której zyskiem jest może nie tyle 
powiększenie zasobów literatury potencjalnej, ale głębsze 
zrozumienie natury naszego języka, wniknięcie w jego mniej 
znane struktury i zobaczenie, jak mogą one zostać wyzyskane 
w formach wierszowych. Ściągnijmy zatem ze starego kościoła 
ten tynk z niewyraźnym malowidłem i przenieśmy go we 
współczesne otoczenie. 

                                                 
8
 Niezmiennik akcentowy, zwany inaczej konstantą akcentową, to własność 

wersów lub grup wersów, która wchodzi w zakres systemu sylabicznego 
wiersza. Określa on ile sylab mieści się w konkretnym wersie utworu. 
9
 Zob. O. Keller, Der saturnische Vers als rhythmisch erwiesen, Leipzig 

1883-86; W.J.W. Koster, Versus Saturninus, „Mnemosyne”, 1929, nr 57, ss. 
267-364; G. Erasmi, The saturnian of Livius Andronicus, „Glotta” 1979, nr 
57, ss. 125-149. 
10

 Trzynastozgłoskowiec – rodzaj wiersza, w którym każdy wers ma 
trzynaście sylab, przy czym utrzymywana jest stała średniówka, czyli pauza, 
po 7. sylabie połączona ze stałym akcentem na sylabie 6. i 12. 
11

 Półwers lub hemistych – w dłuższych wersach (od dziesięciu sylab) 
pojawia się tendencja do podziału wersu na zwykle dwa człony intonacyjne 
podobnej długości; każdy z takich członów nazywa się właśnie półwersem.  
12

 Th. Cole, The saturnian verse, „Yale Classical Studies”, t. 21, ss. 3-73; 
M.L. West, Indo-European metre, „Glotta” 1973, nr 51, ss. 161-187. 
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W drugiej części eseju opisane zostaną dwie propozycje 
wiersza saturnisjkiego – w wersji kwantytatywnej i akcentowo-
sylabowej. Proszę przynajmniej skosztować.  
 

 
 

Alx z Poewiki 
 

Ur. 1973 w Reszlu. Mieszkaniec 
wioski o nazwie Poewiki. Od czasu 
do czasu gości w różnych interne-
towych forach literackich. W wie-
kach kopalnych związany z działa-
jącym w Stodole warszawskim klu-
bem poetyckim To Był Naprawdę 
Fascynujący Wieczór. Sam jest 
zafascynowany językiem – jego 
melodią, rytmem, logiką. Utwory 
napisane przez niego – jeśli się 
dobrze poszuka – znajdzie się 
w „Przekładańcu”, „Inter-”, „Pocz-
tówkach Literackich” miesięcznika 
„Odra”, „Helikopterze”, „2miesięcz-
niku” oraz „Ricie Baum”. Niedawno 
pojawiła się jego książka poetycka 
pt. Kto? wydana przez Fundację 
Dużego Formatu, zawierająca za-
gadki na temat 21 światowej sławy 
polskich uczonych. 
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Dub FX | Thinking clear 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bartek: Jest płyta Thinking clear Duba FX. Gość jest ciekawy, 
zaczynał od loopowania na żywo na ulicy. 
 
Szymon: Ok, już patrzę. Widziałem go na Woodstocku kiedyś 
i nie jest to coś, z czego jestem dumny. 
 
Bartek: Nowoczesny sound, trochę drum’n’bassu, trochę dub-
stepu. No i dwa wokale, męski i żeński. 
 
Szymon: Ok, pierwszy utwór zaczyna się trochę zbyt czysto, 
jakby chciał być jakimś przebojem typu EDM… I ogólnie mam 
wrażenie, że ten utwór jest taki przyjazny właśnie. 
 
Bartek: Tak, jest bardzo uładzony, nowoczesny i czyściutki, taki 
sterylny. Jest mocna sekcja perkusyjna i ogromne przestrzenie 
w wokalu w refrenie pierwszego utworu. Dub FX na stronie na-
pisał, że „czuje, że ten album uchwycił esencję jego podróży”. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 4(10)/2016______________ 
 

 

114_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Gość jest z Melbourne i 5 lat temu wyruszył w świat muzykować 
– i oto jego płyta. Trzeba dodać, że nie pierwsza, bo to piąty 
krążek. 
 
Szymon: Zgadzam się z tym, co mówisz, ale nie z tym, że jest 
to nowoczesne brzmienie. Wydaje mi się, że on się zatrzymał 
w swoim UK-bassowym światku… 
 
Bartek: Mówiąc o tym, że nowoczesne, miałem na myśli bar-
dziej to, że są to popularne chwyty: gęsty automat perkusyjny 
i niskie pulsujące brzmienia, nieco dubstepowe. 
 
Szymon: Ok, rozumiem, ale czy dubstep to nie jest śpiewka 
roku raczej 2014? 
 
Bartek: Heh, no cóż… tak patrząc, to rzeczywiście. 
 
Szymon: To znaczy roku 2014 w mainstreamie, bo oczywiście 
gatunek był już od lat w podziemiu i dopiero na początku tej 
dekady wypłynął. W drugim utworze dzieje się prawie to samo, 
poza mocniejszymi nawiązaniami do muzyki jamajskiej. 
 
Bartek: To prawda, ale faktura i barwa jest praktycznie iden-
tyczna. Zaczyna się trzeci kawałek, co nieco inny, coś mi przy-
pomina… ok, stylistyka reggae. 
 
Szymon: Trzeci utwór, Heat Wave, to rzeczywiście czystej wo-
dy współczesne reggae, tak oczywiste i pozytywne, że aż nie-
stety nudne. 
 
Bartek: Ale podoba mi się brzmienie sekcji dętej, jest mocne 
i dzięki temu trochę groźne, przełamuje nieco „pozytywny” wy-
dźwięk całości. Akurat dzisiaj słyszałem utwór Tam polskiego 
The Lions, podobny klimat, ale tam dęte były dużo słabsze, nie 
brzmiało to dobrze. W takich partiach te wstawki powinny ury-
wać po prostu głowę, tak powinny być napompowane. 
 
Szymon: Może Dub FX jest udanym producentem, co zresztą 
było słychać na Woodstocku, ale niestety ten utwór stylistycznie 
reprezentuje sobą wszystko, za co można nienawidzić współ-
czesne reggae (oraz rzeczony Woodstock, haha). 
 
Bartek: Z tym że ładnie pracuje panoramą i echem. 



 
 
 
 
 

______________________________________________Nuda 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____115 
 

Szymon: Nie zaprzeczam! Kolejny utwór i, niestety, ta stylistyka 
również jest przebrzmiała… Przypominają się jakieś koszmarki 
typu Artful Dodger z Craigiem Davidem. Oczywiście każda 
ograna stylistyka może być zastosowana kreatywnie, jeżeli na 
przykład ma dobre kompozycje. Tu niestety mamy do czynienia 
ze sztampą. Ale dziś narzekam! 
 
Bartek: No, ktoś nadepnął Ci na odcisk. To jest bardzo miękkie 
granie, ale umiem sobie dość łatwo wyobrazić dobre okoliczno-
ści do tej muzyki, np. popołudnie w modnym klubie, tam leciałby 
właśnie Thinking clear. 
 
Szymon: W modnym klubie, ale pięć lat temu! Nie, żeby nie 
było: ta muzyka uosabia po prostu wszystko, czego ja nienawi-
dzę – jest przede wszystkim zbyt czysta, co w reggae i pokrew-
nych gatunkach moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, bo 
zabiera tej muzyce bardzo wiele zalet. 
 
Bartek: Mów dalej. 
 
Szymon: Wyobrażasz sobie na przykład tak wyczyszczonego 
bluesa granego przez osiemdziesięciolatka? Tego nie dałoby 
się słuchać w momencie, gdy główną zaletą tych gatunków jest 
właśnie pewien korzenny smak, esencjonalność. Albo porównaj 
sobie prawdziwą polską folkową muzykę, taką jak na przykład 
pokazują w soboty na TVP Kultura w takim świetnym nowym 
programie, nie pamiętam jego nazwy. I porównaj to z przerobie-
niem tej piosenki przez zespół weselny. Albo nie – przez Dona-
tana i Cleo. To powiedziałem! Ha! 
 
Bartek: Rozumiem i tak, zgadzam się. Też wydaje mi się, że 
jeśli muzyka pretenduje do miana „alternatywnej i prawdziwej”, 
dziwnie się robi, gdy jest doskonale wyprodukowana i taka czy-
ściutka. Napompowany i dopieszczony dźwięk to domena in-
nych przestrzeni biznesu muzycznego. Dziwna końcówka utwo-
ru Unwind zaczyna wchodzić momentami w rap. Nawet nie 
momentami.  
 
Szymon: Tak, taki rap był już momentami w pierwszym utwo-
rze. Kto się tu zajmuje rapem? 
 
Bartek: W jakim sensie kto? O, mamy samplowane ryknięcie 
lwa. No i utrzymuje się stylistyka reggae, może wchodząca 
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w chillout, ale nadal. Oddam mu sprawiedliwość, bardzo czytel-
ny wokal. Mam tu na myśli możliwość zrozumienia tekstu. 
 
Szymon: To ten Dub FX rapuje i śpiewa też? Wiesz, jak słu-
cham tego wyczyszczonego reggae, to kojarzy mi się ten do-
kument o Alborosie’m, w którym Gentleman jedzie na Jamajkę, 
by wziąć udział w czyimś teledysku z taką muzyką właśnie, 
traktującą o miłości itd. Druga połowa dokumentu jest o tym, jak 
na Jamajce nienawidzi się osób homoseksualnych. Więc tak 
proste, ogólne widzenie świata wydaje mi się być nieprzekła-
dalnym na codzienną praktykę.  
 
Bartek: A na koniec dźwięk słonia. W następnym kawałku 
sample z wojny. To Dub FX jest odpowiedzialny tutaj za wokale. 
A tego dokumentu nie widziałem.  
 
Szymon: O strzały w nowym utworze, czyżby było coś o woj-
nie?  
 
Bartek: Chyba bardziej o walce w ogóle… Zresztą on zasłynął 
najpierw na youtube jako uliczny grajek wykorzystujący stację 
Bossa, loopował kolejne warstwy i tworzył całkiem ciekawe mu-
zyczne pejzaże.  
 
Szymon: Tak, o walce o bycie sobą. Ten utwór brzmi jak sin-
giel. Chyba ciekawsze są tu basy, co? 
 
Bartek: Nie powiedziałbym, bardzo pulsujące… nic nadzwy-
czajnego.  
 
Szymon: Na pewno jest najbardziej różnorodny. 
 
Bartek: Znaczy, wiesz, jest wszystko oczywiście dopracowane 
i basista robi świetną robotę, ale bez przesady. Trzyma wszyst-
ko w kupie, zwłaszcza podczas solówki saksofonu. Zresztą 
chyba poza gitarą basową są tam elementy beat boxu. No 
a bas poza solówką, gdzie jest punktowy i pulsujący, robi tam 
taki dywan z dźwięku.  
 
Szymon: Tak, był tu beat box. 
 
Bartek: Kolejny utwór, sama perkusja z wokalem. Czekam tylko 
na rozwinięcie… o, przy powtórce mamy już wysoki dźwięk 



 
 
 
 
 

______________________________________________Nuda 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____117 
 

(z klawiszy zdaje się). A przy kolejnym obrocie pojawia się mały 
i krótki chórek, no i zmiana akordu. W całości narasta napięcie 
tym szumem i wchodzi bas, znowu pulsujący dywan. Harmo-
niczne rozwiązania między wokalem a basem nie są nadzwy-
czajne, ale to jeden z patentów, który zawsze dobrze brzmi, 
także jest dobrze.  
 
Szymon: Ten utwór najbardziej przypomina jego początki 
w maszynach samplujących, nie? 
 
Bartek: Zmiany rytmiczne na triole w wokalu w końcowej części 
utworu ładnie bujają całością i dodają oddechu. Tak, zdecydo-
wanie to jest bliższe metodzie loopowania. Pewnie dlatego na-
brało to takiego miłego drive’u.  
 
Szymon: No i znów normalne roots reggae.  
 
Bartek: Tia, rzeczywiście robi się to już nieco monotonne.  
 
Szymon: Ok, kolejny utwór znów bardziej brytyjski.  
 
Bartek: A o którym numerze mówisz? Bo coś mi nie pasuje?  
 
Szymon: Searching. Cały mix jest bardzo brytyjski w stylu, 
choć oczywiście rytmy bardziej latynoskie.  
 
Bartek: Tak, rytmy latynoskie, ale ogólna atmosfera inna, tak 
jak mówisz. O, wiesz co mi przypomina? Sophie Ellis-Bextor, 
Murder On the Dance Florr. Posłuchaj: https://www.youtube. 
com/watch?v=BsISfQAXE60. 
Szymon: O tak, na pewno coś z tamtych czasów. Następny 
utwór i możemy powiedzieć, że im dalej, tym ciekawiej, bo to są 
znośne produkcje hiphopowe. 
 
Bartek: Prawda, tylko nie mogę zlokalizować informacji na te-
mat tej wokalistki, nie wiem, dlaczego. Utwór Get Down cał-
kiem, całkiem.  
 
Szymon: Na Discogsach też brak informacji, ale widzimy, że 
płyta jest rozprowadzana przez niemiecką firmę – cóż, Niemcy 
lubią taką muzykę.  
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Bartek: No tak, ale trzeba przyznać, że jest wyprodukowana 
świetnie. Ostatni kawałek znowu jest bliski loopowanym 
brzmieniom. 
 
Szymon: Tak. Ale znów w stylu takiego nijakiego reggae. 
Wiesz, wydaje mi się, że taka całkowita czystość i otwartość 
tego brzmienia może się nadawać do kilku gatunków ze 
względów ideologicznych. Jednym z nich jest chyba 
współczesna muzyka chrześcijańska. Jest taki chyba najbar-
dziej popularny w tym stylu zespół – Hillside Untied – właśnie 
takim brzmieniem się posługują. Oczywiście wszystko jest tam 
połączone z takimi jakimiś komercyjnymi tworami chcącymi, 
żeby się ludzie poczuli lepiej, rozumiesz: Angels and Airwaves, 
30 Seconds to Mars, którzy najpierw brzmieli jak rozwodnione 
Thursday, a potem jak takie kochliwe piosenki dla smutnych 
bogatych nastolatków. To ogólnie częściowo pokłosie niektórych 
kawałków U2.  
Bartek: O tym nie pomyślałem, ale może rzeczywiście coś jest 
na rzeczy?  
 
Szymon: A co do wyczyszczonego bluesa, to czekaj… Był taki 
zespół w latach 90. (kiedyż indziej!), Soul Coughing, który po-
sługiwał się czystym brzmieniem bluesowo-jazzowej gitary – i, 
o dziwo, było to połączone z samplami i turntablingiem! 
I beatnikowską poezją. Taki jakby amerykański odpowiednik 
Animals That Swim. I teraz najlepsze: wyobraź sobie, że taki 
zespół w latach 90. (kiedyż indziej!) miał mainstreamowe hity 
w MTV. Jak np. taki Circles: https://www.youtube.com/watch 
?v=L_Ve9h 1HNBA. 
 
Bartek: Nawet pamiętam ten kawałek. 
 
Szymon: A tu bardziej awangardowo – Screenwriter's Blues, 
Soul Coughing: https://www.youtube.com/watch?v=mUqBoUB8 
ox0. I pomyśl, czy taki zespół nie jest (był) może takim odpo-
wiednikiem brytyjskiego Dub FX-a? Czyli czerpanie z wielu źró-
deł kultury muzycznej, która go otacza, i łączenie ich poprzez 
możliwości techniczne, jakie dają samplery itd. Był jeszcze dru-
gi zespół z tej studenckiej sceny, ale nie pamiętam, jaki. 
 
Bartek: Tak, myślę, że można taką odpowiedniość zakwalifiko-
wać. To jaką ocenę proponujesz?  

https://www.youtube.com/watch%20?v=L_Ve9h%201HNBA
https://www.youtube.com/watch%20?v=L_Ve9h%201HNBA
https://www.youtube.com/watch?v=mUqBoUB8%20ox0
https://www.youtube.com/watch?v=mUqBoUB8%20ox0
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Szymon: Wydaje mi się, że jak na kreatywnego człowieka 
był to album zbyt zachowawczy i maksymalnie mogę dać 
2… Nie było ani stylu, ani kompozycji, lekka tandeta w tek-
stach. 
 
Bartek: Ja też skłaniam się ku niewysokiej ocenie, ale 
w moim wydaniu będzie to 3-, bo produkcja jest super, gość 
jest zakręcony i ma momenty, a barwy są ładne. 
 
Szymon: Gość może i jest zakręcony, ale czy rozwinął się 
przez ostatnie lata? Zostawmy to może bez odpowiedzi. 
 
 

 
 

               OCENA 
 

               Szymon: 
 

 
 

     Bartek: 
 

 
 
 

 

 
 

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.  
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* 
Być może sierpień jako miesiąc – dzięki Aldonie Kop-

kiewicz – zaistnieje równie mocno w polskiej poezji jak wciąż 
rozpamiętywany Eliotowski „kwiecień”. Sierpień na okładce 
tomiku już nie brzmi dla mnie pretensjonalnie czy po pen-
sjonarsku. Oczywiście, miesiąc ten miał już wcześniejsze (np. 
Schulzowskie) konotacje, ale to jeszcze nie było to. A jak 
nazwać to, o co właściwie chodzi? Teraz sierpień jest dla mnie 
miesiącem stoickiego znoszenia ciężaru (czego? wakacji, lata, 
światła, dzieciństwa?), znoszenia czasu upływającego dla za-
bicia czasu. Unosi się nad nim kłopotliwy zapaszek kwiatów, 
których cmentarnej nazwy nigdy nie mogę zapamiętać. Brzmi to 
niezgrabnie, ale tak brzmi każda nowość w języku lirycznym – 
na początku wydaje się chropawa. Toteż długo nie mogłem się 
przekonać do tej książki, do tych wierszy-niewierszy, niezde-
cydowanych, czy mają opłakiwać, czy raczej pogrywać z opłaki-
waniem i w ogóle reprezentowaniem symbolicznej sytuacji, 
symbolicznego stanu już rozpisanego w kulturze na tysiąc 
głosów. Sierpień to teraz dla mnie czas pełzającego poematu, 
lejących się słów, przeciekania między palcami, które usiłują 
coś obrysować na piasku – kształt postaci, kształt przeżycia. To 
nie maniera czy chorobliwa bezwolność – to inność, która wcale 
nie chce do siebie przekonywać, porywać itd. Czyni się coś od 
niechcenia – a jednak w czytającym pozostaje gorycz, napięcie, 
ból. Osobliwe mistrzostwo. 
 
* 

Kogoś, kto czytał dwa wcześniejsze tomiki Jakuba Korn-
hausera, uderza zmiana tonu, przeformułowanie pomysłu na 
poezję oraz formalne przeobrażenia w zakresie tego, co uznaje 
się za poetyckie. W Drożdżowni inaczej rozkłada się akcenty, 
bo inaczej układa się wersy. Wersów już właściwie nie ma, 
ustępują linijkom linearnej prozy. Jednak to, co czytamy, nie jest 
wyimkiem opowiadania czy powieści. To skończone, zamknięte 
w sobie drobne całostki. Przywykło się je nazywać „prozami 
poetyckimi”, a funkcjonuje również pojęcie „liryku prozą”. Do 
tego wszystkiego trzeba wrócić wraz z lekturą tej książki. Trze-
ba wrócić do tradycji prozatorskiego zapisywania obrazów poe-
tyckich, migotliwych refleksji, niejasnych emocji i lirycznych in-
tencji. Uciec od wiersza, pozostając przy poetyckości – może 
taki właśnie był cel awangardowych poetów, których śladem 
wydaje się podążać Jakub Kornhauser? Przyznam, że od pierw-
szej chwili towarzyszyło mi wrażenie czyjejś silnej obecności. 
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Nie, nie ojcowskiej, aczkolwiek analogie z podobnym podej-
ściem do tworzywa, formy, a przede wszystkim wyobraźni u ojca 
poety (szczególnie w tomie Nastanie święto i dla leniuchów) są 
do odnalezienia. Myślałem o obecności Maxa Jacoba, do które-
go w pierwszym odczuciu odesłała mnie proza poetycka Jaku-
ba Kornhausera. Za chwilę już spoglądałem szerzej, myśląc 
o całej tradycji nadrealistyczno-kubistycznej, z położeniem na-
cisku na drugi człon określenia; od tego momentu czytaniu 
towarzyszył duch Reverdy’ego. Zatem wyobraźni (jak bardzo do 
tej pory „ośmielonej”?) wyrasta drugie ramię, można mówić 
o dalszym ciągu poszukiwań po mniej oczywistej stronie poe-
tyckiej oczywistości. Znów do głosu dochodzi to, co oniryczne, 
niejasne, zaskakujące i absurdalne. Raczej seria zdumionych 
sobą odkryć niż algorytm wynikający z metodyczności literackiej 
pracy. Gwałt zadawany zdrowemu rozsądkowi z rozmysłem i na-
wet pewnego rodzaju uciechą. Niechętnie sięgam po słowo „ilu-
minacja”, zbyt obciążone religijnymi konotacjami, lecz i ono po-
winno się tu pojawić (wraz z Rimbaudem i tą tradycją). „Nar-
racyjki” Kornhausera wchodzą w przestrzeń obłożoną takimi 
wskazaniami i znakami, sytuując się pomiędzy suchymi, a jedno-
cześnie płomiennymi, zdaniami Jacoba i Rimbauda, podgrze-
wając i od razu zamrażając podobne emocje – zachłyśnięcia 
się istnieniem i jego konwulsyjnego wykrztuszania. Projekt ten 
jest w swej istocie tak intensywny, że słowa nie nadążają i nie 
wystarczają. Stąd wrażenie polifoniczności i interdyscyplinar-
ności. Obok słów kolorowe rozbryzgi farb, ostro poczynający 
sobie pędzel. Coś między snem i niemożliwością jego skład-
nego zapisu a rozciągającą się na płótnie potencjalnością, która 
sprzyja „rozregulowaniu zmysłów”. Z literackiego nadania głos 
wiodący wydaje się należeć do kubisty i nadrealisty, natomiast 
jego kompetencje plastyczne najczęściej nawiązują do ekspres-
jonizmu. Obracamy się więc po takim trójkącie „izmów”, ale nie 
róbmy z tego fetyszu; w końcu nie omawiamy rozprawy habili-
tacyjnej, tylko chcielibyśmy dać się ponieść poezji. I to poezji, 
w której poniesienie – czytelnicze oddanie się migotliwym obra-
zom – wydaje się szalenie istotne. Wróćmy zatem do obrazów, 
sytuacji, scenek i poruszeń, tych drobnych ognisk sensu rozpa-
lanych za każdym razem od nowa – w ramach wyraźnie zakreś-
lonego uniwersum. 
 
* 

Zmiana planu: na horyzoncie Renata Senktas i jej Cla-
rity. Myślę o czystości (sugestia tytułu?) form, o przejrzystości 
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kresek układających się w tajemniczy wzór. Wiersz jest efektem 
redukcji nadmiaru (nie bez udziału przypadku): „o tym, co niby 
bez wątku / lub z rzadkim wątkiem / bo snuło się równolegle / 
a trafiło na przekór”. Nie da się opowiedzieć wszystkiego 
(w sensie: oczywistego), więc snuje się o niczym wypełniają-
cym przemijanie. Z tego niczego próbuje się coś ułożyć, utkać, 
wysnuć bezpretensjonalną baśń codzienności. I choć nić zrywa 
się nieustannie („na przekór”) i znów mamy „nici z opowieści”, 
choć już wyraźnie w myślach majaczył jakiś kształt i dziwnie 
szybko rozpłynął się w powietrzu – to nic, to też jest opowieść 
o tym, że na nic ci moja opowieść, jeśli… – tu każdy dośpiewać 
może sobie sam. Poezja sugerowanych kresek, kropek wyma-
gających wypełnienia. Przekonująca w swojej skromności, 
czystości.  
 
* 

Wyobraźmy sobie poemat (bo tak czytam Stojąc na jed-
nej nodze) Przemysława Owczarka inscenizowany w wiejskich 
świetlicach – w podrygach i zaśpiewach jakiegoś współczesne-
go Wojciecha Siemiona. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Usły-
szeć. Na razie czytam, inscenizując, to znaczy: robiąc miny, 
zmieniając głos, raz po raz podrywając ciało do akcji. Bo to jest 
tego typu wydarzenie, coś jakby sceniczno-intertekstowy mon-
taż, collage. Więcej dzieje się w intencjach i wyobrażeniach niż 
w samych słowach. To znaczy w słowach dzieje się aż nadto, 
ale czuć, jak bardzo chce się odnieść do czegoś jeszcze (cho-
lerne dużego, ważnego). Jak o to się zachłannie walczy, jak 
z pasją szuka. Korzenie? Jakie można mieć dzisiaj korzenie? 
Czyste, zmieszane, niefunkcjonalnie funkcjonujące? Jak długo 
można stać na jednej nodze, trzymając w ręce świat, jego wa-
gę, przyszłość nieistniejącą bez przeszłości? Czy „wybebeszyć 
niebo” znaczy uwierzyć w mity, bogów i tradycje bez stawiania 
warunków, czy raczej chodzi tu o to, by warunki postawić na 
nowo, inaczej? Mnie ta poezja jak zawsze porusza. Wzmacnia. 
Łechce osobistą wiarę wyniesioną choćby z Eliadego, te jakieś 
„niejasne głębiny”. Owczarek rzuca się w nie otwarcie. Głową, 
sercem.  
 
* 

Jestem pod wrażeniem celności każdego słowa, jędrno-
ści każdej frazy, spełniającej się akuratności każdego wiersza 
w książce Piotra Gajdy pt. Śruba Archimedesa. Też miałem – 
podobnie jak Edward Pasewicz – „ogromną frajdę obcowania 
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z żywą, pulsującą wyobraźnią”. Książka, którą można czytać 
bez końca. Tak bogata, że o końcu nie może być mowy – za 
rzekomym końcem stoi nowy początek, wije się jeszcze jedna, 
i jeszcze, ścieżka interpretacji. Uczta dla interpretatorów, zwy-
czajna radość dla szeregowych czytaczy. To, co zjadliwe, 
w szczęśliwej harmonii z tym, co liryczne. Bo panuje nad tym 
piekielna inteligencja, niesłychana intuicja. W tej chwili, po 
pierwszym czytaniu, niesiony na fali emocji, dochodzę do wnio-
sku, że dawno tak dobrej rzeczy nie czytałem. Mam nadzieję, 
że to wrażenie do jutra mi nie przejdzie. 

  
 

 

 
 
Karol Maliszewski 
 
Ur. 1960 w Nowej Rudzie, 
gdzie mieszka do dzisiaj. 
Pracuje w Instytucie Dzien-
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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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Ostatnie dni i tygodnie upływają pod znakiem dyskusji, 
komentarzy, w najlepszym wypadku recenzji antologii pt. Zebra-
ło się śliny. Nowe głosy z Polski wydanej nakładem Biura Lite-
rackiego, zredagowanej w głównej mierze przez Martę Koron-
kiewicz i Pawła Kaczmarskiego, a mającej być próbą przedsta-
wienia dokonań najnowszej poezji polskiej (z naciskiem na do-
konania z nurtu poezji zaangażowanej), która na nowo dała 
o sobie znać polskiemu czytelnikowi kilka lat temu, przede 
wszystkim w osobach Konrada Góry i Szczepana Kopyta, dziś 
niemalże „ojców” dla takich poetów jak Tomasz Bąk, czy, 
w mniejszym stopniu, Szymon Domagała-Jakuć (obecnie będą-
cych jednymi z najbardziej znanych twórców, o których pisze 
się wprost: polityczni, lewicujący, anarchizujący i Marks wie 
jeszcze co). 

Przypomina mi się Kryzys. Biuletyn poetycki – publikacja 
zredagowana m.in. przez Tomasza Pułkę, a wydana kilka lat 
temu przez Korporację Ha!art, więc dobrze, że ta antologia się 
ukazała. Najczęściej nie przypadam za tego typu książkami, 
ponieważ odnoszę wrażenie, że wszelkie wybory oraz prezen-
tacje stanowią doskonały pretekst do uwielbianej przez krytykę 
literacką klasyfikacji prowadzącej do wepchnięcia w ramy kry-
tycznoliterackiej formułki i krzyknięcia: OTO ONI!, co na pewno 
jest korzystne dla wzrostu popularności tych poetów, którzy dali 
się złapać w pułapkę zastawioną przez redaktorów antologii, 
lecz szkodliwe dla recepcji ich wierszy, którym grozi potem czy-
tanie pod jednym kątem. 

Ale nie będę narzekał, bo sam układam pewną antologię, 
o której jeszcze nie zamierzam wspominać, toteż dodam tylko, 
że najlepiej będzie, jak każdy sięgnie po tę książkę i oceni sam, 
jak to jest dzisiaj z tymi zaangażowanymi i ich poziomem, przy-
kładowo na tle twórców spod znaku Nowej Fali. Który z nich jest 
nowym Barańczakiem, nowym Krynickim, nową Ewą Lipską, 
nowym – i tu proszę o ciszę – ZAGAJEWSKIM?  Bo to, że 
dzierżą sztandar lewicy – wiadomo na pewno. I, w moim prze-
konaniu, słusznie, że akurat czerwonego koloru. A czasem 
i czerwono-czarnego. A jakby się uprzeć: w niektórych przypad-
kach to tak naprawdę nie wiadomo, jakiego koloru. 

Interesuje mnie jednak inna kwestia. Przy okazji premie-
ry antologii i toczących się wokół niej dyskusji dużo się mówiło, 
że dzisiejsza poezja zaangażowana jest przede wszystkim po-
ezją zaangażowaną po stronie postulatów wspomnianej lewicy. 
Dlaczego więc nie mówi się na nią po prostu „poezja lewico-
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wa”? Tylko uparcie przepycha się stwierdzenie, że zaangażo-
wanie może występować po jednej stronie barykady, nawet jeśli 
– jak powtarzam – słusznej.  Że to jest właśnie TO zaangażo-
wanie, żadne inne, TA poezja, nic więcej. Co prowadzi do sytu-
acji, w której, aby być dziś zaliczonym do twórców zaangażo-
wanych, koniecznie trzeba jebać kapitalizm, nierówności spo-
łeczne, wspominać o trudzie robotników w zagranicznych kon-
cernach ulokowanych na Dalekim Wschodzie, wreszcie poru-
szać temat mniejszości narodowych, wojny i uchodźców. A  na-
wet jeśli tego poeta nie robi, lecz w wierszach używa słów-
wytrychów: Polska, korpo, stosunek społeczny, stosunek pracy, 
konstytucja, lesbijka, gej, aborcja, in vitro, Kościół – z miejsca 
zostaje okrzyknięty zaangażowanym, bo wszedł na pole za-
anektowane przez lewicę, która te słowa chętnie umieszcza na 
swoich transparentach. 

Czy takie uproszczenie i stworzenie z nurtu poezji zaan-
gażowanej wygodnego zaplecza dla wyłącznie jednej ideologii 
wychodzi jej na dobre? Nie odpowiem na to pytanie. Co prawda 
są próby naprawienia tego błędu, wszak coraz częściej nazwę 
„zaangażowani” zastępuje określenie „polityczni”, w którym jest 
miejsce również dla poetów spoza kręgu lewicy, jednak wów-
czas należałoby zadać sobie pytanie: kim są ci zaangażowani 
i czym jest w końcu to zaangażowanie, skoro zaangażować się 
można we wszystko, tak po jednej, jak i drugiej stronie: można 
postulować ochronę praw kobiet i ochronę życia poczętego, 
rozdzielenie państwa od Kościoła i stworzenie państwa wyzna-
niowego. Czy poeci zaangażowani po stronie lewicy angażują 
się bardziej od prawicowych? I dlatego mają prawo tytułować 
się „zaangażowanymi”? A może to ogół chętniej ich tak  nazy-
wa? Też nie wiem. Pytam, bo kto pyta, jeszcze częściej błądzi.  

Ciekaw jestem, co by zrobiła krytyka, gdyby na scenie 
poetyckiej pojawił się świetny poeta nacjonalista, ultraprawak, 
piszący przekonujące wiersze z Kościołem, szkołą i strzelnicą 
w tle – czy taki poeta w mniemaniu krytyki mógłby być, po 
pierwsze, w ogóle świetny, choćby w sensie technicznym, a po 
drugie, zaliczony do twórców poezji zaangażowanej, skoro 
z pasją angażowałby się w oczyszczanie kraju np. z „niepo-
lskich” elementów oraz promocję hasła: BÓG, HONOR, OJ-
CZYZNA? Czy współcześnie, kiedy mamy do czynienia już 
z taką polaryzacją postaw, dla krytyki do przełknięcia byłby ktoś 
taki – innymi słowy, czyjaś alternatywna wersja choćby z przy-
taczanej tutaj antologii? Jak jeszcze 20 lat temu do przełknięcia 
był np. Wojciech Wencel, któremu nawet dawano nagrody? Czy 
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wówczas krytyka postawiłaby takiego poetę obok czołowych 
twórców zaangażowanych? Np. na równi ze wspomnianym Ko-
pytem, nawet jeśli ten ktoś znajdowałby się na przeciwnym bie-
gunie światopoglądowym? Czy w takim razie byłby zapraszany 
do dyskusji na tematy związane z zaangażowaniem w poezji? 
Czy, wreszcie, byłby gościem tych samych festiwali, co my? 

Powstrzymałbym się więc z szastaniem nazwą „poeci 
zaangażowani”. Bowiem to zbyt szerokie pojęcie, żeby sprowa-
dzać je do jednego światopoglądu, jednej linii, opcji politycznej. 
A czasem aż nazbyt wygodne. Podobnie z określeniem „poeci 
polityczni”, skoro Kira Pietrek na festiwalu w Stroniu Śląskim, 
który odbył się w połowie września, stwierdziła (z czym się wła-
ściwie zgadzam), że wszystko jest polityczne. No bo jest. A za-
tem? 
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