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JAKUB OSIŃSKI 

 
 

Sen: rzecz o dwu  
doświadczeniach 

 
 

Historia literatury może uchodzić za historię snów. Z tym 
stwierdzeniem być może zgodziłby się Freud, który pisarza wi-
dział jako śniącego na jawie, a dzieło literackie – jako marzenie 
na jawie1. Nie chodzi jednak o to, aby fantazjowanie, o którym 
pisał twórca psychoanalizy, uznać za równoważne marzeniu 
sennemu, wikłając się przy tym w splot teoretycznoliterackich 
dywagacji na temat genezy aktów twórczych. Historia literatury 
jest historią snów dlatego, że sny pojawiają się już u jej zarania 
i towarzyszą jej po dziś dzień, zarówno jako tworzywo literackie, 
zabieg kompozycyjny, jak i sposób kreacji świata przedstawio-
nego itd.2. 
 Przełom wieku XIX i XX wiąże się w tym kontekście 
z donośną rewolucją. I nie chodzi tu wyłącznie o odkrycia psy-
choanalizy, dla której analiza marzeń sennych stała się podsta-
wową metodą docierania do treści nieświadomych. Jeśli już, to 
dokonania Freuda i jego następców należy wiązać z fenome-
nem, który w literaturze został zaobserwowany wcześniej, mia-
nowicie: snom przestaje się przypisywać wartość poznawczą 
w stosunku do świata (profetyczna, proroczą, wizyjną), a za-
czyna się dostrzegać w nich drogę do poznania podmiotu śnią-
cego. Wiąże się z tym równie donośny fakt literacki – począw-
szy od romantyzmu rzeczywiste sny stają się materią literacką3. 
Dopiero jednak wiek XX przynosi systematyczne zapisy snów, 
które odnaleźć możemy w dziennikach pisarzy. Fakt ten należy 
już jak najbardziej wiązać z upowszechnieniem się psychoana-

                                                 
1
 Por. Z. Freud, Pisarz a fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska, [w:] Teoria 

badań literackich za granicą. Antologia, t. 2: Od przełomu antypozytywis-
tycznego do roku 1945, cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentrycz-
ne, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1974.  
2
 Zob. A. Okopień-Sławińska, Sny a poetyka, „Teksty” 1972, nr 2.  

3
 Zob. D. Danek, Sen (marzenie senne), [hasło w:] Słownik literatury polskiej 

XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 875. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017______________ 
 

 

8_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

lizy i – tak nazwijmy to zjawisko – świadomością psychoanali-
tyczną.  

Sen jest doświadczeniem. Doświadczeniem bliskim każ-
demu i w tym sensie uniwersalnym, ogólnoludzkim, a jednak – 
prywatnym i niejako solipsystycznym. Niemniej doświadcze-
niem – komunikacyjnym, rzadziej artystycznym, lekturowym czy 
wizualnym – jest także relacjonowanie treści snów, a przez to 
czynienie ich już nie doświadczeniami mono-, lecz intersubiek-
tywnymi. Sen przestaje wówczas być wyłącznie przeżyciem 
jednostkowym, staje się narracją, czy to oralną, czy wizualną 
bądź tekstową, piśmienniczą. 

Nad tym, jak ma się literacki zapis snu czy jego ustne 
zrelacjonowanie do rzeczywistego snu, badacze dyskutują od 
dawna. Na gruncie polskim w ostatnich latach stanowisko w tej 
kwestii zajął Wojciech Owczarski w swojej książce pod zna-
miennym tytułem Sennik polski: „Literackie sny, mimo że pod-
porządkowane są najrozmaitszym strategiom pisarskim, mogą 
zachowywać oniryczne właściwości, to znaczy – nie różnią się 
z założenia od innych, »zwykłych« relacji snów”4. To niezwykle 
ważne stanowisko, które w tych rozważaniach zostanie jak naj-
bardziej podtrzymane, gdyż zrównanie snów literackich ze 
wszystkimi innymi relacjami onirycznymi pozwala postawić py-
tanie, jak się zdaje, podstawowe: w jakim celu w ogóle takie 
relacje powstają? Oraz pytanie kolejne: kto jest ich adresatem? 

Najprostszy model sytuacji komunikacyjnej implikuje 
oczywiście występowanie dwu podmiotów: nadawcy i odbiorcy, 
rzecz jasna, niekoniecznie od siebie różnych. Stąd nasze dal-
sze rozważania prowadzić można by było w dwu kontekstach: 
pierwszym, kiedy nadawca jest tożsamy odbiorcy, a więc autor 
relacji snu przeznacza ją wyłącznie dla siebie, oraz drugim, kie-
dy relacja ta jest przeznaczona dla kogoś innego. Z kolei ów 
drugi przypadek nie byłby jednolity, gdyż z pewnością czym in-
nym będzie opisanie treści snu bliskiej osobie, a czym innym – 
wykorzystanie opisu w dziele literackim czy dzienniku przezna-
czonym do publikacji. Pierwszy z wymienionych wyżej sytuacji 
komunikacyjnych nie będzie nas tu jednak interesowała, gdyż 
pochylenie się nad nią wymagałoby poruszenie wielu kwestii 
natury filozoficznej, a więc związanych z dyskursem tożsamo-
ściowym. Efekty tych obserwacji i tak nie okazałyby się znaczą-
ce z punktu widzenia tego, do czego zmierzamy.  

                                                 
4
 W. Owczarski, Sennik polski, Literatura, wyobraźnia i pamięć, Gdańsk 

2014, s. 32. 
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Przyjrzyjmy się zatem drugiej ze wskazanych sytuacji, 
czyli tej, w której podmiot śniący zdaje relację ze swojego snu 
różnemu od siebie odbiorcy, niekoniecznie konkretnemu. Wielu 
badaczy snów, reprezentujących różne, nie tylko humanistycz-
ne dyscypliny, podkreśla znaczenie ich roli . Mimo wątpliwości 
związanych z jednorodnością „ja” podczas snu i „ja” na jawie, 
jest to twierdzenie niezwykle pomocne. Bez względu na to, czy 
opowiemy się po stronie tożsamości „ja”, czy też nie, możemy 
wnioskować, że relacjonowanie snu niczym nie różni się od ja-
kiejkolwiek innej narracji o samym sobie. Sobie rzeczywistym 
bądź sobie życzeniowym, w każdym razie takim, o którym z pew-
nością wielu ludzi skłonnych jest opowiadać. W te z kolei obfitują 
dzienniki pisarzy, którym poświęcimy tu uwagę. 

Zacznijmy od kilku, rzecz jasna, arbitralnie dobranych 
przykładów, które mają to zjawisko zobrazować. W Dzienniku 
Jana Lechonia czytamy: 

 
Znów sen jak wczorajszy, w którym zjawiła się moja 

rodzina w jakichś zdarzeniach, znów zepchniętych do pod-
świadomości. Jestem pewien, że wczorajszy i ten sen coś 
objawiał, coś tłumaczył, i myślę, że inteligentny psychoana-
lityk coś by z niego sensownego wyczytał. Bo oczywiście 
Freud nie we wszystkim się mylił i coś tam przeczuł, coś 
jasnowidział […]5. 

 
W Tajnym dzienniku Mirona Białoszewskiego odnajdzie-

my choćby fragment: 
 

Spałem bardzo długo. Po przebudzeniu się 
w środku wiedziałem, że warto zapisać pewne sny, ale mi 
się nie chciało. Więc sobie przynajmniej przepowiedziałem. 
Pomyślałem, że następne sny to pomylą, a jednocześnie 
tamte stare sny wyblakną i nie będą się już wydawały takie 
godne zapamiętania. To się sprawdziło6. 

 
Z kolei u Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przeczytamy 

w Dzienniku pisanym nocą: 
 

Sen l ingwistyczny, inaczej nie potrafię go na-
zwać. Nagłe wchodzenie (ściślej: wbieganie) w krajobraz 
dzieciństwa i młodości jest w snach motywem częstym, 

                                                 
5
 J. Lechoń, Dziennik, oprac. R. Loth, t. 3, Warszawa 1993, s. 812-813. 

6
 M. Białoszewski, Tajny dziennik, Kraków 2012, s. 103. 
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chociaż u emigrantów posiada szczególny posmak. No-
we było to, że wszedłem w mój nie sam, lecz w towarzy-
stwie przyjaciół-cudzoziemców; i że naraz, na grobli 
w S., wszyscy zaczęli do mnie mówić po polsku. Sen 
związany, jak sądzę, z moimi przyjazdami do Laffitte; 
które w moim życiu, mówionym po włosku, są także 
gwałtownymi przeskokami językowymi7. 

 
Co łączy te tak różne zapiski i tak różnych autorów? 

Właśnie sen. Ale też stosunek do snu. Po pierwsze, relacja snu 
– o czym świadczą przywołane wyżej przykłady – nie będzie 
nigdy „czysta”, tzn. wolna od partykularyzmów: dopowiedzeń, 
interpretacji, skojarzeń, które są oczywiście przejawem świa-
domości postpsychoanalitycznej. Po drugie, owe „zanieczysz-
czenia” relacji stają się równie ważne, co sama „czysta” treść 
snu. Jak zauważa Inga Iwasiów: 
 

Sytuacja literaturoznawcy różni się od po-
zycji psychoanalityka tym, że literaturoznawca ot-
rzymuje komunikat obudowany gotowym kontek-
stem – jest nim cała narracja, a także odniesienia 
pozatekstowe – gdy tymczasem psychoanalityk 
dąży do zbudowania tego kontekstu. Fabulacja, 
łącząca pacjenta z lekarzem, jest uprzednia wo-
bec interpretacji, łączącej krytyka z tekstem8. 

  
Tak też, rzecz jasna, jest w dziennikach, 

w których to zapisy oniryczne – zarówno jako in-
dywidualne doświadczenie autora, jak i próba 
swoistej uniwersalizacji tego doświadczenia po-
przez relację snu, stają się samoistnymi i nader 
interesującymi fragmentami dzienników.  

Podążając z kolei tym tropem, możemy po-
stawić następującą tezę: w XX w. historia literatury 
staje się historią dzienników. Oraz: historia dzien-
ników to w dużej mierze historia snów ich autorów. 
Sen przenika jawę, przez co realne równoważy 
fantazmatyczne. 

                                                 
7
 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Warszawa  

1990, s. 99. 
8
 I. Iwasiów, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoa- 

nalizie, [w:] Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej  
XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski i A. Sobolewska, Toruń 1999,  
s. 296. 
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O potrzebie kontynuacji hi-
storii śniącego (śpiącego) 

rozumu w literaturze i kultu-
rze germańskiej –  

komentarz krytyczny 
 
 

W 2011 roku na rynku wydawniczym w Niemczech na-
kładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się wznowienie wyda-
nej pierwotnie w 2002 roku książki autorstwa germanisty z Bo-
chum Petera André Alta pt. Schlaf der Vernunft. Literatur und 
Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit (Kiedy rozum śpi. 
Literatura i sen w kulturze nowożytnej), której główną ambicją 
poznawczą jest kompleksowe zobrazowanie historii motywu 
snu – jego poetycko-literackich reprezentacji, sposobów inter-
pretacji i implikacji na przestrzeni stuleci egzemplifikowanych 
w oparciu o spuściznę nowożytnej kultury europejskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru kulturowe-
go. Już sam początek tytułu, a w zasadzie jego fragment (Der 
Schlaf der Vernunft – Sen rozumu) stanowiący nawiązanie do 
ryciny hiszpańskiego malarza okresu romantycznego Francisz-
ka Goi pt. Kiedy rozum śpi, budzą się demony) odsłania pole-
miczny charakter książki, który pozwala sytuować ją między 
tradycyjnym a nowoczesnym dyskursem kulturowym o śnie. 
Książka składa się z trzech odpowiednio zatytułowanych części, 
a każda z nich pokazuje inną dymensję snu: część pierwsza – 
das Welttheater der Seele (Świat jako teatr duszy) – wychodzą-
ca od źródeł tradycji antycznej (wiedzy o śnie jako wiedzy sa-
mej w sobie – nawiązania do rozważań filozofów antyku takich 
jak Arystoteles, Cyceron i Platon) koncentruje się wokół snu 
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jako zjawiska związanego z cielesnością (Körper), duszą (Se-
ele), duchowością (Spiritualität) czy też siłą wyobraźni (Einbil-
dungskraft). Autor powołuje się na kluczowe nazwiska literackie 
niemieckich twórców, takich jak: Georg Philipp Harsdörffer, 
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Andreas Gryphius, 
w utworach których analizuje literacki kontekst snu według wyżej 
wymienionych aspektów. Część druga – das geheime Archiv des 
Wissens (Tajemne archiwum wiedzy) – podkreśla, w kontekście 
snu, nieustanny konflikt dwóch kategorii poznawczych: ratio 
i emotio, czyli rozumu i zmysłów, co autor pokazuje na wybranych 
przykładach literackich niemieckiej kultury oświeceniowej i roman-
tycznej. Autor powołuje się na czołowe nazwiska literackie i kultu-
rowe epoki, takie jak: Christoph Martin Wieland, Gotthold Ephraim 
Lessing, Johann Wolfgang von Goethe czy Friedrich Schiller. 
Oświeceniowe podawanie treści sennych w wątpliwość, życie jako 
romantyczny sen czy wreszcie sen jako rodzaj nocnej wizji to 
główne aspekty analityczne tej części książki. Część trzecia – die 
lange Reise durch die Nacht (Długa podróż przez noc) – to już 
najbardziej zaawansowany etap badań nad snem, ponieważ autor 
książki sięga w nim do struktur ludzkiej psychiki, a więc do badań 
związanych ze świadomością i podświadomością, podróżą do 
wnętrza ludzkiego „ja”. Swoje rozważania egzemplifikuje na naj-
bardziej charakterystycznych, zwłaszcza w literaturze i kulturze 
niemieckiej, utworach i pismach takich twórców dziewiętnasto- 
oraz dwudziestowiecznych jak: Thomas Mann, Franz Kafka, Ar-
thur Schnitzler czy wreszcie Sigmund Freud. 

Wydźwięk książki Petera André Alta poświęconej zagad-
nieniu snu jest taki, iż autor w kontekście przeprowadzonych 
analiz z obszaru literatury i kultury od czasów antyku aż po 
dwudziesty wiek odsłania mechanizm funkcjonowania snu jako 
określonej struktury, a sen sam w sobie dobitnie przypomina 
mechanizmy samej literatury: imaginacja, myślenie obrazowe, 
myślenie wizjonerskie, myślenie na nierzeczywistym, wyższym 
poziomie nawiązuje do ideału czynności śpiącego (śniącego) 
rozumu, do którego tak naprawdę wielu twórców kultury i litera-
tury dąży w świecie rzeczywistym. Warto tu przytoczyć argu-
ment z tantry jogi najwyższej1 na potwierdzenie tego, iż sama 
wiedza o tym, że spaliśmy, jest dowodem naszej egzystencji 
w świecie. Z kolei osiągnąć ideał twórczy to podążać za sferą 
niedostępną zwykłym zmysłom i rozumowi. To sięgać do świata 
równoległego, sennego, zapisanego tylko w innych znakach 

                                                 
1
 Maha Joga, http://mahajoga.org/skrot.html, dostęp: 27.12.2016. 
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i będącego niewyczerpanym źródłem inspiracji. Znaki senne to 
przecież znaki o dużym potencjale literackim. Sen stanowi swe-
go rodzaju kostium świadomości, jaki dany twórca „przywdzie-
wa”, aby sprawdzić swoje możliwości poznawcze. Sen jest za-
tem płaszczem dla literatury oraz – jak się okazuje na przykła-
dzie niemieckiego filozofa Waltera Benjamina – immanentną 
częścią doświadczenia filozoficznego w wymiarze nowocze-
snym. I tutaj pojawia się przestrzeń dla kulturowego dyskursu 
snu między tradycją (antyk, średniowiecze, renesans, barok, 
oświecenie, romantyzm) a nowoczesnością (schyłek XIX wieku 
i XX wiek) – a właściwie pojawia się potrzeba kontynuacji, 
o którą autor w nowej edycji swojej książki już się nie pokusił. 
Szkoda, że tego nie uczynił, ponieważ czwarty rozdział można 
byłoby w całości poświęcić Benjaminowi i jego postrzeganiu 
natury snu, zwłaszcza że w tym samym 2011 roku ukazała się 
obszerna publikacja poświęcona życiu i twórczości Benjamina 
(B. Lindner). 

W twórczości literackiej, ale także i filozoficznej Benjami-
na odnaleźć można wiele uwag poświęconych zagadnieniu snu. 
O ile Peter André Alt stworzył książkę kompleksowo omawiają-
cą w sposób chronologiczny zagadnienie snu w kontekście kul-
turowo-literackim, o tyle w pismach Walterach Benjamina, dla 
którego znamienna jest literacka kultura fragmentu (Pasaże) 
czy też lapidarne wyrażanie myśli w postaci aforyzmów i sen-
tencji (Ulica jednokierunkowa), odnaleźć można „rozproszony” 
(a więc niechronologiczny) szereg uwag dotyczących snu 
o zróżnicowanej zawartości merytorycznej. Początki tego typu 
zapisów w twórczości filozofa datuje się mniej więcej na połowę 
lat 20. ubiegłego stulecia. Zakłada się, że bodźcem dla nich 
były popularna wówczas teoria psychoanalizy oraz rodząca się 
kultura surrealistyczna. Bardziej jednak niż psychoanalizą i in-
terpretacją snów (Traumdeutung) Benjamin interesował się sa-
mymi snami. Nazywał sen „świecką inspiracją/iluminacją” (pro-
fane Erleuchtung)2 i łączył tę refleksję z krytyką surrealizmu 
oraz zdystansowaniem się do surrealistycznego pojmowania 
sztuki. To właśnie Benjamin wysunął tezę o historyczności snu, 
tj. udziale snu w procesie historycznym. Postrzegał sny jako 
obrazy mentalne i zagadki obrazkowe. Najtrafniej interdyscypli-
narność doświadczenia snu u Waltera Benjamina scharaktery-
zował Ryszard Różanowski: 

                                                 
2
 B. Lindner, Benjamin Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart–Wei-

mar 2011, s. 674. 
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Emfaza, z jaką Benjamin przedstawia moment 
historyczny jako moment niebezpieczeństwa, wielokrot-
ne powtarzanie słowa „nagle”, nie dają się wyjaśnić tylko 
w oparciu o realną groźbę faszyzmu – mają one także 
podstawę estetyczną. Źródła jego koncepcji szoku tkwią 
niewątpliwie w poezji Baudelaire’a oraz w Wieśniaku pa-
ryskim Aragona. Cały szereg motywów pokrewnych 
koncepcji obrazu dialektycznego odnaleźć można 
w Nadji André Bretona: w negacji linearności, w odkryciu 
rewolucyjnych mocy, „w starociach”, w pierwszych kon-
strukcjach żelaznych, pierwszych zabudowaniach fa-
brycznych, najstarszych zdjęciach, przedmiotach na 
wymarciu, w salonowych fortepianach […]. Również 
kompleks historycznego przebudzenia, nazwany przez 
Benjamina „wzorcowym przypadkiem myślenia dialek-
tycznego” wywodzi się z surrealistycznej estetyki snu3. 

 
Powyższy cytat-komentarz dowodzi, iż na przykładzie 

twórczości Benjamina zagadnienie snu w jego wymiarze 
(po)nowoczesnym (jeśli wziąć jeszcze pod uwagę wizje krajo-
brazowe będące efektem sennego odurzenia 
w trakcie eksperymentów narkotycznych) ewo-
luowało do rangi zagadnienia z pogranicza hi-
storii i autobiografii (ucieczka Benjamina przed 
nazistami zakończona śmiercią), komunikacji 
literackiej (Nadja A. Bretona) czy architekto-
nicznego „przebudzenia” (jako aluzja do XIX-
wiecznego snu Paryża u progu nowoczesno-
ści4). Jak słusznie stwierdził jeden ze współ-
czesnych pisarzy niemieckich Martin Grizmek: 
w świetle krytyki surrealizmu Waltera Benjami-
na historia snu wciąż pozostaje niedokończona, 
nie(na/do)pisana5.  

 

                                                 
3
 R. Różanowski, Nienapisane arcydzieło, [w:] Arcydzieła litera- 

tury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje, 
red. E. Białek i G. Kowal, t. 2, Wrocław 2011, s. 57. 
4
 L. Banowska, Paryż Pasaży Waltera Benjamina – u progu 

nowoczesności, [w:] Wokół Pasaży Waltera Benjamina, red. P. Śnie- 
dziewski, K. Trybuś i M. Wilczyński, Poznań 2009, s. 108.  
5
 http://www.deutschlandfunk.de/der-schlaf-der-vernunft-literatur 

-und-traum-in-der.700.de.html?dram:article_id=80705, dostęp:  
27.12.2016.  
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MICHAŁ DOMAGALSKI 

 
 

„Popieram absolutnie sen”. 
Wokół Wstaję Lecha Janerki 
 
 
1. Dobranoc 

ukazała się w 1996 roku. Była piątym albumem sygnowanym 
nazwiskiem Lech Janerka1. Miała być podsumowaniem dotych-
czasowej twórczości, ale możliwe, że również ostatnim dokona-
niem jej twórcy, swoistym artystycznym pożegnaniem. Na taki 
charakter tego albumu wskazywał między innymi tytuł. Dobra-
noc to słowo, które wypowiadamy jako pożegnanie przed snem. 
Wyraża ono życzenie pomyślnej nocy. Przed czyim snem zosta-
ło wypowiedziane? Kto idzie spać? Adresat czy też nadawca 
tego komunikatu? Może obaj powinni iść spać? 

 
Na ulicach zły mrok 
Miasto upadło w sen 
Właśnie skończył się film dla mas 
Właśnie skończył się film 
Nie dotykaj tych rąk 
Są wilgotne i drżą 
Nie nastąpi już żaden cud 
Cudów nie ma 
 
No i dobranoc aniele 
No i dobranoc ułudo 
Wykonajmy ten numer śmielej 
Nie wahajmy się2. 

 
Mamy więc sytuację, w której już całe miasto śpi. Sen 

może symbolizować w tym miejscu apatię, brak zainteresowa-
nia, jednocześnie wskazując na późną porę. Na ulicach tego 

                                                 
1
 Pomijam w tym miejscu dwie płyty, które są zazwyczaj podawane w dyskografii 

Lecha Janerki: Klaus Mitffoch (gdyż jest to płyta zespołu o tej samej nazwie) oraz 
Co lepsze kawałki (ponieważ jest to składanka w stylu The best of). 
2
 Teksty piosenek Lecha Janerki podaję za witryną http://www.lechjanerka.art.pl/. 

Nieliczne dokonane zmiany wynikały z konfrontacji ich z zarejestrowanymi na 
płytach wersjami śpiewanymi – zawsze na korzyść tych drugich. 
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miasta panuje „zły mrok”3, zaś ręce „są wilgotne i drżą”, co sta-
nowi typowe objawy zdenerwowania lub strachu. Trudno jednak 
stwierdzić, kto jest adresatem tych słów, a szczególnie poże-
gnalnego „dobranoc”. Można potraktować ten utwór jako swo-
istą rozmowę ze swoim alter ego, może ze swoim „ja”-artystą. 
Wówczas zdenerwowanie mogłoby być zdenerwowaniem sa-
mego podmiotu lirycznego, zaś słowa „ułuda” i „anioł” określa-
łyby drugie „ja” jako coś nierealnego, a nawet zwodniczego. 
Pamiętajmy, że sen jest również czymś, co raczej zaliczyć 
można do zjawisk wykraczających poza możliwości poznawcze 
– przynajmniej podstawowych – zmysłów.  

Gdy miasto zasypia („upada w sen” – wkracza w świat 
nierealny), to podmiot wypowiadający żegna się ze specyficz-
nymi tworami wyobraźni (ułuda i anioł). Czy jednak uzasadnio-
nym jest uważanie, że owo alter ego, to, jak wyżej je określiłem, 
„ja”-artysta4? Na takie twierdzenie powala zauważalny w pio-
sence autotematyzm: 

 
Wykonajmy ten numer śmielej 
Nie wahajmy się. 

 
Tak więc utwór Dobranoc, a w konsekwencji cała płyta, 

stanowi tymczasowe pożegnanie twórcy ze swoją twórczością, 
pośrednio zaś ze swoimi odbiorcami. Pożegnanie się za pomo-
cą słowa „dobranoc”5 jednak nie musi być ostateczne. Zawsze 
można później powiedzieć „dzień dobry”. 

Zanim przejdę do reszty albumu, zanim przejdę do Wsta-
ję, chciałbym zwrócić uwagę na pewną klamrę spinającą twór-
czość autora Historii podwodnej. Pierwsza studyjna płyta, na 
jakiej można było usłyszeć śpiew Lecha Janerki, zaczyna się 
utworem Śpij aniele mój. Ten dwudziestodziewięciosekundowy 
utwór wart w tym miejscu wspomnienia jest z dwóch powodów. 
Po pierwsze, jako tekst (to kilkukrotnie wykrzyczany tytuł) se-
mantycznie zbliżony jest do „No i dobranoc aniele”. Po drugie, 
oba utwory łączy konflikt występujący pomiędzy tekstem a spo-
sobem przekazywania i muzyką. Po samych słowach można 
uznać, że są to swoiste kołysanki – teksty nakłaniające do snu, 

                                                 
3
 Mrok określał również ulice, które trzeba omijać, we wcześniejszej twór-

czości Lecha Janerki. Por. Strzeż się tych miejsc na płycie Klaus Mitffoch. 
4
 Można go dookreślić jako tego, którego obraz można uzyskać na pod-

stawie twórczości. 
5
 Dobranoc, jak już wiemy, okazało się pożegnaniem tymczasowym. Lech 

Janerka w roku 2002 wydał Fiu fiu, a w 2005 Plagiaty. 
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tymczasem zgrzytliwe dźwięki i wykrzyczenie tekstu w Śpij 
aniele mój szybko każą nam z takiej tezy zrezygnować. Zaś 
w Dobranoc, w momencie, kiedy zaczyna się tekst „No i dobra-
noc aniele”, śpiew Janerki zamienia się ze spokojnego w krzy-
kliwy, dźwięki gitary zaś stają się ostrzejsze. Do tego jeszcze 
dochodzi tekst „wykonajmy ten numer śmielej”, który nie znaj-
duje również odzwierciedlenia w warstwie muzycznej. Następu-
je tylko kilka nieporadnych prób, które nie mogą się rozwinąć 
i muzyka dalej jest powolna, leniwa. 

Czemu ów konflikt pomiędzy tym, co znaczy tekst, a spo-
sobem jego przekazywania ma służyć? Uzyskujemy swoiste 
antykołysanki, które do snu nas – przynajmniej jednoznacznie – 
nie nakłaniają. 
 Sen był w sztuce wykorzystywany – można powiedzieć bez 
wielkiej przesady – zawsze6. Wiek XX dorzucił do i tak już długiej 
listy psychoanalizę, surrealizm, a także utwory inspirowane tymi 
nowymi zjawiskami. Jednocześnie nie można zapomnieć o ciągle 
się ukazujących dziełach, które nawiązywały do starszych doko-
nań kultury albo z nimi polemizowały. Trudno wręcz nie zgodzić 
się z następującym stwierdzeniem Anny Sobolewskiej: „Literatura 
współczesna wysoko ceni sny”7. Twórczości Lecha Janerki nie 
jest więc zawieszona w próżni. Na płycie Dobranoc w siedmiu 
utworach na dziesięć pojawia się rzeczownik „sen” lub czasownik 
„spać”. Warto zaznaczyć, że w trzech pozostałych (Uraja, Nalot, 
Pada deszcz) tylko o jednym z czystym sumieniem mogę powie-
dzieć, że jakiekolwiek oniryczne akcenty są mu obce (Nalot). Na 
czym polega związek pozostałych dwóch z tematyką snu? Co 
w ogóle oznacza sen na płycie Dobranoc? 

Wspomniałem już o jednej klamrze spinającej dokonania 
artystyczne Lecha Janerki; teraz warto napisać o drugiej, którą 
można zauważyć w obrębie płyty Dobranoc. Album rozpoczyna 
się utworem Opar, mówiącym o niemożności zaśnięcia. Przy-
czyna jest nie do końca określona. 
 

I coś mnie wali w głowę 
Nie daje spać 
To pewnie jakaś nowa broń 
A może opar nie wiem skąd 

 
                                                 
6
 Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 367-371. 

7
 A. Sobolewska, Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snu, [w:] 

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, 
J. Smulski i A. Sobolewska, Toruń 1999, s. 12. 
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Gdy zderzymy go z omawianym już utworem Dobranoc, 
zauważymy, że w obu utworach wyrażona jest chęć spania, 
zakłócona przez niejasne przyczyny8. 

Sen na tej płycie częstokroć staje się symbolem opozycji 
wobec jawy, pewnego rodzaju ucieczki od nudnej i banalnej 
rzeczywistości (jak we Wstaję – o czym później), od kłopotów 
konsumpcyjnego społeczeństwa (jak w Do boju: „Popatrz jak 
każdy żre a to już nie jest sen / To są kłopoty / Wypnij zad dy-
mania nadszedł czas / Dymania całych stad w imię wielkości 
kas”), a także synonimem marzeń (Niki): 

 
Jestem Nikim co umie tylko spać 
Lunatykiem od odkładania spraw 
Fanatykiem marzeń 

 
Przy pobieżnej lekturze wydaje się, że jest to wymienia-

nie kolejnych cech własnych, ale gdy pogłębimy czytanie i od-
niesiemy zacytowany fragment do całego utworu, okaże się, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby ową wymieniankę potraktować 
jako dookreślenie pierwszego stwierdzenia (Jestem Nikim co 
umie tylko spać) – obydwie stanowią więc w pewien sposób 
synonimy. Utwór Niki przedstawia podmiot wypowiadający się 
jako outsider, który „wszystko zawsze robi sam”, ale jednocze-
śnie jest wykluczony przez społeczność miasta, w którym każdy 
ma swój dzień (Górnik, Hutnik), tylko ów fanatyk marzeń nie ma 
dnia. Wszystkie trzy analizowane wersy traktują o człowieku, 
który zajmuje się sprawami – przynajmniej pozornie – nieistot-
nymi. Nieistotnymi dla wspólnoty, która wyrzuciła go na margi-
nes. Taka sytuacja wcale nie jest dla niego dyskomfortem, 
wręcz przeciwnie, staje się podstawą przetrwania: 
 

I uchowam się jakoś bo 
Bo nakręca mnie to 
Że ja nie mam dnia 

 
„Na jawie ludzie żyją na wspólnym świecie, ale we śnie 

każdy wędruje po swoim własnym”9 – miał powiedzieć kiedyś 
Heraklit. Zdanie to trafnie opisuje sytuację zarysowaną w Nikim. 
Tylko że swój świat wydaje się mieć wyłącznie bohater liryczny, 
zaś miasto ma wspólny. Jak w Dobranoc, gdzie całe miasto po 
                                                 
8
 Podobnie zbudowany był, wspomniany we wcześniejszej części pracy, Śpij 

aniele mój (z płyty Klaus Mitffoch). 
9
 Cyt. za: W. Kopaliński, dz. cyt., s. 370. 
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zapadnięciu zmroku „upadło” we wspólny sen. W Nikim opisana 
została zaś rzeczywistość, jaka jest obserwowana za dnia. Bo-
hater liryczny płyty figuruje więc jako ktoś, kto śpi za dnia, 
a nocą staje się aktywny. Stara się on czasami ten schemat 
przełamać, co zaobserwujemy we 

 
2. Wstaję 

Wstaję nie wiem po co  
Wstaję bo chyba warto żyć  
Podnoszę się jak król  
Choć gębę mam jak szczur  
To w głowie echo  bzdur 
Że w końcu pewnie kimś zostanę  
Sam 
 
Wstaję piję mleko  
Wstaję chociaż zarzuca mnie  
Papieroch sterczy z ust  
Jak jezusowy gwóźdź  
Przebija mnie do stóp  
Przybija mnie do raju ściany  
 
I znów pobite gary 
Śpię 
Popieram absolutnie sen 
Śpię 
To takie jest banalne 
Zbudzić się obudzić się 
Zbudzić się 
 
Wstaję nie wiem po co  
Wstaję bo chyba warto żyć  
Ktoś znów przestawił  czas  
Jak stół kolejny raz  
I  kantów siny znak  
Ozdabia mnie jak tatuaże  
Tak 
 
Wstaję piję mleko  
Wstaję chociaż zarzuca mnie  
Już w radiu dają znać  
Że u mnie wszystko gra 
Więc znowu rozpoczynam  
Wymyślanie następnego dnia  
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Nie mogę nic wymyślić 
Śpię 
Popieram absolutnie sen 
Śpię 
To takie jest banalne 
Zbudzić się obudzić się 
Zbudzić się10. 

 
Bohater, który jest jednocześnie podmiotem mówiącym, 

wstaje po przebudzeniu. Następnie wykonuje codzienne czyn-
ności: pije mleko, pali papierosa, słucha radia. Te działania zo-
stają przeplecione przemyśleniami, których znaczenie podkre-
śla sposób wykonania utworu. 

Ale po kolei. 
 

2.1. 

W pierwszej linijce zarysowujące sytuację słowo „wstaję” 
zostaje zderzone z pesymistycznym stwierdzeniem własnej 
niewiedzy. Dalsza część tekstu przynosi nam wątpliwe uzasad-
nienie dla owej czynności: „bo chyba warto żyć”. W tym stwier-
dzeniu trudno dostrzec jakiekolwiek zdecydowanie. Przekona-
nie przekreśla słówko „chyba”, które osłabia treść wygłoszone-
go po nim sądu. Zamienia je ze stwierdzenia w przypuszczenie. 
Jeżeli dodamy do tego głos Lecha Janerki, zbliżony w tej pio-
sence do głosu wyrażającego rezygnację, a także kontekst po-
przedniego wersu, to zarysuje nam się obraz człowieka niepo-
siadającego celu w życiu i niepotrafiącego określić jego sensu. 
We wskazanym fragmencie dokonuje się swoiste utożsamienie 
jawy z aktywnością, z czynnym trybem życia. Zaś sen będzie 
traktowany jako bierność wobec świata, niezrozumienie, czy też 
wycofanie ze wspólnej wszystkim jawy. 

Słowa „Podnoszę się jak król” nie służą dowartościowa-
niu się, ponieważ zaraz po nich słyszymy: „Choć gębę mam jak 
szczur”. Można to rozumieć dwojako. Zderzmy to z Szekspi-
rowskim „In sleep a king, but waking no such matter”11. Pod-
czas podnoszenia się mamy w sobie jeszcze resztki wizji sen-
nej, która zaraz zostanie zderzona z rzeczywistością. Kimkol-
wiek byśmy nie byli, musimy podnieś się i zmierzyć z życiem.  

                                                 
10

 W tekście utworu Wstaję wyróżniłem cztery części, które na potrzeby tej 
pracy będę nazywał zwrotkami. 
11

 W. Szekspir, Sonnet LXXXVII, http://www.shakespeares-sonnets. 
com/sonnet/87, dostęp: 29. 11.2016. 
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„Choć gębę mam jak szczur” łączy się również z dalszą 
częścią utworu12, co w efekcie daje: 

 
Choć gębę mam jak szczur 
To w głowie echo bzdur 
Że w końcu pewnie kimś zostanę 
Sam 

 
Ułożone w ten sposób słowa podkreślają bezpodstaw-

ność marzeń o „staniu się kimś”. Po pierwsze: kim może zostać 
ktoś, kto ma gębę (nie twarz) jak szczur? Po drugie: owe ma-
rzenia to tylko „echo bzdur”. Nawet nie bzdury, a zaledwie ich 
echo, co oddala je od rzeczywistej realizacji jeszcze bardziej.  

Przyjrzyjmy się jeszcze jednosylabowemu „Sam”. Wy-
stępująca przed nim przerzutnia nie jest zaznaczona tylko 
w tekście zapisanym, można ją także usłyszeć w piosence. 
Znaczenie wspomnianego słowa dla poprzedniego wersu bę-
dzie zależeć od tego, czy potraktujemy je jako dopełnienie całej 
poprzedniej linijki, czy tylko ostatniego słowa. W pierwszym wy-
padku otrzymamy: „że w końcu kimś zostanę sam”. Oznaczało-
by to, że osoba mówiąca ma nadzieję na  „zostanie kimś”, ale 
bez niczyjej pomocy – chciałaby tego dokonać samodzielnie. 
Gdy będziemy to interpretować w kontekście dłuższej wypo-
wiedzi, wówczas okaże się, że podmiot wypowiadający ma 
świadomość, że taka nadzieja jest złudna. Podczas odsłuchi-
wania Wstaję nasuwa się również na myśl próba połączenia 
owego słówka „sam” tylko z ostatnim wyrazem z poprzedniej 
linijki. Uzyskalibyśmy wtedy „zostanę / sam”. Czy samotność, 
o której w tym miejscu śpiewa Lech Janerka, jest przez podmiot 
wypowiadający się na płycie Dobranoc czymś, co niepożąda-
ne? W dalszej części tekstu czytamy zaś „Popieram absolutnie 
sen”. Wynika z tego, że owo bycie samemu to stan, który nace-
chowany jest pozytywnie. Warto również przypomnieć w tym 
miejscu omawiany przeze mnie wcześniej utwór Niki, w którym 
robienie wszystkiego samemu, bycie na marginesie społecz-
nym wcale nie staje się przyczyną dyskomfortu, czy też nega-
tywnych odczuć dla osoby mówiącej. 
 

                                                 
12

 Lech Janerka często układa tak teksty, aby poszczególne słowa, czy też 
jakiś zwrot mógł funkcjonować jako całość z fragmentem go poprzedzają-
cym lub następującym po nim. Innym przykładem takiego zabiegu może być 
I wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy z utworu Klus Mitroh (z płyty 
Klaus Mitffoch). 
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2.2. 

Pierwsza zwrotka rozpoczynała się od problematyki zwią-
zanej z sensem życia, w drugiej natomiast zostaje zarysowana 
pewna sytuacja. Dowiadujemy się, że podmiot „pije mleko”, co 
może symbolizować wykonywanie banalnych czynności, czynno-
ści także wskazanych (polecanych przez społeczeństwo), jakimi 
są tryby zdrowego odżywiania. Następny wers pozwala potrakto-
wać jednak picie mleka jako „lekarstwa na kaca”. Cała druga 
zwrotka przedstawia ciężki poranek, kiedy „nadużycie” utrudnia 
jakikolwiek kontakt z zewnętrznością. Mimo tych problemów pod-
miot mówiący wstaje – znowu nie znajdując uzasadnienia. 

Kac wzmocniony zostaje przez zapalenie papierosa. 
 

Papieroch sterczy z ust 
Jak jezusowy gwóźdź 
Przebija mnie do stóp 
Przybija mnie do raju ściany 

 
Pozornie mamy do czynienia z przedstawieniem sytuacji, 

w której człowiek po zapaleniu papierosa na kacu czuje się jesz-
cze gorzej i dopiero ściana daje mu stabilne, fizyczne oparcie. 
Warto jednak zauważyć, że Lech Janerka zbudował znowu tekst 
tak, że jeden z wersów może być dokończeniem myśli lub rozpo-
częciem nowej. Tym razem jest to część porównania „Jak jezuso-
wy gwóźdź”. Uzyskamy albo „sterczy jak”, albo „przebija jak”. 

 
2.3. 

I znów pobite gary 
Śpię 
Popieram absolutnie sen 
Śpię 
To takie jest banalne 
Zbudzić się obudzić się  
Zbudzić się 
 
Zwrot „pobite gary”13 zaczerpnięty został z zabaw dzie-

cięcych. Najczęściej oznaczał, że wykryto naruszenie zasad, że 
komuś coś się nie udało. Co nie udało się we Wstaję? Fiasko 
łączy się na pewno z próbami podjętymi w poprzednich frag-
mentach tekstu. Próbami podjęcia działania, zmierzenia się 
z jawą, zostania kimś itd. Co jednak spowodowało to fiasko, 

                                                 
13

 Znaczenie podaję zgodnie z własnym doświadczeniem.  
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doprowadziło do „pobitych garów” w tym konkretnym przypad-
ku? To dookreśla nam dopiero słowo „Śpię”. Podmiot usnął! 
Wycofał się z działania w świecie rzeczywistym. 

Analogiczne miejsce przy drugim odśpiewywaniu refrenu 
wygląda następująco: 
 

Nie mogę nic wymyślić 
Śpię 
Popieram absolutnie sen 
Śpię 
To takie jest banalne 
Zbudzić się obudzić się 
Zbudzić się 
 
Podobnie jak poprzednio pierwszy wers kończy myśl ze 

zwrotki, ale o skutkach, sposobie mówi nam znów jednosylabowe 
„Śpię”. Wstawanie zakończyło się fiaskiem, podmiot usnął. Co 
więcej, to sen jest popieraną „absolutnie” postawą, którą stawia 
w opozycji do nudnej, banalnej jawy. Gdy czyta się sam tekst, ist-
nieje możliwość analizowania jako banalnej czynności spania, gdy 
natomiast odsłuchamy piosenkę, to usłyszymy, że „To takie jest 
banalne” zostało zaśpiewane w połączeniu z następującymi po 
niej wersami („To takie jest banalne / Zbudzić się obudzić się”). 

 
2.4. 

Kolejną próbę wstania podejmuje bohater Wstaję w dniu, 
kiedy zmieniono czas z zimowego na letni. Zmiany dokonuje nie-
określony ktoś. Przestawia też stół. Przestawia czas i przestrzeń. 
Wyobraźmy sobie, że w naszym mieszkaniu, bez naszej wiedzy 
swoje miejsce zmienił jakiś mebel. Rzeczywistość stanowi wów-
czas zagrożenie. Bohater Janerki nabawił się sińców, których my 
też byśmy pewnie nie uniknęli. Ów pomylony czas i owa pomylo-
na przestrzeń wracają „kolejny raz” i nie dostarczają optymistycz-
nych myśli. Poukładane w tej zwrotce w specyficzny sposób słowa 
świetnie podkreślają zamieszanie w rzeczywistości. 

W czwartej zwrotce do banalnych czynności przedsta-
wionych wcześniej dochodzi następna: słuchanie radia. Radio-
wy komunikat pobudza do działania. 
 

Już w radiu dają znać 
Że u mnie wszystko gra 
Więc znowu rozpoczynam 
Wymyślanie kolejnego dnia 
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Słowa „u mnie wszystko gra” można potraktować jako 
stwierdzenie dotyczące każdego odbiorcy. Mam na myśli sytu-
ację, kiedy w radiu podają wiadomości o ogólnym dobrym sta-
nie lub mówią o pozytywnym nastroju. Z drugiej strony może 
ono dotyczyć konkretnej osoby, czyli Lecha Janerki, jako pio-
senkarza, o którym jest w danej chwili mowa w radiu. Obie wer-
sje komunikatu zdają się nie posiadać odzwierciedlenia w rze-
czywistości. Okazuje się, że wynikająca z radiowych „pocie-
szeń” próba „wymyślania następnego dnia” pozostaje tylko pró-
bą. Następujący po tej zwrotce refren zaczyna się słowami „Nie 
mogę nic wymyślić”. 

Wróćmy jednak do piątego wersu omawianej zwrotki. 
Warto to uczynić z dwóch powodów. Po raz kolejny mówi się tu 
wprost o tym, że podobne do opisywanych sytuacje miały już 
miejsce. Po drugie: właśnie tutaj dochodzi do złamania rytmu. 
Jak już wcześniej wspomniałem, jest to wers posiadający sie-
dem sylab, gdy tymczasem wszystkie analogiczne w trzech po-
przednich zwrotkach mają ich sześć. Co więcej, aby utrzymać 
rytm wystarczyłoby zmienić „znowu” na „znów”. W konsekwencji 
dwa ostatnie wersy czwartej zwrotki wyśpiewane są prawie tak, 
jakby były jedną linijką, gdy tymczasem w poprzednich przy-
padkach zostawała zachowana bardzo krótka pauza w tym 
miejscu. Czy ten zabieg stanowi swoiste sprzeciwienie się ruty-
nie? Byłaby to formalna zapowiedź niedługo potwierdzonego 
w słowie odejścia w sen? 

 
2.5.  

Interpretowanie wyłącznie tekstów, z czym mamy 
do czynienia często przy próbach analizy rocka, jest za-
biegiem sztucznym i – jeśli nie jest poparta analizą po-
zostałych warstw – bezcelowym14. 

 
Przywołałem tę tezę Wojciecha Siwaka, gdyż dalsze 

prawie trzy minuty utworu, które powtarzają – w przybliżony 
sposób – to, co działo się w warstwie muzycznej dotychczas, 
mają swoje znaczenie.  

Łatwe do zrozumienia byłoby jakieś solo gitarowe, per-
kusyjne, czy też następujące po pewnym motywie muzycznym 
kolejne odśpiewanie refrenu – co jest częstym zabiegiem 
w polskiej muzyce rockowej. Tutaj powielania takich rozwiązań 
nie znajdziemy. Mamy za to jeszcze jeden powtarzający się 

                                                 
14

 W. Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993, s. 94. 



 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____25 
 

element – tym razem muzyczny. Dźwięki kończy dopiero ści-
szenie, co może zostać odczytane jako dalsze trwanie tego mo-
tywu muzycznego (w nieskończoność?). Poza tym nagle, z wy-
śpiewaniem „Zbudzić się”, zabrakło wokalisty, który to przecież 
przed chwilą śpiewał o wybraniu snu, o wycofaniu się i… wła-
śnie się wycofał. Nietypowe w polskiej piosence rockowej roz-
wiązanie wiąże się także z treścią utworu, gdyż „popierany ab-
solutnie sen” ma być tym, co nietypowe, nieoczekiwane, 
a w konsekwencji interesujące. 

Wstaję jest konsekwentnie zbudowanym utworem, które-
go forma podkreśla to, co wyrażane jest w tekście. 
 
3. Na płycie Dobranoc  

znajdują się trzy utwory, które nie zawierają w sobie 
bezpośrednich odwołań do snu, spania. Napisałem, że dwa 
z nich nie są wcale pozbawione całkowicie akcentów 
związanych z omawianym wówczas motywem.  

Pada deszcz związany jest tematycznie z omawianymi 
utworami. Pojawia się w nim fraza: 

 
Apatia to żaden grzech 
Gdy wszystko zmienia się w kesz 

 
Apatia, podobnie jak sen, jest również formą wycofania 

się z rzeczywistości, a przynajmniej brakiem pełnego w niej 
uczestnictwa. Pomimo że nie ma bezpośrednio mowy o śnie, to 
utwór ten wyraża również (jak chociażby wcześniej omawiane 
Wstaję i Niki) akceptację dla postawy opozycyjnej do aktywne-
go udziału w życiu społeczeństwa. 

Poza tym utwór Pada deszcz występuje na płycie Do-
branoc dwukrotnie. Po raz pierwszy samodzielnie, jako numer 
dziewięć, a potem – wpleciony w zakończenie. Spaja go to 
bezpośrednio z motywem snu, który w Dobranoc jest jednym 
z ważniejszych, o ile nie najważniejszym. 

Pozostaje Uraja. Sam specyficzny tytuł można potrakto-
wać jako czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Cóż 
on oznacza? Pochodzić by mógł od Ur, nazwy mitycznego mia-
sta, co narzuca kontekst twórczości Lecha Janerki15. Znaczyłby 
wtedy: czynić podobnym do Ur. Z drugiej strony, gdyby odnieść 
słowo „uraja” do rzeczownika „urojenie”16: czynić coraz więk-

                                                 
15

 Jedna z płyt (a także jeden utwór) Lecha Janerki nosi taki tytuł. 
16

 Takie rozumowanie jest jednak oparte wyłącznie na pewnym skojarzeniu. 
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szym urojeniem albo nadawać cech urojenia. Zaś od urojenia 
do snu już niedaleko, gdyż słowniki traktują je synonimicznie. 
Gdy zaś będziemy pamiętać o wnioskach wysuniętych na temat 
motywu snu w twórczości Lecha Janerki, słuchając 

 
I pytać już się nie chce i wiedzieć jakby też 

 
lub 
 
Leniwie tracąc swój cenny czas, 

 
to Uraja uznamy za bardzo bliski innym utworom na Dobranoc. 
Pierwszy fragment mógłby być wypowiedziany przez bohatera 
lirycznego Wstaję, który również w niezdecydowany sposób 
porzucał realną, prawdziwą (intersubiektywną) rzeczywistość. 
Zaś drugi bardzo dobrze współgrałby z omawianym już frag-
mentem z utworu Niki: 
 

Jestem Nikim co umie tylko spać  
Lunatykiem od odkładania spraw 
Fanatykiem marzeń 
 
Właściwie cała płyta sprawia wrażenie, że 

jest opowiedziana przez jedną, konkretnie zary-
sowaną osobę. Utwory na Dobranoc łączy rów-
nież wykorzystanie podobnych motywów, wątków 
tematycznych. W konsekwencji tworzą wspólny 
świat piosenek zawieszonych pomiędzy jawą 
i snem. Wyrażają chęć wycofania się ze świata-
miasta, który jednocześnie dokładnie analizują.  

Wstaję wpisuje się więc w konsekwentnie 
zbudowaną opowieść. Opowieść o człowieku ży-
jącym w mieście17 i niemogącym się do niego 
przystosować. Nie zawsze zresztą chce się on 
przystosowywać. 

                                                                                                                   
Trudno byłoby znaleźć dla niego jakieś poparcie w analizie grama- 
tycznej. 
17

 O mieście wspomina się w utworach Dobranoc i Niki. 

 
 

Michał Domagalski 
 

Wiersze publikował dotychczas 
w almanachu Połów. Poetyckie 
debiuty 2014-2015, w „Wyspie”, 
„Fabulariach”, „2Miesięczniku” 
oraz „biBLiotece”, w której po-
jawiają się także jego felietony 
o literaturze pod wspólnym tytu-
łem „Re: cyklizacja”. Jako publi-
cysta i redaktor związany do 
niedawna z portalem Wywro-
ta.pl. Jego teksty krytyczne dru-
kowały m.in. „Wyspa” oraz „Fa-
bularie”.     
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„My – budy kinowe snu”.  
Z Maliną Barcikowską  

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
Anna Dwojnych: Zajmujesz się krytyką sztuki i estetyką. 
Czym jest sen dla sztuki i sen w sztuce? 
 
Malina Barcikowska: Sztandarowo sen w sztuce to surrealizm, 
który kojarzy się przede wszystkim z Salvadorem Dali. Mnie 
zaczarowała jego biografia, dzienniki i to, że malował się pod 
pachami niebieską farbą, ale sen u niego to tak naprawdę po-
ważna sprawa. To nie tylko inspiracja – to bunt, „proces wyto-
czony realnemu światu” w Manifeście z 1924 roku i nowa wizja, 
w której, jak pisał André Breton, „te dwa na pozór sprzeczne 
stany, jak sen i jawa, stopią się kiedyś w rzeczywistość absolut-
ną lub – jak kto woli – nadrzeczywistość”. Sen to wyzwolenie 
z rewolucyjnym potencjałem, a na tak poważne traktowanie 
snów, oprócz psychoanalizy, wpływ miały odkrycia np. logiki 
wielowartościowej czy fizyki kwantowej, otwierające pojęcie ra-
cjonalności. 
 
Pamiętam, że z Filipem Pręgowskim prowadziliście w Czy-
telni CSW cykl WyOBRAZ sobie poświęcony problematyce 
obrazów. Podczas tych rozmów chyba silnie przewijał się 
motyw snu? 
 
Zgadza się. Poruszaliśmy bardzo różne zagadnienia – od etyki, 
przez problem powtórzenia, historyczności, interpretacji, aż do 
przedmiotowości obrazu. Wyszliśmy w nich od teoretycznych 
założeń Hansa Beltinga i jego książki Antropologia obrazu, czyli 
właściwie od snu. Belting traktuje człowieka jako „miejsce obra-
zów”. Podobnie jak w wypadku surrealistów, znajdziemy tu dużo 
odwołań do Freuda. Belting jest jednak bardziej konsekwentny 
w wyciąganiu wniosków – sny, wizje, halucynacje, a nawet 
wspomnienia, są według niego stricte obrazami. Te aktywności 
wpisane są w bycie człowiekiem, dlatego „ja” jest dla nowej 
koncepcji historii sztuki ważniejszym miejscem obrazów niż ar-
chiwa i muzea, które przechowują je tylko w sensie technicz-
nym. Jest to stwierdzenie pozornie oczywiste, ale konsekwen-
cje ma daleko idące, chociażby otwarcie myślenia o obrazach 
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na badania interdyscyplinarne. Staraliśmy się trzymać tego kie-
runku – naszymi gośćmi w CSW oprócz artystów i historyków 
sztuki byli też przedstawiciele filozofii, kognitywistyki, matema-
tyki czy psychologii. Takie zderzenia horyzontów były bardzo 
ciekawe.  
 
To obrazy. A co do powiedzenia na temat snu mają inne 
gałęzie sztuki? 
 
Znasz projekt Justyny Gruszczyk Imperium snu?  
 
Nie, nie słyszałam. 
 
To jeden z moich ulubionych projektów. Justyna mapowała 
miasta: Bielsko-Białą, Katowice i Toruń, zbierając sny dotyczą-
ce tych miejsc. Ma ich bardzo dużo. Wystawy, które stanowiły 
integralną część pomysłu, polegały na tym, że nagrane przez 
aktorkę opisy snów można było odsłuchiwać w wybranych 
punktach tych miast – kawiarniach, lumpeksach, księgarniach. 
Justyna inspirowała się przede wszystkim książką Italo Calvino 
Niewidzialne miasta – ciekawe, że Belting też przywołuje tę 
książkę w Antropologii obrazu. To, co zrobiła artystka, to uka-
zanie niewidzialnej strony miast, zdjęcie z nas sennej cenzury. 
Wyobraź sobie, że, widząc przechodniów na ulicy Szerokiej 
w Toruniu, znałabyś ich sny. Wizualizowanie sobie np. mijanej 
przypadkowo strapionej starszej pani jako tej, która wspina się 
w stroju płetwonurka na Ratuszową wieżę, rozsadza porządek 
ulicy. Kiedy zapoznałam się z projektem Justyny, długo nie mo-
głam uwolnić się od tego typu swobodnych skojarzeń, które by-
ły bardzo wyzwalające i sprawiały, że obcy ludzie wydawali się 
co najmniej sympatyczni i myślę, że taka reakcja dotyczyła 
większości uczestników projektu. Ten pomysł ma duży poten-
cjał interpretacyjny – istniał dotąd w formie bloga i wystaw, ale 
czeka na opracowanie w formie książki. Czy to nie jest ciekawe, 
co robimy podczas snu w miastach, w których mieszkamy 
w ciągu dnia? Dlaczego nie możemy się od nich uwolnić nawet 
w nocy? Surrealiści byliby pewnie zachwyceni, gdyby udało się 
tu dokonać odwrócenia rzeczywistości dnia i nocy i podważyć 
tym samym tzw. „światopogląd mieszczucha”. Zgrzyt między 
takim romantycznym podejściem, do którego zalicza się prze-
cież wyobraźnię surrealistyczną, a rzeczywistością, można do-
strzec np. w nauczaniu Kościoła.  
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Bardzo ciekawe. Taki zabieg mi z kolei skojarzył się z tym 
cyklem „fantastycznych miast” Pawła Dunina-Wąsowicza, 
którego jakiś czas temu gościłyśmy w Czytelni CSW: Fan-
tastyczny Kraków, Fantastyczna Warszawa i Fantastyczny 
atlas Polski. On w tych książkach przedstawiał miasta 
z perspektywy legend, utopii i innych utworów z gatunku 
fantasy, których akcja rozgrywała się w tych miejscach. 
A więc jest to właśnie taki obraz miast stworzony z fikcji. 
Tu podobnie, tylko nie jest to fikcja wykreowana przez au-
tora tekstu, a wyśniona przez mieszkańców miast. 
 
Właśnie tak! Ja uważam, że codziennie w kioskach powinna 
być dostępna gazeta, która byłaby regularnym dodatkiem do 
Fantastycznego Atlasu Polski Pawła Dunina-Wąsowicza. Ta 
książka to jest nadrzeczywistość. Istnieje taka praca Dory Gar-
cia, sfałszowany numer „The International Herold Tribune”, 
w którym na pierwszej stronie podana jest informacja o odnale-
zieniu w Argentynie sześciu milionów żywych Żydów, czyli tylu, 
ilu zginęło w czasie II wojny światowej. Praca jest oparta na 
performansie Lenny’ego Bruca, a ja optowałbym za tym, żeby 
taka alternatywna rzeczywistość dostępna była jako dziennik. 
Chociaż, jak się nad tym zastanowić, każda gazeta i tak jest 
hybrydą. Narracja snu łączy znane elementy i przeżycia z dnia 
w nową rzeczywistość – podobnie działa prasa, a porównywane 
ze sobą materiały dotyczące tego samego tematu budują rze-
czywistość równie nielogiczną jak sny. Tyle że są to sny tego 
gorszego, według Freuda, rodzaju, czyli tzw. „pozostałości 
z dnia”, które posiadają pewne znaczenie psychologiczne. Cie-
kawa byłaby analiza artykułów prasowych przeprowadzona na 
podobieństwo warsztatów z analizy snów – dowiedzielibyśmy 
się z niej może, który tekst powstał pod wpływem trudności tra-
wiennych, który na leżąco, kto pisze pod wpływem przeżyć 
z dzieciństwa, a kto ma „wizje”. Brzmi jak żart, ale to mogłoby 
okazać się nawet ważne, tylko pewnie miałoby odwrotny wy-
dźwięk niż praca Garcia i pokazałoby, że nawet informacje pra-
sowe są zakamuflowanym „atlasem marzeń i lęków”. 
 
Po raz kolejny wspomniałaś o Freudzie. Gdy mówi się 
o snach, nie sposób pominąć tego nazwiska – psychoana-
liza stała się bardzo popularnym kluczem interpretacyjnym 
do wytworów kultury i sztuki. Czy nie uważasz, że jest tro-
chę nadużywana? 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017______________ 
 

 

30_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Tzw. psychoanaliza to nie tylko Zygmunt Freud, to też zyskują-
ca uznanie w krytyce artystycznej i teorii sztuki Hanna Segal, 
brytyjska psychoanalityczka urodzona w Łodzi, oraz Jung – 
współpracownik Zygmunta Freuda, twórca psychologii głębi. Na 
ostatnim XXI Forum Inspiracji Jungowskich można było wysłu-
chać bardzo ciekawych wystąpień o początkach psychoanalizy 
w Polsce – jej propagatorzy musieli zmierzyć się z poważnymi 
oporami duchowieństwa, a księża zainteresowani psychotera-
pią napotykali na wiele niezgodności między doktryną Kościoła 
a myślą Freuda czy Junga. Fascynujące jest oczywiście śle-
dzenie tego, jak sen funkcjonuje w sztuce – w literaturze 
i w filmie jest bezdyskusyjnie „u siebie”. Sen może decydować 
o kształcie narracji, co widać np. w filmach Davida Lyncha, 
a techniki scenopisarskie chętnie korzystają wprost np. z kon-
cepcji archetypów Junga. Nie byłoby pewnie kina Felliniego, 
gdyby nie Jung. Dla mnie fascynujące jest to, co dzieje się 
w literaturze – od przywoływania snów w fabule (np. Coetzee 
w Czekając na barbarzyńców), po analizy procesu twórczego 
z perspektywy nieświadomości i wykorzystywania snów i śnie-
nia w technikach pisarskich. Samo czytanie może być bliskie 
śnieniu. Kiedyś znalazłam takie zdanie, które bardzo lubię: 
„Czytanie bez pisania uważam za sen” – co ciekawe, padło 
w jakiejś korespondencji kościelnej. Pomimo dominujących 
w sztuce interpretacji w duchu psychoanalizy, o którą zapytałaś, 
miarą twórczości jest jednak wytworzenie przez artystów osob-
nego języka symboli z ich własnym kluczem do niego. 
 
Wracając do projektu Imperium snu i tego, co komu się śni. 
Kiedy w codziennych rozmowach poruszamy temat snu, 
niejednokrotnie fascynuje nas lub wręcz bawi to, jak w na-
szych snach zachowujemy się my lub nasi bliscy, znajomi 
czy osoby z naszego otoczenia. Często w snach pozwala-
my sobie na zachowania inne niż na jawie, podobnie boha-
terowie naszych snów zachowują się tak, jakbyśmy się te-
go po nich nie spodziewali. A może powinniśmy? 
 
Inspirujące jest opisywanie tożsamości człowieka ze snem 
w punkcie wyjścia. Być cielesnym to być medium, sen to per-
manentna „okupacja ciała”, której nie można lekceważyć. Miron 
Białoszewski w wierszu Świadectwo snu użył takiego ładnego 
zwrotu: „My – budy kinowe snu”. Kartezjusz, czyli filozof funda-
mentalny dla myślenia o tożsamości, w swoich Medytacjach 
wyszedł właśnie od snu. Nie będę oceniać, czy miał coś wspól-
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nego z Białoszewskim, ale argument o możliwości nieodróżnie-
nia snu i jawy jest słynny, a porównanie ciała do „sennego wi-
dziadła” i „malowidła” występuje w Medytacjach. Tylko że 
przede wszystkim jako rozpoznanie negatywne, dotyczące 
zwodniczości zmysłów. Dla Kartezjusza wszystkie te „szczegó-
ły”, jak to, że „otwieramy oczy, poruszamy głową, wyciągamy 
ręce, że mamy takie ręce i takie całe ciało”, można porównać 
do „sennych widziadeł” i „malowideł”. Idąc za logiką (uprawo-
mocnionej filozoficznie dopiero przez Freuda) nieświadomości, 
polegającej na możliwym łączeniu przeżyć z dnia w narrację 
snu – Kartezjusz przedstawia pracę malarza jako kogoś, kto, 
tworząc nawet daleko odbiegające od realizmu postacie syren 
czy satyrów, posługuje się znanymi z rzeczywistości elementa-
mi, „składając” je w nową całość. Wnioskiem, który wysuwa, 
jest przekonanie o istnieniu tzw. prostych elementów, a w kon-
sekwencji przedstawienie matematyki i geometrii jako tych na-
uk, które operują składnikami najprostszymi, a co za tym idzie, 
najpewniejszymi. Dla myślenia o tożsamości człowieka fascy-
nujące są dziś np. takie problemy, jak bycie śnionym przez ko-
goś, istnienie w cudzym śnie. Włączenie snu do myślenia o toż-
samości – to są prawdziwe akrobacje intelektualne. 
 
A kim jest w snach Malina Barcikowska? 
 
Gdybym miała o sobie powiedzieć, używając figury Brach-
Czajny, którą stworzyła, podpisując się jako autorka Błon umy-
słu i przedstawić się, przywołując imiona swojej matki, babci 
i prababci – mówiąc „jestem córką X, wnuczką Y, prawnuczką 
Z” – to największą wspólnotę czuję z kobietami w swojej rodzi-
nie po linii snów. Podobno prababcia dużo śniła, natomiast 
z babcią zawsze analizowałam swoje sny i czekałam, aż poja-
wią się te znaczące. Coś się już na szczęście dzieje. Justynie 
Gruszczyk wysłałam taki swój sen: jest zima, ludzie chodzą 
w ciepłych kurtkach, płaszczach, czapkach, szalach, a ja jadę 
pustym autobusem, takim jak Blue bus z piosenki The End ze-
społu The Doors, tyle że to tzw. „ogórek” z innej epoki w Pol-
sce. Jestem w kostiumie kąpielowym i niebieskim czepku. Wy-
siadam na Bulwarze w Toruniu. Wisłą płyną kry, dookoła śnieg. 
Wychodzę z autobusu, ktoś w rodzaju trenera prowadzi mnie 
na stary most. Staję przy balustradzie i patrzę na nowy – mam 
wskoczyć do wody i przepłynąć dzielący je dystans. Najbardziej 
bałam się nie zimna, ale tego, że nie zmieszczę się między 
krami, bo przesmyki były naprawdę wąskie. Myślę, że akurat 
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ten sen przyśnił mi się dlatego, że korespondowałam z C.G. 
Jung Institute of Los Angeles na temat snów, gdzie jeżdżą takie 
niebieskie autobusy naprawdę. Jeżeli się uda, to może się tam 
wybiorę. Na razie mam zeszyt do snów, zrobiony dla mnie na 
zmówienie przez introligatora. I inwestuję w pidżamy. 
 
Dzięki za rozmowę. 
 
Dzięki. 

 
 

Malina Barcikowska 
 

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

 
 
 
1.  
 
Nazywają mnie Blagier. Nie obrażam się. Ktoś przeczytał książkę,  
której bohaterem był Fred „Blagier” Trumper – vel Trąb-Trąb,  
vel Partacz – i stwierdził, że jestem do niego podobny. Nie wiem,  
 
może i jestem. Nie obchodzi mnie to. Nie wierzę w słowa i nazwy.  
Nie wierzę w porozumienie między ludźmi. Nie wierzę  

[w międzyludzką  
komunikację. Tego nauczyły mnie doświadczenia z kobietami  
 
mojego życia i doświadczenia bez kobiet. Tego nauczyło mnie  
życie prywatne, społeczne i polityczne. Tego nauczyło mnie życie  
w Polsce. Jestem Blagier. Chcę się zmienić. Będę się trzymał faktów.  
 
 
2. 
 
Nie wierzę w porozumienie i komunikację. Nie wierzę w słowa 
i nazwy. Wierzę w fakty. Tego nauczyło mnie życie w Polsce.  
Podejrzewam, że życie poza Polską nauczyłoby mnie mniej  
 
więcej tego samego, choć naród daje się dzisiaj we znaki bardziej 
niż zwykle. Taka lekcja za frajer dla opóźnionych w rozwoju 
i wiecznie niezadowolonych z życia w ojczyźnie. Lekcja dla tych,  
 
którzy nie chcą się z tym pogodzić. Wolą leźć pod wiatr i dostawać  
po dupie. Będę się trzymał faktów. Imiona są faktami. Tulpen i ja  
nie przykładaliśmy wagi do imion. Wierzyliśmy w siebie. 
 
 
3. 
 
Miała na imię ma Tulpen. To po niemiecku tulipany. Co mieliśmy 
ze sobą wspólnego? Będę się trzymał faktów. Imiona są faktami.  
Tulpen i ja nie przykładaliśmy wagi do imion. Wierzyliśmy w słowa 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

36_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

i komunikację. Mieliśmy tylko nazwy. Jej rodzice byli Polakami 
i nadali jej imię po miłej szwedzkiej pielęgniarce. Nie wiedzieli, że to  
słowo niemieckie ani co ono oznacza. Nie wiedzieli, że pielęgniarka  
 
była Niemką, a oni chcieli zapomnieć o wszystkim, co niemieckie 
i polskie. Jej imię było pomyłką, co nie miało dla niej znaczenia.  
Ja mam ich kilka i też chcę zapomnieć. Chcę się zmienić. 
 
 
4. 
 
Jej rodzice chcieli zapomnieć o wszystkim, co niemieckie 
i polskie. Mniejsza o powody. Umarli spokojnie w Nowym Jorku. 
Każdy ma prawo umrzeć w spokoju z dala od wszystkiego, 
 
co niemieckie lub polskie, tak jak każdy ma prawo umrzeć. 
Tego nauczyły mnie doświadczenia z kobietami mojego życia, 
które odeszły, i doświadczenie życia bez kobiet, które nie wrócą. 
 
Na przykład Tulpen. Jej imię to po niemiecku tulipany. To niczego  
o niej nie mówi, choć nauczyłem się myśleć, że jednak tak.  
Mam tylko słowa. Nie wierzę ludziom. Wierzę w tulipany. 
 
 
5. 
 
Mnie nazywają Blagier. To nieprawda, że ktoś przeczytał książkę, 
której bohaterem był Fred „Blagier” Trumper – vel Trąb-Trąb,  
vel Partacz – i stwierdził, że jestem do niego podobny. To ja  
 
przeczytałem tę książkę. To ja nazwałem ją Tulpen. Chcę się zmienić.  
Będę się trzymał faktów. Jej imię było pomyłką, co nie miało dla niej  
większego znaczenia. Ja mam ich kilka i wszystkie są przypadkowe. 
 
Na przykład Partacz. Nie obrażam się. Tego nauczyła mnie kultura  
i sztuka. Tego nauczyło mnie życie. Nie wierzę w życie. Wierzę  

[w fakty.  
Każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć w to, czego mu brakuje. 
 
 
 



 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____37 
 

6. 
 
Nie wierzę w porozumienie między ludźmi. Nie wierzę  
w międzyludzką komunikację. Każdy ma prawo wierzyć lub  
nie wierzyć w to, czego mu brakuje najbardziej. Nazwałem  
 
ją Tulpen i stwierdziłem, że jest do mnie podobna. Nie wiem,  
może i była. Nie obchodzi mnie to. Nie wierzę w słowa i nazwy. 
Tak naprawdę, nie wierzę też w fakty i nie chcę się zmieniać. 
 
Wierzę w to, w co wierzę. Tego nauczył mnie brak porozumienia 
między ludźmi. Między Tobą i mną. Jestem Blagier. Wierzę  
w tulipany. W to, że były i że mieliśmy coś ze sobą wspólnego.  

 
 

Grzegorz Tomicki 
 
Ur. 1965. Poeta, prozaik, krytyk 
literacki. Stale współpracuje z mie-
sięcznikami „Twórczość”, „Odra” 
i „Nowe Książki”, kwartalnikami 
„FA-art” i „Arterie” oraz Polskim 
Portalem Psychologii Społecznej 
PsychologiaSpołeczna.pl. Opubli-
kował tomy wierszy: Miasta aniołów 
(1998), Zajęcia (2001) i Pocztówki 
legnickie (2015) oraz monografię 
Po obu stronach lustra. O twórczo-
ści Eugeniusza Tkaczyszyna-
Dyckiego (2015). W przygotowaniu 
nowa książka z wierszami Być jak 
John Irving, która ukaże się nakła-
dem Domu Literatury w Łodzi. 
Prowadzi stronę literacką Inne Lek-
tury oraz strony psychologiczne: 
Autoprezentacja i Psychologia Ży-
cia Codziennego. Mieszka w Le-
gnicy. 
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ANNA AUGUSTYNIAK____________________wiersze 
 
 
 

bez mogiłki 
 
 
w oczach miałam rozcięte zwłoki 
i ogień który strawił małą duszkę  
mówili to nic zostanie tylko szrama 
a wyprawiają mi się niebiańskie pogrzeby  
padlinożerne sępy ścierwniki i marabuty 
włóczą pomiędzy światami ciało 
to ciało było we mnie aż do ostatniej minuty 
 
 
 

prześwit 
 
 
z samotności można nawet wymyślić miłość 
wedrzeć się w kogoś aż pomylą się języki 
strużyny słów wytrzymywać bez jednego słowa 
mleczny opal wodnej logorei która kusi 
to zielonym to niebieskim połyskiem 
chujem pobrzękując jak szabelką 
dać się wcielić wyczekując cudu przemienienia  
i nie skręcić karku siłą bezwładności 
na kurewskiej szubienicy 
 
 
 

inferencja 
 
 
mówili że jesteś w cierpieniu 
gdyby w cierpieniu był Bóg 
nienawidziłabym go 
jak i każdego 
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kto w bólach imię jego wzywa 
on nie przyjdzie nigdy nie przychodzi 
Halina Birenbaum miała 13 lat  
i nie przyszedł gdy patrzyła  
jak palą jej matkę w Auschwitz  
 

 
 

pressing 
 
 
obawa na raz i dwa w biologię wzięta  
u Matki Boskiej 
w jajowodzie1 kwiecie cielesnym obława ani w tę ani  

[w tę 
obsesyjnie patrzą mi na jego giętkość  
wkładają głowy w poprzek łona  

[chorobliwie 
jedno zwierzę się pożywia drugim  
 
 
 

wiewiórka i rudy kot 
 
 
oczy zielone paciorki świecące 
to tu to tam 
puszysta kita co w pełnym słońcu 
musuje pomarańczą  
na gałęziach zawrót głowy za dnia 
a nocą skucha i w kałuży jucha 

 
 

                                                 
                       

1
 Jest „prześliczny, miękki, różowy i smukły jak ołówek, zakoń-             

                       czony wianuszkiem pierzastych wypustek, zwanych strzępka-  
                       mi [...] o płatkach pulsujących w rytm pulsowania krwi”.  

 
 

Anna Augustyniak 
 
Absolwentka polonistyki na Uni-
wersytecie Warszawskim, Wyższej 
Szkoły Dziennikarskiej im. Melchio-
ra Wańkowicza oraz studiów dok-
toranckich w Instytucie Badań Lite-
rackich PAN. Dziennikarka i reali-
zatorka reportaży dla Polskiego 
Radia, redaktorka wydania telewi-
zyjnych programów dokumental-
nych. Autorka książek: Hrabia, lite-
rat, dandys. Rzecz o Antonim So-
bańskim (2009), Kochałam, kiedy 
odeszła. Proza o umieraniu (2013, 
nominacja do Nagrody Literackiej 
Gryfia 2014) oraz Bez ciebie 
(2014, tom wierszy; 3 nagroda Zło-
tego Środka Poezji 2015 za po-
etycki debiut książkowy roku). Jej 
teksty tłumaczone były na wiele 
języków. Stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mieszka w Warszawie. 
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RAFAŁ DERDA_________________________wiersze 
 
 

 

batożąc gramatykę prawie  
na piątym biegu 

 
 
[używamy there is/there are kiedy chcemy 
wyrazić, że coś się gdzieś znajduje] 
 
jesteś na autostradzie i nigdzie nie przystajesz 
najwyżej zwalniasz przy delcie z kruszywa 
tam skręcasz z Łodzi na Warszawę 
i przez moment boisz się że przestałeś uciekać 
 
[there is używamy w liczbie pojedynczej] 
 
samotny hotel dość daleko od zjazdów 
jedyny wolny pokój na pierwszym piętrze 
miejsce w którym rozszerzają się źrenice 
i przez szarość przebija się intensywność błękitu 
 
[there are używamy w liczbie mnogiej] 
 
obydwa księżyce przyciągają fale 
i co ma pulsować, pulsować nie przestaje 
na ten przykład trzciny na ciepłym kanale 
mrówki przytulające ciała zwierząt z pewnością martwych. 
 
 
    

płosząc dziki w okolicach krupki 
 
 
przebijasz się tak mocno przez powierzchnię bólu, 
że aż ściszasz muzykę. kto jest szalony? 
orlando? mareczek z osiedla? ten sam, co pił 
wodę z kałuży za dwa zyla i kapsle? 
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może ty, może ty, może jednak ja? 
blask słońca przeplata się między witkami 
krzewu i patrzysz: cóż to za iluzja. 
prawica fotonu pozostaje nieświadoma 
gdy jego lewica najdziksze wyprawia swawole.  
i wracasz z tym do domu,do żony,  
do obejścia,do swoich hodowlanych zwierząt; 
raz jeszcze patrzysz: cóż to za iluzja. 
cóż to za iluzja. 
 
 
      

rozmawiając z innym przy wejściu 
do lasu 

 
 
rzeczywistość się ścieli jak przerośnięty koper. 
coś tam było o żółwiach. to prosta zagadka. 
twarde i płaskie pośrodku, w sam raz by podpierać, 
najlepiej kolejną skorupę. całe domy ze skorup, 
(datowane na pięćset do trzystu lat przed naszą cegłą) 
które rozebrano na organiczne zabawki 
i żaden archeolog nie położy nawet palca, 
by zaświadczyć że były. taki to początek. 
a koniec? na końcu okazuje się, oczywiście, 
że jednak mnie nie kochasz, ale to tam wiesz, 
to się jeszcze zobaczy. 
 
 
 

słuchając fugazi w wąwozie 
spadających żon 

 
 
powinienem słuchać żurawi. przyszli drwale, przepłoszyli, 
hałas ciapka kazał ptakom uciekać na południe. 
szkoda. gdyby zamiast wyrębu był tu plac budowy, 
żurawie byłyby płoszone przez żurawie. 
ale chwila… czy saussure przejmował się tym, że jest 
skarpetką? 
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czy chomsky, podjarawszy się zbytnio swym imieniem, 
ładował do swoich przyrządów endemiczne przedimki? 
nie wydaje mnię się.  dlatego repeater. 
a co z sarnami? 

 
 

Rafał Derda 
 
Ur. 1978 w Koninie. Autor kilku-
dziesięciu publikacji poetyckich, 
prozatorskich oraz krytycznolite-
rackich (publikowanych m.in. w „Od-
rze”, „Czasie Kultury”, „Akcencie”, 
„Toposie”, „Kresach” i „Imparcie”). 
Redaktor naczelny kwartalnika in-
ternetowego „Instynkt”. Recenzent 
pisma literackiego „Portret”, współ-
pracownik pism internetowych „Sza-
fa” oraz „Inter-”. Wydał tomik Piąte 
(2014). 
 
 



 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____43 
 

MACIEJ TOPOLSKI__________________________połać 
[fragm.] 

 
 

 
 

1. 
 

bez szans 
 
jest połać 
 
kiedy na nią patrzą 
 

kto 
 
kilka sylwetek które w dniu poza kalendarzem przystanęły 

 
żeby iść dalej musimy wiedzieć  

 
co 

 
gdzie początek 

 
gdzie koniec 

 
2. 
 

nad linią horyzontu płaską i drżącą od oka 
 

wypatruje 
 

unoszą się ledwie widoczne kształty nie mające jeszcze 
nic wspólnego  

jeśli możemy mówić o wspólnocie 
widząc te kształty  

 
podobne owadom 

 
tak więc tylko tyle mamy 

 
owady 

 
widziane nad linią 
 

płaskość 
 

drżenie 
i 

oko 
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  widziane nad linią 
 

płaskość 
 

drżenie 
i 

oko 
 

3. 
 

linia kończy się gdzieś tu pod stopami 
 

jesteśmy  
 

powinniśmy już być chociaż 
 

no 
 

nic o tym nie mówi nic  
 
co 
 

nic oprócz mapy co mówi 
co wypowie 

co  
 

koniec 
 

więc wchodzimy od końca od strony 
traw od ścieżek które wyprowadzają 
w pole w dzikie sady w ruiny 

 
tak odgradzamy się od zaniedbań  
od zwalonych bram wskazujących dawne 
wejścia  

 
od pogłosów  
które 
uniosą wyrodzą i utracą 
tu 

 
przestrzeń końca swobodna jest i obfitująca 
 

4. 
 

horyzont z wolna przyjmuje noc 
pośród załomów starego domu  

 
jedno ze skrzydeł osuwa się łamie 

 
patrz 
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4. 
 

horyzont z wolna przyjmuje noc 
pośród załomów starego domu  

 
jedno ze skrzydeł osuwa się łamie 

 
patrz 
 

czas przynosi w snach kształty wysokie i zmienne 
 

wznoszą się piętro po piętrze w poszukiwaniu 
właściwego  
ułożenia  
właściwej  

 
powiesz w przebudzeniu 

konstelacji 
 

z nadejściem poranka 
 

te kształty mogą przypominać 
 

język 
 
przypomną nam 
 

zamieszkane 
 

5. 
 

wprost niewyobrażalna jest perspektywa: zamieszkać te kształty 
 

języka 
 

zobacz jak znikamy po przejściu 
od teraz tam powinniśmy 

 
pośród przedmiotów za drzwiami w oknach 
 

tyle po nas 
 

lecz wprost nieobjęta jest ta mnogość  
 

ciał pośród języka  
 
choćbyśmy mieli za sklepienie tysiąc oczu 
 

jakim potężnym no jakim 
jakim bezradnym 
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lecz wprost nieobjęta jest ta mnogość  
 

ciał pośród języka  
 
choćbyśmy mieli za sklepienie tysiąc oczu 
 

jakim potężnym no jakim 
jakim bezradnym 
 

język  
 
pozostaje 
 

narzędziem 
 
naczyniem 

 
6. 
 

 tędy że tędy 
płynęła rzeka tędy wytyczał się szlak po którego 

płaskości było płynęły łodzie 
otwierając ją gładko 
 

w otwartej wodzie światło się kładło i ciała kładły się 
po oczyszczenie 
 

brud spomiędzy palców pachwin duszny pot włosy odzienie 
po oczyszczenie 

 
tędy 
 

szedł trakt tam wytyczał się ciąg po którego 
szerokości było szli w pochodzie 

rozwijając łatwo pieśń łzawą 
 

w otwartym horyzoncie tam – ułożyli ich potem 
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7. 
 

warstwami 
 

kładą się na połaciach patrz 
 

warstwa piachu 
warstwa kości 

kościół 
warstwa liści przed kościołem 

warstwa dzieci na placu 
warstwa tych co śpią 

warstwa pościeli i cegieł 
 

teraz wykrój ludzkie 
z tych linii 

 
w ten takt 

 
całkiem wyraźnie odnaleźć idzie 

się 
i zgubić 

 
powiedzieć tu kończę  
 

tam zaczyna – 
 
wydarte ziemi 

powąchaj jeszcze czuć to 
 

grudą kośćmi mną 
 

mną 
 

mrą 
 

8. 
 

chodzi tłum patrz ja moje twarze 
nie ma nikogo poza mną 
 

na połaci 
 

wszystkie zwierzęta wszystkie zaśnięcia 
 

moje 
 
a 
 

z soboty na niedzielę śniła mną sieć że wikła mnie 
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wszystkie zwierzęta wszystkie zaśnięcia 
 

moje 
 
a 
 

z soboty na niedzielę śniła mną sieć że wikła mnie 
 

a 
 
zwróciwszy się o pomoc 
 
miałem przed oczami snu 
 
wszystkie swoje twarze 
 

wołające 
 

ludzkie!  
ludzkie!  

 
aż 

 
przebudziłem się  
 
i przebudzałem 

 
tak 

z siebie 
 

na połaci  
 
ptaki się gubią 
 

9. 
 

żrą 
 

żrą 
 

bez końca 
 

więcej a więcej 
 

na przetrawienie na przeżucie na unicestwienie 
 
żuj żryj chodź żyj i przetrawiaj widok po 
widoku żebyś 
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na przetrawienie na przeżucie na unicestwienie 
 
żuj żryj chodź żyj i przetrawiaj widok 
po widoku żebyś 
 

żebyś wiedział jak na połaci rzeczy się 
rozkładają i ciała jaki tor ptaki obejmują i jak 
się gubią  
 

żuj żyj chodź i żryj żebyś silny był synu 
żebyś córko wiedziała jak 
 

żyć 
 

masz 
 
wytwarzać 
umieszczać 
 
żreć 
gubić się 
i mówić 
 
mrzeć 
i tak 
 
do koła do koła 
 

Chodźcie wszyscy tu do koła  
 

(gest przywołania) 
 

Zabawimy się wesoło 
 

(młynek rękami) 
 

 
 

Maciej Topolski 
 
Ur. 1989. Eseista, tłumacz, redak-
tor. Mieszka w Krakowie. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

50_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

 

 

 

p
ro

za
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PAWEŁ ORZEŁ____________________ przypadek 
 
 
 

Chyba mnie nie ma. Cień w głowie. 
                                  Cień na czymś, czego w dotyku nie 
potrafię sobie wyobrazić. 
 

Kiedy jestem, kogoś nie ma. Kiedy jestem, jego nie ma. 
Kiedy jestem, jego nie ma. Kiedy jestem, jego nie ma. Kiedy 
jestem, jego nie ma. Dotyka mnie katar. Czym i kim? Dotyka 
mnie nikt. Bo kiedy jestem, jego nie ma. I bawi mnie sytuacja 
braku słów. Braku akapitów. Braku piersi. Jest zimno. Pada, 
kołdra jest mokra. Ona mówi, że za chwilę będę mieć grzyb na 
ścianie. Jest to tak samo prawdziwe jak fakt, że piszę te 
słowa na kopercie. Nie chcę już nikogo słuchać. Cień jest 
cieńszy. I być może nawet gdzieś płynie. Ja z nim na pewno 
nie. Bo kiedy jestem, ona pojawia się. W moim cieniu. W mojej 
głowie. I tu, i tam nic nie dzieje się. Kiedy jestem, mnie nie ma. 
Nie czytałem od paru tygodni. Bawię się bawieniem. Dotyka 
mnie kolor. I nic nie dzieje się. Ale czemu? Może jest to rysu-
nek. Może nie ma tu mnie. Może nic. 
 
 Przejmuję się. 
 Boję się. 
 

Nie widzę żadnej klamry. Przestaję pisać, bo jestem 
zmęczony. Boli mnie ręka. Myślę sobie, że bolisz mnie ty. Śniła 
mi się strzelnica. Byłem rozczarowany małym wyborem broni. 
Kiedy jestem, jego nie ma. Poznałem dwie dziewczyny. Tę 
z lewej poprosiłem o numer telefonu. Zaczęła zbliżać się do 
mnie. Bliskość, dotyk, całowanie, dotykanie raz jeszcze. Powie-
działem, że zachowuje się bardzo szybko. W pięć minut zauro-
czyliśmy się, zakochaliśmy i rozstaliśmy. Kiedy jestem, kogoś 
nie ma. Byliśmy rodziną. Kiedy jestem, jej nie ma. Przestaliśmy 
lubić się. 
 

Chciałem napisać coś jeszcze o cieniu. 
                                                             Ale nie. 
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(ps. 
Paweł Tański mówił o śnie, gdy ja pisałem sen). 
 
* 
 
okoliczność – jedna choroba przejściowa / druga nie / muzeum 
literatury / spotkanie / ostatni rząd / wspomnienia / gorączka 
i pot / wiśniówka / myśl o śnie / myśl o wszystkim 
 

12 X 2016

 
 

Paweł Orzeł 
 
Ur. 1985 w Madrycie. Prozaik, dramato-
pisarz, autor jednego wiersza. Mieszka w 
Warszawie. Wydał dramat Defenestracja 
(2005), zbiór opowiadań Nic a nic (2009), 
zbiór prozy eksperymentalnej Cudzesło-
wa (2010), powieść Ostatnie myśli (sen 
nie przyjdzie) (2011) oraz utwór ekspe-
rymentalny w formie jednego rozkłada-
nego arkusza drukarskiego Arkusz [^pi^g-
malion] (2014). W 2011 debiutował w te-
atrze za sprawą przedstawienia Słów, 
które uleciały w świat nie można już ła-
pać za skrzydła (na podstawie dramatu 
[sutina] point vital). Od kwietnia 2014 jest 
redaktorem naczelnym kwartalnika „ele-
Wator”. Obecnie zajmuje się również 
spuścizną Henryka Berezy (m.in. tomik 
Zgrzyty, 2014; w przygotowaniu Wypiski 
drugie). 
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MARTA MITEK_____________________________niema 

 
 
 

Wszystko przez ciebie. Ciszę w domu narusza szum lo-
dówki i szuranie maszyny czyszczącej chodniki. Przez ciebie 
jest tak cicho i przez ciebie nie śpię. Już czwarta rano, a ja 
czuwam przy twoim łóżeczku i nasłuchuję. Im dłużej nie śpię, 
tym bliżej jutro. Jutro, czyli kolejny dzień uników, niańczenia 
i czekania, aż to się skończy. Jeszcze tego nie wiesz, ale to 
twoja wina, że mama uparcie milczy, że teraz nie śpię. Gniotę 
w dłoniach poszewkę w lokomotywy i czułym głosem powta-
rzam: wszystko przez ciebie, maleństwo. I będę powtarzać przy 
każdej okazji. Będę ci śpiewać o tym kołysanki, będę ci o tym 
szeptać podczas karmienia. To twoja wina, że mama nie mówi. 

Mija drugi rok bez jej głosu. Czasami wydaje się, że mama 
nie tylko zamilkła, ale i nie rozumie, co się do niej mówi. Ma rozko-
jarzony wzrok i rozchylone usta. Mimo starań wygląda na nie-
uczesaną, pokrywa siwe włosy zbyt ciemnym brązem. Oddycha 
głośno, z przepony. Zdarza się, że za mocno chwyci moją rękę, 
choć równie często upuszcza to, co akurat trzyma. Matczyne ge-
sty ograniczyła do kładzenia mi dłoni na plecach i klatce piersio-
wej, gdy forsuje prostą postawę. Taki mój nawyk. Garbię się nad 
komputerem, nad tobą, nad naczyniami, które zmywam, bo nie 
mogę znieść, jak mama tłucze w zlewie talerzami i sztućcami. Ob-
ce dźwięki są natężone – ojciec nie słucha radia, nie lubi, gdy włą-
czam ci dobranocki. Wielu rzeczy nie lubi. Mam to po nim. 

Śpisz. Obserwuję, jak zbiera ci się ślina w kąciku buzi. 
Twoje miękkie ciało przypomina chałkę, mam ochotę ugryźć cię 
w przedramię. Dochodzi do nas stłumione skamlanie z pokoju 
obok. To jedyne, co potrafi wyrazić mama. Nieświadoma, że 
może przynajmniej coś wyjęczeć, nauczyła się wskazywać 
przedmioty, przesadnie gestykulować, ściągać na siebie uwagę 
szeroko rozwartymi oczami. Dopiero podczas snu jest zdolna 
do wydobycia z siebie dźwięków. Nieprzyjemnych, zwierzęcych, 
ale jednak – dźwięków. Nie, żeby kiedyś była rozmowna. Nie 
tłumaczyła mi świata, nie pomagała w dorastaniu. Mogłam mieć 
siedem, osiem lat, byłyśmy na kąpielisku – Pieckach czy 
Chmielnikach – i kazała mi prędko wyjść z wody, spakować na-
sze kocyki, niedojedzone kanapki z fetą i ogórkiem. Do dzisiaj 
nie jem świeżych ogórków, czuję w nich piasek albo posmak 
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papieru. Wracałyśmy, ale jak! Ja dwa kroki za nią, ona owinęła 
się moim zawilgotniałym ręcznikiem, wciąż poprawiała niebie-
ską sukienkę i pytała, czy widać. Co widać? Mówiłam, że nie 
widać. Gdy dojechałyśmy do domu, zamknęła się w łazience. 
Zaraz mnie zawołała – żebym przyniosła więcej ręczników. 
I później – żebym dzwoniła do babci. Chciałabyś wiedzieć, jaki 
ma głos? Nie powiem ci. Mama nie lubiła telefonów. Gdy nie 
odbierałam, rozłączała się na dźwięk poczty głosowej. W naszej 
rodzinie nie kręcimy filmów, a i na zdjęciach rzadko widać coś 
innego niż krajobraz z wymęczonych wakacji. Jej głos się nie 
zachował. A tamta sprawa z łazienką? Za trzecim razem, jak mnie 
mama zawołała, otworzyłam szerzej drzwi. Siedziała na sedesie, 
sukienkę podciągnęła aż pod biust. Na podłogę rzuciła poplamio-
ne rdzawym kolorem ręczniki. Powiedziała mi tylko: tak to bywa, 
jak się jest kobietą. I tyle. Pamiętam jeszcze przyjemne zimno su-
waka przy moim karku, kiedy babcia popchnęła mnie na wieszak 
w przedpokoju. Z pośpiechu, a może ze złości, bo w odrętwieniu 
zajmowałam przejście. Długo stałam zanurzona w cienkie kurtki, 
obserwując, jak do mieszkania wbiegają mężczyźni, kładą mamę 
na nosze i manewrują tak, żeby zejść z nimi na parter. 

Nie bałam się. Dzisiaj o tej ciszy nawet nie myślę. Mama 
żyje bez przekonania, łatwo ustępuje. Udaję, że nie słyszę, jak 
zawodzi w kuchni. Nie potrafi powstrzymać płaczu – wystarczy 
ją zlekceważyć, a już wykrzywia twarz w gwałtownym grymasie. 
Nie umie się zaprzyjaźniać. Bez różnicy, czy przychodziła na 
moje wywiadówki przez twoim narodzeniem, czy teraz. Jest 
jednakowo bierna i nieprzystępna. Bierze ze sobą kupione na 
wagę ciastka, chodzi do nauczycieli i potakuje ruchem głowy, 
cokolwiek by nie usłyszała. Niektórzy z nich pewnie nie zauwa-
żyliby różnicy, gdyby nie to, że tyle o niej mówiono. Co za oso-
bliwość – urodziła, oniemiała. 

A ciebie wcale nie chcieliśmy. Teraz, wiadomo, babcia 
naśladuje nad twoim łóżeczkiem odgłosy zwierząt, a tata, bar-
dzo wyprostowany, wychodzi z tobą na spacery. Ale każdy wie, 
że ciebie miało nie być. Jak tata dowiedział się o kolejnej ciąży, 
posadził mnie i mamę w kuchni. Czuć było gotowaną soczewi-
cą, chociaż wszystkie garnki były czyste. Nie było śladu po nie-
ładzie gotowania. Tata mówił – krzyczał – że to będzie dla mnie 
lekcja. Że to obowiązek kobiety, dbać o antykoncepcję. Mama 
płakała, ale do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Piskliwy krzyk 
taty nie pasował do jego wyprasowanych kołnierzyków i czys-
tych szkieł okularów. Tatę urealnia ubranie, zadbana fryzura, 
staromodna teczka i niemal damskie okulary. Bez tego byłby 
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mniej niż kimś. W pracy na pewno nie wrzeszczy, w sądzie głos 
podnoszą tylko świadkowie i oskarżeni. Wiesz, jego przygana 
była zbyteczna. Ja jeszcze wcześniej sobie obiecałam, że nie 
będę podobna do mamy. Ani się nie zakocham, ani nie urodzę. 
Seks będę uprawiać tylko podczas okresu. Tyle już wiem. 
I jeszcze to, że nawet w rozczarowaniu trzeba być lojalnym. 

Maleństwo, rodzina to wielka rzecz. Po przyjeździe mil-
czącej mamy ze szpitala tata zbliżył się do swojej siostry. Połą-
czyła ich niechęć do bezsilnych w tym przypadku lekarzy, re-
cept nie do zrealizowania i wizyt wyznaczonych na odległe 
później. Podobno kiedyś łatwiej było dostać się do prywatnej 
kliniki. Na początku byli pewni, że to depresja poporodowa. 
Ciocia o niezdrowo świetlistej cerze, bez dzieci, ale za to z szy-
ją obwieszoną amuletami, wymyślała coraz to nowe terapie. 
Wydawało się, że w 2016 roku już powinny pomagać na to le-
karstwa, zabiegi. Może elektrowstrząsy. Albo chociaż aplikacje, 
dzięki którym mama będzie mówić – myśląc, bez otwarcia ust. 
Nie. Od paru lat zmieniają się tylko gry na telefon, seriale 
i płachty pokrywające co większe budynki. Zasięg w moim pokoju 
jest wciąż słaby, terminale w supermarkecie psują się równie czę-
sto. Nadal słucha się radia, najchętniej takiego, które nie nadaje 
wiadomości ze świata. Reklamy suplementów znam na pamięć. 

Mama chodziła do psychologów, później – psychiatrów, 
później – psychoterapeutów. Wszyscy mieli problem z formuło-
waniem pytań, na które mama mogła odpowiedzieć, potakując 
lub przecząc ruchem głowy. Ciocia wysłała ją na medytacje, 
ćwiczenia oddechowe, konsultacje do doktora medycyny tybe-
tańskiej. W końcu mama zaczęła przed każdym posiłkiem łykać 
hinduskie kropelki i co tydzień wychodziła na dwugodzinny ma-
saż ajurwedyjski. Równocześnie ciocia zaordynowała mi dietę 
jaglaną, bo za wiele, jak na trzynastolatkę, przybrałam w bio-
drach. To z nią poszłam do galerii handlowej po pierwszy stanik. 
Wybrała mi za mały, białe tasiemki wżynały mi się pod pachami. 
Wtedy zaczęłam golić ledwo widoczne włoski, podrażniona skó-
ra swędziała. Ciocia stwierdziła, że i mi te masaże pomogą. 

Chcesz wiedzieć, jak to było? Śpisz i nie słyszysz, jak 
hałasują tramwaje, które dopiero wyjechały w codzienną trasę. 
Nie czujesz, jak przez otwarte okna wsącza się dym papiero-
sów sąsiada. Pali, czekając na moment, kiedy gasną latarnie. 
Z jego mieszkania wydobywa się cierpki zapach żywicy. Czę-
stuje mnie cienkimi mentolami, które wypalam sama, jeszcze 
przed lekcjami. Rok temu myślałam, że papierosy smakują solą. 
Rok temu nie przytulałam się nawet do koleżanek ze szkoły, 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

56_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

chociaż często fantazjowałyśmy, co zrobimy swoim przyszłym 
chłopakom. Wtedy, w salonie Padma Center, pierwszy raz mnie 
ktoś tak dotykał. Ciocia mówiła, żeby masażystę traktować jak 
lekarza, ale trudno to porównać. W Padma Center nie było 
żadnej recepcji, tylko kotara, rząd zapalonych świec i rozkłada-
ne łóżko. Pachniało sezamkami. Masażystą był Hindus, niższy 
ode mnie. Miałam się rozebrać za kotarą, później wyjść, bez 
żadnego ręcznika, i usiąść na leżance. Nirav przedstawił się, 
położył mi dłonie na głowie i spytał, co robię. Moja odpowiedź, 
że się uczę, rozbawiła go. Chodziło o to, jak dbam o równowa-
gę. Mantry? Gongi? Mudry? Nic o tym nie wiedziałam. Nie po-
dobał mi się jego sepleniący akcent, nie umiałam ciągnąć roz-
mowy. Położyłam się na brzuchu, leżanka wydawała się mało 
stabilna. Skrzypiała, gdy przyciskał moje plecy albo podnosił mi 
nogi. Powtarzał, że mam się zrelaksować. Mówił, że intuicja to 
siła bezinteresownego poznania. Czytał moje ciało i widział, 
które czakry są zablokowane. Pokazał mi, gdzie one są. I pra-
cował z moją czakrą korzenia, tak przynajmniej mówił, wsuwa-
jąc we mnie palce. Bo podobno brakuje mi poczucia bezpie-
czeństwa i prawdziwej miłości. Ale ja się nigdy nie zakocham. 
Nawet w Niravie, który po masażu długo patrzył mi w oczy, żeby 
udowodnić, że boję się otworzyć serce. Jeszcze przez jakiś 
czas pisał do mnie hej jak tam, wysyłał nagrania z potopów 
w Indiach, podpisując: dlatego jestem tutaj. Nawet myślałam, 
czy nie zaimponuję koleżankom, chwaląc się hinduskim chłopa-
kiem. Ale lepszy byłby Polak. 

Nie chciałam być jak moja matka. Powiedziałam o masa-
żu cioci, gdy wracałyśmy do domu jeszcze tego popołudnia. 
Zajęłyśmy ostatnie dwa wolne miejsca w wyziębionym klimaty-
zacją tramwaju numer 9. Linia kursuje tylko w godzinach szczy-
tu. Już przy Wojska Polskiego wagonik wypełnia się ludźmi, 
a na Bełzy nie da się wsiąść z twoim wózkiem. Ale większość 
osób i tak ma słuchawki w uszach, więc spytałam cioci, czy tak 
powinien wyglądać masaż. Spojrzała na mnie i ze spokojem 
odpowiedziała: wiesz, co robią z dziewczynami w twoim wieku 
w Malawi? Może to i dobry pomysł.  

To rzadka dolegliwość. Innym matkom głos wraca po 
trzech, czterech latach, jak uda im się wysłać dziecko do żłobka 
albo przedszkola. Ale ja mam nadzieję, że mama już nic nie 
powie. Gdyby zdobyła się na jakieś słowo, byłoby to: odchodzę. 

 
  

 
Marta Mitek 

 
Mazowszanka, współposia-
daczka psa o imieniu Boczek. 
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THOMAS PYNCHON___________________entropia 
 
 

„Borys przedstawił mi właśnie w skrócie swoje poglądy. 
Zajmuje się przepowiadaniem pogody. Twierdzi, że po-
goda będzie w dalszym ciągu zła. Nadejdą kolejne klę-
ski, przyjdzie rozpacz i śmierć. Nie ma najmniejszych 
oznak zmiany […]. Musimy zatem maszerować noga w 
nogę, trzymać krok, podążając ku kazamatom śmierci. 
Nie ma ucieczki. Pogoda nie ulegnie zmianie”. 
 

Henry Miller, Zwrotnik Raka 

 
 

Na dole impreza zerwania umowy najmu Mielonki Mulli-
gana przeciągała się do czterdziestej godziny. Na kuchennej 
podłodze, pośród pustych butelek po szampanie, leżał Sandor 
Rojas i trzej kumple grający w pokera i starający się nie zasnąć, 
pijąc Heidsecka i biorąc benzedrynę. W salonie Duke, Vincent, 
Krinkles i Paco siedzieli przykucnięci wokół piętnastocalowego 
głośnika przymocowanego do dna kosza na makulaturę i słu-
chali Wielkiej bramy w Kijowie na 27 watów. Cała czwórka nosi-
ła okulary w rogowej oprawie i wyrazy skupienia na twarzach, 
paląc śmiesznie wyglądające papierosy, które nie zawierały ty-
toniu, jak można by się spodziewać, tylko zanieczyszczone ko-
nopie siewne. Ta grupa to był kwartet Duke’a di Angelisa. Na-
grywali dla lokalnej wytwórni znanej jako Tambú, gdzie wydano 
ich 10-calowy winyl zatytułowany Piosenki z innej planety. Od 
czasu do czasu któryś z nich strzepnął trochę popiołu do gło-
śnika, aby zobaczyć, jak tańczy na membranie. Sam Mielonka 
spał, leżąc przy oknie i ściskając nienaładowany rewolwer przy 
piersi niczym pluszowego misia. Kilka rządowych dziewczyn, 
pracujących dla gości takich jak Departament Stanu czy NSA, 
poległo na kanapach, krzesłach, a nawet na umywalce w ła-
zience. 

To był wczesny luty ‘57, a wtedy było dużo amerykań-
skich emigrantów wokół Waszyngtonu, którzy przy każdej okazji 
zwykli mówić o tym, jak pewnego dnia w końcu wyjadą na do-
bre do Europy, ale jak na razie wyglądało na to, że pracują dla 
rządu. Każdy widział w tym sporą dawkę ironii. Przykładowo, 
organizowali imprezy dla poliglotów, gdzie w pewnym sensie 
ignorowano nowoprzybyłych, jeśli nie byli w stanie rozmawiać 
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w trzech lub czterech językach jednocześnie. Przez kilka tygo-
dni bez przerwy nawiedzali armeńskie delikatesy i zapraszali 
ciebie na bulgur i jagnięcinę w małych kuchniach, których ścia-
ny były pokryte plakatami walk byków. Romansowali z gorącymi 
dziewczynami z Andaluzji czy Midi, które studiowały ekonomię 
w Georgetown. Ich schronieniem był studencki pub na Wiscon-
sin Avenue znany jako Stary Heidelberg i musiały przystać na 
kwiaty wiśni zamiast drzewek cytrynowych, kiedy nadeszła wio-
sna, ale na swój letargiczny sposób życie dawało im, jak sami 
mówili, kopa. 

W tym momencie impreza Mielonki wydawała się łapać 
drugi oddech. Na zewnątrz padał deszcz, prosto na dachową 
papę, a woda odpryskiwała z nosów, łuków brwiowych i ust 
drewnianych gargulców pod okapem, płynąc dalej strugami po 
szybach okien. Dzień wcześniej padał śnieg, przedwczoraj hu-
lała wichura, a przedprzedwczoraj słońce olśniewało miasto jak 
w kwietniu, mimo że kalendarz wskazywał na wczesny luty. 
Osobliwy to sezon w Waszyngtonie, ta udawana wiosna. 
Gdzieś w międzyczasie przypadają urodziny Lincolna i Chiński 
Nowy Rok, a także pustki na ulicach, bo na kwiaty wiśni wciąż 
trzeba czekać parę tygodni i, jak powiedziała Sarah Vaughan, 
wiosna przyjdzie nieco później tego roku. Ogólnie tłumy takie 
jak te zbierające się w Starym Heidelbergu popołudniami w ty-
godniu, aby pić Würtzburgera i śpiewać Lili Marlene (nie mó-
wiąc już o Dziewczynie z Sigma Chi), są nieuchronnie i niepo-
prawnie romantyczne. A jak każdy porządny romantyk wie, du-
sza (spiritus, ruach, pneuma) jest w zasadzie niczym, tylko po-
wietrzem; to całkiem naturalne, aby wypaczenia w atmosferze 
były skondensowane w tych, którzy je wdychają. Dlatego poza 
i nad publicznymi przybytkami – wakacyjnymi, atrakcjami tury-
stycznymi – znajdują się własne karuzele, związane z klimatem 
tak, jakby ten okres był strettem w fudze roku: chaotyczna po-
goda, bezcelowe miłości, niespodziewane zobowiązania: mie-
siące można spędzić w fudze, bo o dziwo później wiatry, desz-
cze, namiętności lutego i marca nigdy nie są zapamiętywane 
w tym mieście, tak jakby w ogóle się nie wydarzyły. 

Ostatnie noty basowe Wielkiej bramy w Kijowie wy-
brzmiały przez podłogę i obudziły Kalisto z niespokojnego snu. 
Pierwszą rzeczą, na jaką zwrócił uwagę, był mały ptaszek, któ-
rego trzymał delikatnie w dłoniach za tułów. Obrócił głowę bo-
kiem na poduszce i uśmiechnął się do niego, do jego niebie-
skiej, pochylonej w dół główki i chorych, przymkniętych oczach, 
zastanawiając się, przez ile nocy jeszcze będzie musiał trzymać 
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go w cieple, zanim wyzdrowieje. Trzymał w ten sposób ptaszka 
przez trzy dni: to był jedyny znany mu sposób na przywrócenie 
jego zdrowia. Dziewczyna obok niego wierciła się i skowyczała 
z ramieniem przerzuconym przez twarz. Wraz z dźwiękami 
deszczu nadeszły pierwsze, niepewne i zrzędzące poranne od-
głosy innych ptaków, schowanych w filodendronach i małych, 
wachlarzowatych palmach: plamy szkarłatu, żółci i błękitu prze-
świtywały przez Rousseauowską fantazję, tę cieplarnianą 
dżunglę, której ułożenie zajęło mu siedem lat. Hermetyczne 
zapieczętowana, była to mała enklawa regularności w miejskim 
chaosie, obca kaprysom pogody, polityki państwowej, jakimkol-
wiek zamieszkom. Metodą prób i błędów Kalisto udoskonalił jej 
równowagę ekologiczną i artystyczną harmonię przy pomocy 
dziewczyny, tak że wahania jej roślinnego życia, ingerencja 
ptactwa i ludzi były integralne niczym rytm perfekcyjnie wyko-
nanego pojazdu. On i dziewczyna nie mogli oczywiście opusz-
czać tego sanktuarium; stali się niezbędni dla jego jedności. 
Czego potrzebowali z zewnątrz, mieli dostarczane. Nie musieli 
wychodzić. 

– Jak on się ma – wyszeptała. Leżała przodem do niego 
niczym opalony znak zapytania, jej oczy nagle wielkie i ciemne, 
powolnie mrugające. Kalisto przesunął palcem po szyi ptaka, 
tuż pod piórami; delikatnie go pieszcząc. 

– Będzie zdrowy, tak myślę. Spójrz: słyszy jak jego przy-
jaciele się wybudzają. 

Dziewczyna słyszała deszcz i ptaki jeszcze zanim się 
w pełni obudziła. Na imię miała Aubade: była w połowie Fran-
cuzką, a w połowie Annamką, żyjącą na swojej dziwnej 
i samotnej planecie, gdzie chmury i zapach wianowłostek, go-
rycz wina i przypadkowy dotyk na krzyżu pleców albo lżejszy, 
na piersiach, nieuchronnie sprowadzane były przez nią do wy-
rażeń dźwiękowych: muzyki, która pojawiała się między inter-
wałami straszliwej, mrocznej dysharmonii. 

– Aubade – powiedział – idź zobacz. 
Posłusznie wstając, podreptała do okna, odkryła zasłony 

i po chwili powiedziała: 
– 37. Wciąż 37. 
Kalisto zmarszczył brwi. 
– Czyli od czwartku – powiedział. – Bez zmian. 
Henry Adams trzy pokolenia przed swoim własnym za-

czął lękać się Mocy; Kalisto znalazł się w podobnej pozycji 
w obliczu Termodynamiki, wewnętrznego życia tej mocy, po-
dobnie jak jego poprzednik, zdając sobie sprawę z tego, że 
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Dziewica i dynamo oznaczają miłość tak samo jak moc; że oba 
są jak najbardziej identyczne; i że miłość sprawia, że nie tylko 
świat, ale też kula do bocce kręci się, a mgławica rotuje. To 
właśnie ta ostatnia, gwiezdna własność zajmowała mu umysł. 
Kosmolodzy przewidują ewentualną śmierć cieplną wszech-
świata (coś jak Czyściec: obalona forma i ruch, energia cieplna 
taka sama w każdym jej punkcie); meteorolodzy dzień w dzień 
odżegnują się od tego przez zaprzeczanie postępującemu 
spowolnieniu różnych temperatur. 

Ale od trzech dni, bez względu na zmienną pogodę, rtęć 
ostała się na 37 stopniach Fahrenheita. Chytry na oznaki apo-
kalipsy, Kalisto obrócił się w pościeli. Jego palce ujęły silniej 
ptaka, tak jakby potrzebował pulsu albo bolesnego zapewnienia 
wczesnego załamania się temperatury. 

To było ostatnie uderzenie talerza, które wyrzuciło gry-
maszącego Mielonkę na jawę, a zsynchronizowane kiwanie 
głowami nad koszem zatrzymało się. Ostatni gwizd przeciągnął 
się przez pokój, po czym stopił się ze szmerem deszczu na ze-
wnątrz. 

– Aarrgghh – oznajmił Mielonka w ciszy, spoglądając na 
niezaładowany rewolwer. Krinkles powoli się obrócił i uśmiech-
nął, trzymając papierosa. 

– Czas na herbatkę, stary – powiedział. 
– Nie, nie – odrzekł Mielonka. – Ile razy mam wam to 

powtarzać. Nie u mnie. Powinniście wiedzieć, Waszyngton jest 
pełen Federalnych. 

Krinkles wyglądał na zawiedzionego. 
– Jezu, Mielonka – powiedział – ty już nic nie chcesz tu-

taj robić. 
– Klin – odparł Mielonka. – Jedyna nadzieja. Zostały ja-

kieś pyszności? – Zaczął czołgać się w stronę kuchni. 
– Żadnego szampana, tak mi się wydaje – odrzekł Duke. 

– Skrzynka tequili za lodówką. 
Wrzucili płytę Earla Bostica. gdy Mielonka zatrzymał się 

przed drzwiami kuchennymi, łypiąc na Sandora Rojasa. 
– Cytryny – rzekł po chwili zastanowienia. Doczołgawszy 

się do lodówki, wyciągnął z niej trzy cytryny i parę kostek lodu, 
odnalazł tequilę i zaczął przywracać porządek swojemu syste-
mowi nerwowemu. Zaciął się raz, krojąc cytryny i musiał użyć 
obu dłoni do wyciskania ich, a stopy do rozbijania tacki na lód, 
ale w końcu po jakichś dziesięciu minutach cudem udało mu się 
dorwać do diabelnej tequili sour. 
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– To wygląda smacznie – powiedział Sandor Rojas. – 
Może mi też zrobisz jeden. 

Mielonka zamrugał w jego stronę. 
– Kiczi lofas a szegdebe – odpowiedział automatycznie 

i zawędrował do łazienki. – Mówię – zawołał po chwili, jakby 
bez celu. – Mówię, że tutaj jest jakaś dziewczyna czy coś, śpią-
ca w umywalce – wziął ją za ramiona i potrząsnął. 

– Co? – powiedziała. 
– Chyba nie jest ci zbyt wygodnie – stwierdził Mielonka. 
– No cóż – rzekła na to. Natknąwszy się na prysznic od-

kręciła zimną wodę i usiadła ze skrzyżowanymi nogami pod 
natryskiem. – Już lepiej – uśmiechnęła się. 

– Mielonka – Sandor Rojas zawołał z kuchni. – Ktoś pró-
buje wejść przez okno. Chyba włamywacz. Jakiś alpinista. 

– Czym się martwisz – odparł Mielonka. – Nie jesteśmy 
w Alpach. – Susem wrócił do kuchni. Nieszczęsna, kudłata po-
stać stała na schodach przeciwpożarowych, drapiąc paznok-
ciami po szybie. Mielonka otworzył okno. – Saul – powiedział. 

– Nieco mokro – odrzekł Saul. Ociekając wodą, wszedł 
do środka. – Pewnie słyszałeś. 

– Miriam cię zostawiła – oznajmił Mielonka – czy coś, tyle 
słyszałem. Od drzwi wejściowych roztoczyła się wrzawa puka-
nia. 

– Proszę wejść – zawołał Sandor Rojas. Drzwi otworzyły 
się na trzy studentki od Jerzego Waszyngtona, wszystkie z filo-
zofii. Każda z nich trzymała galon Chianti. Sandor podskoczył 
i poszybował do salonu. 

– Słyszałyśmy, że jest impreza – powiedziała jedna blon-
dynka. 

– Młoda krew – zawołał Sandor. Był on ekswęgierskim 
bojownikiem o wolność o najbardziej chronicznym przypadku 
czegoś, co krytycy klasy średniej nazywają Don Giovannismem 
w Dystrykcie Kolumbii. Purche porti la gonnella, voi sapete quel 
che fa. Jak pies Pawłowa: kontralt w głosie albo zapach Arpege 
i Sandor zaczyna się ślinić. Mielonka potraktował trójkę nijako; 
wzruszył ramionami. 

– Włóżcie wino do lodówki – powiedział – i dzień dobry. 
Szyja Aubade wygięła się w złoty łuk, kiedy pochyliła się nad 
arkuszami papieru kancelaryjnego, gryzmoląc w zielonym mro-
ku pokoju. 

– Jako młody student Princetonu – dyktował Kalisto, tu-
ląc ptaszynę do siwych włosów na swoim torsie – Kalisto na-
uczył się sztuczki mnemotechnicznej do zapamiętywania Praw 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

64_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Termodynamiki: nie wygrasz, sprawy potoczą się gorzej, zanim 
potoczą się lepiej, kto sądzi, że potoczą się lepiej. W wieku 54 
lat, skonfrontowany z pojęciem wszechświata Gibbsa, zdał so-
bie sprawę z tego, że student nie mógł być wyrocznią, mimo 
wszystko. Ten rozciągnięty labirynt obliczeń stał się dla niego 
wizją ostatecznej, kosmicznej, cieplnej śmierci. Oczywiście był 
świadom tego, że nic, poza teoretycznym silnikiem czy syste-
mem, nie działa w 100 procentach; a także z twierdzenia Clau-
siusa, które mówi, że entropia zamkniętego systemu zawsze, 
nieustannie się powiększa. Jednak dopiero gdy Gibbs i Bolt-
zmann wnieśli do tej zasady metodę mechaniki statystycznej, to 
pojął przeraźliwe znaczenie tego wszystkiego: dopiero wtedy 
zdał sobie sprawę z tego, że zamknięty system – galaktyka, 
silnik, człowiek, kultura, cokolwiek – musi ewoluować sponta-
nicznie w stronę Bardziej Prawdopodobnego Stanu. Dlatego był 
zmuszony, w smutnej, umierającej jesieni średniego wieku, do 
radykalnej rewaluacji wszystkiego, czego dotychczas się na-
uczył; na wszystkie miasta, pory roku i codzienne pasje daw-
nych dni musiał spojrzeć z nowej i niejasnej perspektywy. Nie 
wiedział, czy był w stanie podołać temu zadaniu. Był świadom 
niebezpieczeństw dowodu nie wprost i trzymał się nadziei, na 
tyle silnej, aby nie utonąć we wdzięcznej dekadencji osłabiają-
cego fatalizmu. On zawsze miał ten energiczny, włoski rodzaj 
pesymizmu: jak Machiavelli, pozwolił siłom virtu i fortuny na 
stosunek 50 na 50; ale obliczenia wprowadziły teraz losowy 
czynnik, który przeważył szalę na jakąś niewysławialną i nie-
określoną proporcję, którą sam bał się obliczyć. 

Wokół niego krążyły mgliste, cieplarniane kształty; żało-
śnie małe serce trzepotało przeciwko jemu własnemu. Dziew-
czyna słyszała ptasie ćwierkanie i urywane trąbienie samocho-
dów rozsiane wśród mokrego poranka, oraz alt Earla Bostica 
rosnący w przypadkowych, dzikich zrywach, przez podłogę, 
wszystko skontrastowane ze słowami Kalista. Architektoniczna 
klarowność jej świata była nieustannie zagrożona przez takie 
wzmianki anarchii: luki, narośle, krzywe linie i przesuwające się 
lub przechylające powierzchnie, do których musiała się nie-
ustannie dostosowywać, aby cała struktura nie rozniosła się 
w nieład odrębnych i bezsensownych sygnałów. Kalisto raz 
określił ten proces jako rodzaj „sprzężenia zwrotnego”: wpełzała 
w sny każdej nocy, czując się wykończona, zdesperowana nie-
możliwością uspokojenia wyostrzonej koncentracji. Nawet 
w krótkich momentach, kiedy kochała się z Kalistem, ponad 
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nagięciami napiętych nerwów w bezplanowych współbrzmie-
niach rosła ta jedna grająca nuta jej determinacji. 

– Tak czy inaczej – kontynuował – w entropii, czy w po-
miarze dezorganizacji dla zamkniętego systemu, odnalazł meta-
forę odpowiednią do zaaplikowania w różnych zjawiskach jego 
własnego świata. Przykładowo, w młodszym pokoleniu reagują-
cym na Madison Avenue widział ten sam zapał, jaki on sam 
miał dla Wall Street: a w amerykańskim „konsumeryzmie” odkrył 
podobną tendencję od najmniej do najbardziej prawdopodob-
nego, od zróżnicowania do identyczności, od poukładanej in-
dywidualności do pewnego chaosu. To, co mu się udało, to było 
przekształcenie prognozy Gibbsa w kategoriach społecznych, to 
znaczy: przewidział śmierć cieplną swojej kultury, w której idee, 
niczym energia cieplna, już więcej nie mogłyby być przekazy-
wane, bo każdy ich punkt ostatecznie miałby tę samą ilość 
energii; podobnie ruch intelektualny w końcu by się zatrzymał. – 
Nagle spojrzał w górę. – Spójrz teraz – powiedział. Ponownie 
wstała i przyjrzała się termometrowi. 

– 37 – odparła – deszcz przestał padać. 
Szybko pochylił głowę, wystawiając usta pod drgający 

wiatr. 
– Czyli wkrótce się zmieni – powiedział, starając się nie 

załamywać głosu. 
Na piekarniku siedział Saul niczym jakaś wielka szma-

ciana lala, na której dziecko rozładowywało nieokiełznaną 
wściekłość. 

– Co się stało? – spytał Mielonka. 
– Jeśli chce ci się gadać, to znaczy… 
– Oczywiście, że chce mi się gadać – odpowiedział Saul 

– Jedna rzecz, którą zrobiłem: zdzieliłem ją. 
– Dyscyplina musi być zachowana. 
– Ha, ha. Gdybyś tylko tam był. Och, Mielonka, to była 

cudna bijatyka. Na końcu rzuciła we mnie Podręcznikiem do 
chemii i fizyki, tylko że nie trafiła we mnie, a w okno, a kiedy 
pękła szyba, to zauważyłem, że coś też pękło w niej. Wybiegła 
z domu z płaczem, prosto w deszcz. Bez płaszcza przeciw-
deszczowego czy czegokolwiek. 

– Wróci. 
– Nie. 
– Cóż. – powiedział po chwili Mielonka. – To było na 

pewno coś, co zachwiało jej światem w posadach. Tak jak to, 
kto jest lepszy, Sal Mineo czy Ricky Nelson. 
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– To, o czym to było – odparł Saul – to była teoria komu-
nikacji. Co oczywiście nadaje temu przekomiczny wyraz. 

– Nie wiem nic o teorii komunikacji. 
– Moja żona też nie. Spójrzmy prawdzie w oczy, kto się 

na tym zna? Na tym polega żart. 
Kiedy Mielonka zobaczył ten uśmiech, jaki malował się 

na twarzy Saula, powiedział: 
– Może chcesz tequili czy coś. 
– Nie. To znaczy, przepraszam. To jest dyscyplina, nad 

którą możesz stracić panowanie, to tyle. Dochodzisz do mo-
mentu, w którym wszędzie doszukujesz się agentów: za krza-
kami, za każdym kątem. ELEMELEK jest ściśle tajny. 

– Co? 
– Elektroniczny Liniowy Ekwilibrator Matrycowy Eliminu-

jący Lawirowanie Energii Kumulowanej. 
– Kłóciliście się o coś takiego? – Miriam znowu zaczęła 

czytać science-fiction. To i „Scientific American”. 
– Wygląda na to, że ona, jak to mówimy, jest wkurzona 

wizją komputerów zachowujących się jak ludzie. Popełniłem 
błąd, mówiąc, że równie dobrze możesz to odwrócić i mówić 
o ludziach działających jak program zainstalowany w maszynie 
IBM. 

– Czemu nie – odpowiedział Mielonka. 
– W rzeczy samej. Właściwie to jest to dość istotne dla 

komunikacji, nie wspominając już o teorii informacji. Jak tylko to 
powiedziałem, to wpadła w szał. Puściły wszystkie hamulce. 
I nie mam pojęcia, dlaczego. Jeśli ktokolwiek powinien wie-
dzieć, dlaczego, to tylko ja. Wzbraniam się wiary w to, że rząd 
marnuje pieniądze podatników na mnie, kiedy może je marno-
wać na tyle ważniejszych i lepszych rzeczy. 

Mielonka wzdrygnął się. 
– Może myślała, że zachowujesz się jak ten typ zimnego, 

odczłowieczonego i amoralnego naukowca. 
– Mój Boże – Saul rozłożył ręce. – Odczłowieczony. Jak 

bardziej człowieczym mogę się stać? Boję się, Mielonka, że 
mogę. Są w tych czasach Europejczycy wędrujący po północnej 
Afryce z wyrwanymi językami, bo te języki wypowiedziały złe 
słowa. Tylko Europejczycy myśleli, że to były właściwie słowa. 

– Bariera językowa – zasugerował Mielonka. 
Saul zeskoczył z piekarnika. 
– To – powiedział wściekle – jest dobrym kandydatem na 

najbardziej chory żart roku. Nie, dobra, to nie jest bariera. Jeśli 
już, to jest to rodzaj wycieku. Powiedz dziewczynie: „kocham 
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cię”. Żaden problem z choć jedną trzecią z tego, to jest za-
mknięty obwód. Tylko ty i ona. Ale to paskudne czteroliterowe 
słowo w środku, na to musisz mieć oko. Dwuznaczność. Re-
dundancja. Niestosowność nawet. Wyciek. To wszystko to 
szum. Szum chrzani twój sygnał, potęguje dezorganizację 
w obwodzie. 

Mielonka krzątał się wokoło. 
– No cóż, Saul – wymamrotał – ty trochę, nie wiem, 

oczekujesz wiele od ludzi. To znaczy, wiesz. To, co to jest, to 
wszystko, o czym mówimy, to chyba w większości szum. 

– Ha! Połowa z tego co właśnie powiedziałeś, przykła-
dowo. 

– Cóż, ty też to robisz. 
– Wiem – Saul uśmiechnął się ponuro. – Do dupy to, co 

nie? 
– Założę się, że to jest to, co nakręca biznes prawników 

rozwodowych. Ups. 
– Ach, nie jestem wrażliwcem. Poza tym – wzruszył ra-

mionami – masz rację. Dochodzisz do wniosku, że najbardziej 
„udane” małżeństwa – Miriam i ja, aż do ostatniej nocy – są 
oparte jakby na kompromisach. Nigdy nie działasz z pełną wy-
dajnością, zazwyczaj to, co masz, to minimalna podstawa dla 
utrzymania tego. Myślę, że właściwa fraza to Wspólnota. 

– Eeeeech. 
– Dokładnie. Wydaje ci się to nieco szumiące, co nie? 

Ale ten szum jest inny dla każdego z nas, bo ty jesteś kawale-
rem, a ja nie. Albo nie byłem nim. Do diabła z tym. 

– No jasne – powiedział Mielonka, próbując pomóc – 
używałeś innych słów. Przez „człowieka” miałeś na myśli coś, 
na co możesz patrzeć jak na komputer. To ci pomaga w myśle-
niu w pracy czy coś. Ale Miriam miała na myśli coś… 

– Do diabła z tym. Wezmę tego drinka. 
Gra w karty została porzucona i przyjaciele Sandora za-

czynali powoli nawalać się tequilą. Na kanapie w salonie jedna 
ze studentek i Krinkles byli zaangażowani we flirciarską rozmo-
wę. 

– Nie – mówił Krinkles – nie, nie mogę zawieść Dave’a. 
Właściwie to wiele mu zawdzięczam, człowieku. Tym bardziej, 
biorąc pod uwagę jego wypadek i w ogóle. 

Uśmiech dziewczyny zniknął. 
– To straszne – powiedziała. – Jaki wypadek? 
– Nie słyszałaś? – zdziwił się Krinkles. – Kiedy Dave był 

w wojsku, jako zwykły szeregowiec E-2, wysłali go do Oak Rid-
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ge na specjalną misję. Coś wspólnego z projektem Manhattan. 
Jednego dnia miał do czynienia z niebezpiecznym towarem 
i został napromieniowany. Dlatego teraz musi ciągle nosić oło-
wiane rękawice. 

Współczująco kiwnęła głową. 
– Co za straszny koniec dla pianisty. 
Mielonka porzucił Saula dla butelki tequili i miał już za-

snąć w schowku, kiedy drzwi frontowe trzasnęły na oścież 
i mieszkanie naszła inwazja pięciu żołnierzy marynarki. 

– To jest to miejsce – wykrzyczał gruby, pryszczaty ma-
rynarz-praktykant, który zgubił swoją białą czapkę. – To jest ten 
kurwidołek, o którym wspominał kapitan. 

Bosmanmat trzeciej klasy o żylastej aparycji pchnął go 
na bok i obadał salon. 

– Masz rację, Slab – odparł. – Ale nie wygląda za bardzo, 
nawet jak na stanowy. Widziałem lepsze przybytki w Neapolu. 

– Za ile, hej – zagrzmiał duży marynarz z adenoidami, 
trzymając słój pełen księżycówki. 

– O mój Boże – rzekł Mielonka. 
Na zewnątrz temperatura wciąż wynosiła 37 stopni Fah-

renheita. W cieplarni Aubade stała, mimowolnie pieszcząc łody-
gi młodej mimozy i słysząc motyw wydzielających się soków, 
oschły i zawieszony temat tych delikatnych, różowych kwiatów, 
o których się mówi, że zapewniają płodność. Ta muzyka rosła 
w zawiłym ułożeniu: arabeski porządku konkurujące fugowo 
z improwizatorską dysharmonią imprezy na dole, która wznosiła 
się czasami w szpicach i esownicach. Ten bezcenny stosunek 
sygnału do szumu, którego delikatna równowaga wymagała 
każdej kalorii siły, wahała się w małej, słabiutkiej czaszce, kiedy 
dziewczyna patrzyła na Kalisto chroniącego ptaka. Kalisto, gła-
dząc pierzastą kulkę w dłoniach, próbował objąć umysłem jaką-
kolwiek ideę śmierci cieplnej. Szukał odniesień. Sade, oczywi-
ście. I Temple Drake, wymizerniała i zrozpaczona w tym małym 
parku w Paryżu, na końcu Azylu. Ostateczna równowaga. Ni-
ghtwood. Oraz tango. Jakiekolwiek tango, ale ze wszystkich 
chyba najbardziej ten smutny, chory taniec w Historie du Soldat 
Strawińskiego. Pomyślał sobie: czym była dla nich muzyka do 
tanga tuż po wojnie, jakie znaczenia umknęły mu we wszystkich 
tych statecznych parach automatów w cafés-dansants albo 
w metronomach tykających przed oczami jego własnych partne-
rów? Nawet czyste, spokojne wiatry Szwajcarii nie mogły 
uzdrowić grippe espagnole: Strawiński to miał, wszyscy to mieli. 
A ile muzyków zostało po Passchendaele, po Marne? W tym 
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przypadku zostało siedmiu: skrzypce, kontrabas. Klarnet, fagot. 
Kornet, puzon. Bębenek. Prawie jakby jakakolwiek mała trupa 
grajków zaczęła przekazywać te same informacje, co pełna or-
kiestra. Trudno było o komplet w Europie. A jednak ze skrzyp-
cami i bębenkiem Strawiński zdołał zakomunikować w tym tan-
gu to samo zmęczenie, tę samą duszność, którą można było 
dojrzeć u przylizanych młodziaków próbujących naśladować 
Vernona Castle’a oraz u ich panienek, które zwyczajnie miały to 
gdzieś. Ma maîtresse. Celeste. Powróciwszy do Nicei po woj-
nie, natrafił na kawiarnię zamienioną na perfumerię zaopatrują-
cą amerykańskich turystów. I żadnych ukrytych śladów po niej 
w brukowcu czy w starym pensjonacie po drugiej stronie; żad-
nych perfum, które mogłyby się mierzyć z jej ciężkim oddechem 
po słodkim hiszpańskim winie, które zawsze piła. I dlatego kupił 
tę książkę Henry’ego Millera i wyruszył do Paryża, czytając ją 
w pociągu, dzięki czemu po powrocie był choć trochę przygo-
towany. Okazało się też, że Celeste i cała reszta, nawet Temple 
Drake, nie zmienili się tak bardzo. 

– Aubade – powiedział – głowa mnie boli. Dźwięk jego 
głosu wygenerował u dziewczyny odzewny skrawek melodii. Jej 
ruchy w kierunku kuchni, ręcznika, zimnej wody i jego oczu two-
rzyły dziwny i zawiły kanon; kiedy kładła kompres na jego czole, 
wydał z siebie westchnienie wdzięczności, sygnalizujące nowy 
temat, kolejną serię modulacji. 

– Nie – mówił Mielonka – nie, boję się, że nie. To nie jest 
dom o złej reputacji. Przepraszam, naprawdę. 

Slab był nieugięty. 
– Ale kapitan powiedział – powtarzał. Marynarz zaofero-

wał w zamian swoją księżycówkę w dobrej cenie. Mielonka roz-
glądał się desperacko dookoła, jakby szukając pomocy. Na 
środku pokoju kwartet Dukeąa di Angelisa był zaangażowany 
w historyczny moment. Vincent siedział, a reszta stała: porusza-
li się jak grupa podczas ćwiczeń, tyle że bez instrumentów. 

– Mówię – ciągnął Mielonka. 
Duke poruszył głową parę razy, uśmiechnął się lekko, 

zapalił papierosa i w końcu natknął się na wzrok Mielonki. 
– Cisza, stary – wyszeptał. Vincent zaczął wymachiwać 

wokół ramionami, pięści zaciśnięte; nagle przerwał, po czym 
wznowił przedstawienie. Ciągnęło się to przez parę minut, 
z Mielonką markotnie sączącym swojego drinka. Marynarka 
wycofała się do kuchni. W końcu, na jakiś niewidzialny znak, 
grupa przestała tupać stopami, po czym Duke się wyszczerzył 
i rzekł: 
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– Przynajmniej skończyliśmy razem. Mielonka spojrzał 
na niego. 

– Mówię – ciągnął dalej. 
– Mam nowy pomysł, stary – powiedział Duke. – Pamię-

tasz swojego imiennika? Pamiętasz Gerry’ego? 
– Nie – odpowiedział Mielonka. – Mogę przypomnieć so-

bie April, jeśli to w czymś pomoże. 
– Tak się składa – rzekł Duke – że to było Love For Sale. 

Co pokazuje, ile wiesz. Rzecz w tym, że to był Mulligan, Chet 
Baker i ta cała reszta, dawno temu, gdzieś tam. Czaisz? 

– Saksofon barytonowy – powiedział Mielonka. – Coś 
o saksofonie barytonowym. 

– Ale żadnego pianina, stary. Żadnej gitary. Czy akorde-
onu. Wiesz, co to oznacza. 

– Nie bardzo – zwątpił Mielonka. 
– Cóż, po pierwsze, muszę zaznaczyć, że żaden ze mnie 

Mingus ani John Lewis. Teoria nigdy nie była moim najsilniej-
szym punktem. To znaczy, rzeczy takie jak czytanie zawsze były 
dla mnie trudne i w ogóle… 

– Wiem – odrzekł sucho Mielonka. – Zabrali ci karnet, bo 
zamieniłeś tonację przy Sto lat na pikniku klubu Kiwanis. 

– Tonalność. Ale zdałem sobie sprawę, w jednym z tych 
przebłysków intuicji, że jeśli w tym pierwszym kwartecie Mulli-
gana nie było pianina, to mogło to znaczyć tylko jedno.  

– Brak akordów – powiedział Paco, basista o dziecięcej 
twarzy.  

– Co on chce przekazać – kontynuował Duke – to brak 
akordów korzenia. Nic do słuchania, kiedy grasz prostą linię. Co 
wtedy zazwyczaj każdy robi, o czym myśli, to korzeń. 

Mielonkę ogarnął moment przerażającego uświadomie-
nia. 

– A kolejnym logicznym skutkiem… – powiedział. 
– …jest myśleć o wszystkim – dokończył Duke z prostą 

godnością. – Korzeń, linie, wszystko. 
Mielonka spojrzał na Duke’a w podziwie. 
– Ale… – wtrącił. 
– Cóż – odrzekł skromnie Duke – jest jeszcze parę błę-

dów, nad którymi trzeba popracować. 
– Ale… – ciągnął Mielonka. 
– Po prostu słuchaj – powiedział Duke. – To zrozumiesz 

– i znowu wystrzelili prosto na orbitę, prawdopodobnie gdzieś 
w kierunku pasa planetoid. Po chwili Krinkles wygiął usta jak do 
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ustnika i zaczął poruszać palcami, a Duke plasnął się ręką po 
czole. 

– Dureń! – zagrzmiał. – Ta nowa głowa, której używali-
śmy, pamiętasz, napisałem ją ostatniej nocy? 

– Jasne – odparł Krinkles – nowa głowa. Wchodzę na 
łączniku. A potem ze wszystkimi twoimi głowami. 

– Dobra – powiedział Duke. – To dlacze… 
– Co – wtrącił Krinkles – 16 taktów, czekam, wchodzę… 
– 16? – zdziwił się Duke. – Nie. Nie, Krinkles. Czekasz 

przez osiem. Chcesz, abym to zaśpiewał? 
Krinkles podrapał się po głowie. 
– These Foolish Things? 
– Tak – odparł Duke – tak, Krinkles. Brawo. 
– Nie I’ll Remember April? 
– Minghe morte – odparł Duke. 
– Domyśliłem się, że graliśmy to zbyt wolno – rzekł Krin-

kles. 
Mielonka zachichotał. 
– Z powrotem do szkolnej tablicy. 
– Stary, nie – odrzekł Duke – z powrotem do bezwietrznej 

pustki. 
I rozpoczęli od nowa, wyglądało jednak na to, że Paco 

grał w tonacji gis, kiedy cała reszta w es, dlatego musieli zacząć 
jeszcze raz. 

W kuchni dwie dziewczyny od Jerzego Waszyngtona 
wraz z marynarzami śpiewały Chodźmy wszyscy razem i na-
szczajmy na Forrestal. Nad lodówką toczyła się dwuręczna, 
dwujęzyczna gra w morę. Saul napełnił kilka papierowych toreb 
wodą i, siedząc na wyjściu pożarowym, rzucał je na ulicznych 
przechodniów. Gruba dziewczyna z rządu w bluzie Benningto-
nu, zaręczona od niedawna z chorążym związanym z Forresta-
lem, wpadła do kuchni, szarżując i pochyloną głową grzmotnęła 
Saula w brzuch. Dochodząc do wniosku, że to dobra (jak każda 
inna) wymówka do bijatyki, kumple Slaba zgromadzili się. Gra-
cze w morę siedzieli nos w nos, z całych sił wykrzykując: trois, 
sette. Dziewczyna pod prysznicem, którą Mielonka wyciągnął 
z umywalki, oznajmiła, że tonie. Najwyraźniej usiadła na spły-
wie, więc woda zebrała się już po jej szyję. Szum w mieszkaniu 
Mielonki osiągnął długotrwałe, piekielne crescendo. 

Mielonka stał i obserwował, leniwie drapiąc się po brzu-
chu. Tak jak wywnioskował, były tylko dwie możliwości pora-
dzenia sobie z tym: (a) zamknąć się w schowku i może w końcu 
wszyscy by sobie poszli albo (b) spróbować wszystkich uspoko-
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ić, jedno po drugim. (a) było zdecydowanie atrakcyjniejszą al-
ternatywą. Ale potem zaczął zastanawiać się nad schowkiem. 
Było w nim ciemno, duszno i byłby tam sam. Nie przepadał za 
byciem samemu. A ta cała załoga z płynących statków z bana-
nami czy cokolwiek to jest, mogłaby w końcu wpaść na to, aby 
dla hecy wyważyć drzwi od schowka. A gdyby to się stało, to 
mógłby być, co najmniej, zawstydzony. Drugie wyjście było bar-
dziej upierdliwe, ale zapewne lepsze na dłuższą metę. 

Dlatego zdecydował się spróbować powstrzymać swoją 
imprezę zerwania umowy najmu od wpadnięcia w totalny cha-
os: oddał wino marynarzom i odseparował graczy w morę; 
zapoznał grubą dziewczynę z rządu z Sandorem Rojasem, 
który miał ją trzymać z dala od kłopotów; pomógł dziewczynie 
z prysznica wysuszyć się i położył ją do łóżka; ponownie po-
rozmawiał z Saulem; zadzwonił po montera do lodówki, bo ktoś 
odkrył, że szwankuje. To wszystko zrobił przed zmrokiem, kiedy 
większość hulaków padło, a impreza zadrżała u progu trzeciego 
dnia. 

Na górze Kalisto, wcześniej bezradny, nie czuł nikłego 
rytmu ptaka, który zwalniał i zanikał. Aubade była przy oknie, 
wędrując po szczątkach swojego własnego, słodkiego świata; 
temperatura była stabilna, niebo przykryło się płachtą ciemnie-
jącej szarości. Nagle, coś z dołu – wrzask dziewczyny, prze-
wrócone krzesło, szklanka strącona na podłogę, nigdy nie do-
myśliłby się, co dokładnie, przewierciło się przez jego własną, 
zakrzywioną czasoprzestrzeń i zdał sobie sprawę ze słabnięcia, 
z kurczących się mięśni, z małych konwulsji ptasiej głowy; 
a jego własny puls przyspieszył raptownie, jakby starając się to 
zrównoważyć. 

– Aubade – zawołał cicho – on umiera. 
Dziewczyna, płynąc w skupieniu, przebiegła przez cie-

plarnię, aby przyjrzeć się dłoniom Kalisto. Oboje pozostali 
w tym zawieszeniu, przez jedną minutę, przez dwie, kiedy bicie 
serca wybiło ostatnie, pełne wdzięku diminuendo i spoczęło. 
Kalisto powolnie podniósł głowę. 

– Trzymałem go – zaprotestował, bezsilny ze zdumienia 
– aby dać mu ciepło mojego ciała. Prawie jakbym przekazywał 
mu życie albo wrażenie życia. Co się stało? Transfer ciepła 
przestał działać? Czy nie ma już… – Nie dokończył. 
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Thomas Pynchon 

 
Ur. 1937. Amerykański pisarz, czołowy 
twórca postmodernistyczny. Autor m.in. 
książek V., 49 idzie pod młotek, Tęcza 
grawitacji, Vineland, Mason & Dixon, 
Against the Day, Wada ukryta i W sie-
ci. 
 

 
 

Borys Róg 

 
Ur. 1993 w Zielonej Górze. Student 
czwartego roku filologii angielskiej na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Współ-
pracował z Akademickim Radiem In-
dex oraz ze Stroną o Kulturze, obecnie 
jest redaktorem portalu Wywrota. 

– Byłam przy oknie – powiedziała. On 
opadł w przerażeniu. Stała jeszcze przez mo-
ment, niezdecydowana; wyczuła jego obsesję 
już dawno temu i uświadomiła sobie, że te sta-
bilne 37 było decydujące. Potem nagle, jakby 
ujrzawszy jedyny i nieodzowny wniosek tego 
wszystkiego, szybkim ruchem porwała się do 
okna, zanim Kalisto mógł cokolwiek powie-
dzieć; zerwała zasłony i rozbiła szybę swoimi 
dwiema pięknymi dłońmi, które stały się za-
krwawione i błyszczące od odłamków szkła; 
odwróciła się wprost do mężczyzny na łóżku 
i wspólnie z nim czekała, aż równowaga zo-
stanie osiągnięta, kiedy 37 stopni Fahrenheita 
powinno zapanować w środku i na zewnątrz, 
na zawsze, a zawieszona, osobliwa dominanta 
ich odseparowanego życia powinna odejść 
w tonikę ciemności i ostateczny brak wszelkie-
go ruchu. 

 
 
Z jęz. angielskiego przełożył Borys Róg 
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„Nie czytam cudzych blogów”. 
Z Michałem Fedorowiczem,  
autorem wyróżnionej nagrodą 
Najlepszego Bloga Roku 2014 

strony Kulturą w płot, 
rozmawiają Aleksandra Szwagrzyk-

Dalasińska i Jakub Osiński
 
 
Fragment rozmowy, która odbyła się 01.12.2016 w Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w ramach Toruńskiego 
Festiwalu Książki. 
 
 
Jakub Osiński: Serdecznie witamy Państwa na spotkaniu 
z Michałem Fedorowiczem, autorem książki Kulturą w płot 
oraz bloga pod tym samym tytułem, który zdobył nagrodę 
Bloga Roku 2014. Osiągnięcie to na pewno rozsławiło blo-
ga – do konkursu wpłynęło przecież aż 250 zgłoszeń, a być 
najlepszym z 250 to nie lada osiągnięcie – i wpłynęło na 
decyzję o wydaniu książki, która to książka jest głównym 
powodem naszego dzisiejszego spotkania. 
 
Michał Fedorowicz: Mogę na chwilę przerwać? Nie chcę się 
chwalić, ale tam było nieco więcej niż 250 zgłoszeń, niektórzy 
mówili nawet, że kilka tysięcy. Nie wiem, czy to prawda, ale na 
pewno 250 to zaniżona liczba [śmiech]. 
 
J.O.: Cóż, ja znalazłem taką właśnie informację o 250 zgło-
szeniach. Tak czy inaczej, to naprawdę duże osiągnięcie. 
Tomasz Raczek, wypowiadając się na temat tego przedsię-
wzięcia, stwierdził: „Po lekturze tego bloga do tej pory nie 
mogę pozbierać swojej szczęki z podłogi”, a to już chyba 
coś znaczy. 
 
Hmm… Akurat Pan Tomasz Raczek ma często skłonność do 
przesady [śmiech]. 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

76_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

J.O.: Być może [śmiech]. Naszą rozmowę chciałbym zacząć 
od pytania uzasadniającego to, że spotykamy się tutaj 
w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki. Jak to jest być 
uczestnikiem blogosfery? Czy blog to bardziej alternatywa 
dla osoby niepiszącej czy niepublikującej książek, czy mo-
że uzupełnienie działalności pisarskiej? Jak w ogóle żyje 
się w Polsce blogerowi? 
 
Blog daje mi przede wszystkim wolność – wolność od tego 
wszystkiego, co jest związane z rynkiem. Ja miałem tę wolność, 
dopóki nie zacząłem pisać książki. Tak naprawdę nigdy nie 
chciałem wydać książki, ale zostałem do tego niejako zobligo-
wany pompatycznymi wypowiedziami (jak te przytoczone słowa 
Tomasza Raczka), no i zostałem w tym wszystkim uwięziony. 
W momencie, kiedy zostałem zmuszony do pisania książki, tę 
wolność straciłem. Natomiast jako bloger nie mam żadnego 
przymusu, mogę napisać coś, kiedy chcę, ile chcę, wszystko tu 
zależy od mojego zapału. Wiadomo, że dużo zależy też od pie-
niędzy, a w blogosferze trudno te pieniądze znaleźć, inaczej: 
trudno znaleźć osobę, która chciałaby nam zapłacić za prowa-
dzenie bloga. Niektórym blogerom udaje się przebić. Ja miałem 
dużo szczęścia, dużo zbiegów okoliczności złożyło się na to, że 
z moim blogiem przebiłem się do świadomości społecznej. 
Chciałem tu jeszcze powiedzieć, że bardzo nie lubię określenia 
„bloger”. De facto pracuję jako dziennikarz, w moim życiu okre-
ślenia „dziennikarz” i „bloger” się krzyżują, jednak uważam, że 
nazywanie mnie „blogerem” trochę obniża rangę mojej pracy 
i trochę fałszuje rzeczywistość. 
 
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska: A jaki był splot tych 
okoliczności, które sprawiły, że stałeś się dziennikarzo-
blogerem? Co się stało, że zacząłeś pisać w Internecie, 
a nie na papierze? Skąd wybór takiego akurat medium, ja-
kim jest blog? 
 
Wiesz: poziom czytelnictwa spada, wiemy to dobrze, spada 
wręcz drastycznie. Dziś, jeśli chcemy dotrzeć z tym, co robimy, 
do większego grona osób, musimy istnieć w sieci, i to istnieć 
w niej mocno. Kiedy wydamy książkę, nikt jej nie kupi. Debiu-
tant średnio sprzedaje 500 książek, takie są podobno wylicze-
nia… 
 
A.Sz.-D.: O ile ma szczęście [śmiech]. 
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J.O.: Ba, czasem tyle egzemplarzy liczy cały nakład. 
 
Właśnie. Natomiast publikując regularnie w sieci mamy szansę 
na to, że nasze grono czytelników będzie systematycznie rosło. 
I ja to właśnie zaobserwowałem na przykładzie swojego bloga – 
teraz piszę dla tych, którzy te konkretne rzeczy chcą czytać, 
a takich osób jest coraz więcej. Ale gdybym takich czytelników 
nie miał, inaczej: gdybym nie miał takich czytelników, którzy 
moje teksty udostępniają dalej, byłbym pewnie w sytuacji, 
w której pisałbym do internetowej szuflady. Na początku zresztą 
moje wpisy czytała garstka osób – jak policzyłem, pierwsze 50 
wpisów czytało około 30 osób. Przepaść między tamtym cza-
sem a dniem dzisiejszym jest ogromna, bo dziś mam średnio 
50-70 tysięcy czytań miesięcznie. I to jest już publiczność, dla 
której chce się pisać, ale też taka, której zaczynam się trochę 
bać, bo jest coraz bardziej krytyczna. 
 
J.O.: Tak. Ale, paradoksalnie, żyjemy w czasach, w których 
wydaje się mnóstwo książek, mamy wielu pisarzy, mamy 
inflację literatury i blogosfery. Nie każdemu więc uda się 
„wypłynąć”, tym bardziej że czytelników tego wszystkiego 
jest jakby coraz mniej. Tobie się jednak to udało. Jak my-
ślisz, jak to się stało? 
 
Myślę, że dużą rolę odegrały tu social media. Najbardziej w tym 
wszystkim pomogły mi Facebook i serwis, który budzi mieszane 
uczucia, pewnie go kojarzycie, nazywa się wykop.pl. Po-
wszechnie uważa się go za źródło wszelkiego zła; ja nigdy nie 
byłem jego aktywnym uczestnikiem, natomiast jego uczestnicy 
okazali się moimi czytelnikami. A co do inflacji blogosfery – dziś 
ma to trochę inny przebieg, bo karierę robią przede wszystkim 
videoblogi (i gdybym miał komuś doradzać sposób na zarobie-
nie pieniędzy z blogowania, to doradziłbym właśnie założenie 
ciekawego videobloga). Ja tego nie robię, ponieważ zdecydo-
wanie lepiej niż mówienie wychodzi mi pisanie. 
 
A.Sz.-D.: Ok, wiemy więc już, że nie pójdziesz w stronę vi-
deobloga. Ale wydaje mi się, że sukces Kulturą w płot mu-
siał wpłynąć jakoś na kształt tego, co robisz. Czy Twój blog 
jakoś się zmienia? 
 
Osobiście wolałbym, żeby mój blog pozostał taki sam. Przyzwy-
czajam się po prostu do pewnych rzeczy, do miejsc, do ludzi… 
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zresztą obiecałem kiedyś mojemu jeszcze wtedy nienarodzo-
nemu synowi, że w prezencie na osiemnaste urodziny dostanie 
ode mnie ten właśnie blog, bo dalej będę go pisał w ten sam 
sposób. To trochę idealistyczne podejście, ale cóż: zostało mi 
jeszcze 13,5 roku pisania i myślę, że zrobię to, co mu obieca-
łem. 
 
A.Sz.-D.: Właśnie… kiedy otwieramy Twoją książkę, widzi-
my taką dedykację: „Kasi i Stasiowi – za czas, który ode-
brałem Wam, by napisać to”. Jaki to był czas? Jak długo 
pisałeś książkę i jaka to była praca? 

 

http://kulturawplot.pl/ 
 
 
[Śmiech]. „To” stanowi cytat z mojej żony, wiecie… wiele razy 
powtarzała: „Ile Ty jeszcze będziesz TO pisał?”, jak gdyby ta 
książka była czymś złym, bo zabiera czas. Przychodziłem z pra-
cy o godzinie 16, do godziny 19 zajmowałem się dzieckiem, 
a potem gdzieś do północy siedziałem i pisałem. Żona widziała 
mnie tylko przez trzy godzinny dziennie i tak było przez pół ro-
ku, od lipca do grudnia. Oczywiście było to spowodowane też 
tym, że jednocześnie musiałem dbać o bloga, bo nie chciałem, 
żeby z powodu książki spadła jego jakość czy drastycznie 
zmniejszyła się liczba wpisów. Z tego powodu ten czas, który 
mogłem przeznaczyć na bycie z rodziną czy nawet na sen, po-

http://kulturawplot.pl/
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święcałem pisaniu. Przez to w pewnym momencie przestałem 
lubić tę książkę – i dopiero, kiedy ją skończyłem, pozbyłem się 
tego ciężaru. Nie mówię, że moja książka jest zła; mówię, że 
kiedy ją pisałem, nie czułem do niej sympatii. 
 
A.Sz.-D.: Mnie jeszcze interesuje ciekawy dobór tematów 
w Twojej książce, a właściwie – przeplatanie się różnych, 
często diametralnie odmiennych, wątków i motywów. Czy 
to zabieg celowy? 
 
Zdecydowanie. Nie chciałem ugrząść w jednym temacie, bo 
wtedy czytelnik poczułby rutynę i znudzenie. Ale nie zmienia to 
faktu, że wszystkie te tematy są w jakiś sposób powiązane. 
Wszystko zresztą dotyczy kultury. A „kultura” to straszne sło-
wo… kiedy słyszą je młodzi ludzi, najczęściej od niego uciekają. 
A ja chciałem pokazać, że kultura to nie tylko teatr czy spotka-
nia autorskie, chciałem powiedzieć młodemu człowiekowi, że 
kultura to ten fajny film, który widziałeś wczoraj w kinie, to ta 
piosenka, którą puszczają w radiu mimo tego, że ma bity jak 
z lat 80., ta jakaś wpadka teatralna czy ten obraz, na który nig-
dy nie zwróciłeś uwagi. 
 
J.O.: Czyli można powiedzieć, że udało Ci się znaleźć re-
ceptę na przyciągnięcie czytelnika do kultury? Wydaje mi 
się, że za taką receptę uznałeś zrównanie tzw. kultury wy-
sokiej z kulturą popularną… 
 
Ależ ja zajmuję się głównie kulturą popularną! Choć nigdy nie 
śmiałbym się do niej ograniczać. W ubiegłym roku zaproszono 
mnie do galerii Muzeum Narodowego, żebym się po niej prze-
szedł, pooglądał, a potem coś o tym napisał. Pojechałem tam, 
ale bez większego przekonania, bo sądziłem, że będzie tam 
najzwyczajniej nudo. Ale udało mi się uzyskać wynagrodzenie, 
więc miałem większą motywację. Napisałem tekst o dziesięciu 
obrazach i nagle okazało się, że to najpopularniejszy wpis 
w całej historii mojego bloga – o ile przeciętnie wpis ma 5-8 ty-
sięcy odsłon, o tyle ten o obrazach, które każdy szanujący się 
Polak znać powinien, miał 150 tysięcy czytań. Może więc jest 
tak, że ludzie tego potrzebują, że ta sztuka wysoka rajcuje nas 
bardziej niż Pulp Fiction? To było dla mnie fascynujące odkry-
cie. Problem w tym, że o tej sztuce trzeba umieć pisać: trzeba 
tak ją opakować, by była atrakcyjna dla każdego odbiorcy. Mo-
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że więc nie do końca ważne jest: o czym, ale: jak, w jaki spo-
sób. 
 
A.Sz.-D.: Ale na pewno masz jakieś własne sympatie – na 
pewno jest coś, o czym osobiście lubisz pisać najbardziej. 
Co to jest? 
 
Najlepiej pisze się o filmie. Kulturą w płot to nie jest mój pierw-
szy blog, to nie są moje pierwsze wpisy. Wcześniej aktywnie 
udzielałem się w Klubie Miłośników Filmu, na stronie 
http://film.org.pl/, ale ten 
portal stracił swoją moc, 
zaczęło się tam pojawiać 
sporo głupot. Potem pra-
cowałem w serwisie fil-
mowym Wirtualnej Polski 
przez trzy lata. I tam na-
uczyłem się tego, jak 
sprzedawać filmy: otóż 
aby sprzedać film, nale-
żało opakować go w kon-
trowersje i plotki. Dlatego 
też przez trzy lata pisa-
łem o tym, który aktor 
kogo zdradził, a który 
zanadto zaszalał na im-
prezie, między takie rze-
czy wkładając sprawy 
poważne. I w ten sposób 
robiłem tzw. „klikalność”. 
W pewnym momencie 
straciłem do tego serce, 
bo byłem przekonany, że inne niż plotki tematy również mogą 
być interesujące dla użytkowników sieci. 
 
J.O.: W tym miejscu chciałbym zachęcić publiczność do 
interakcji, w każdej chwili można zadawać naszemu go-
ściowi pytania albo wyrazić sprzeciw w stosunku do tego, 
co właśnie powiedział [śmiech]. O widzę, że już mamy 
pierwszą chętną osobę. 
 

http://film.org.pl/


 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____81 
 

Pytanie z sali: Chciałabym zapytać – bo mówi Pan o filmie – 
o tzw. kino kobiece, które ostatnio stało się niezwykle 
modne. Jak się Pan do niego odnosi? 
 
O, to bardzo ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że to kino na-
reszcie rośnie – wcześniej było tak, że nawet wtedy, gdy pierw-
sze skrzypce w danym filmie grała kobieta, to gdzieś w tle po-
jawiał się również mężczyzna i to on był głównym punktem od-
niesienia. Nie wiem, czy widzieli już Państwo nowego Mad 
Maksa z kapitalną rolą Charlize Theron – Theron zagrała tam 
taką kobietę, jakim ja chciałbym być mężczyzną. Kiedy zoba-
czyłem ten film, coś we mnie pękło, coś się poruszyło. Dziękuję 
za pytanie. 
 
A.Sz.-D.: Czy są jeszcze jakies pytania? [Pauza] Nic nie 
słyszę, więc zapytam sama. Czym zajmuje się bloger, pi-
sarz, pracownik, mąż i ojciec w wolnym czasie, o ile takim 
dysponuje? 
 
No właśnie nie mam wolnego czasu [śmiech]. W moim słowniku 
nie ma takiego określenia jak „wolny czas”. Ostatnio znalazłem 
taką grę na komórce, która polega na tym, że trzeba połączyć 
ze sobą trzy czy cztery kulki, i gram w nią, kiedy uda mi się wy-
gospodarować jakieś 5 minut, a codziennie 5 minut muszę wy-
gospodarować, ale nie będę tutaj mówił, na co dokładnie 
[śmiech]. Kiedy ludzie dowiadują się, że w to gram, pukają się 
w czoło, ale wtedy odpowiadam: ta gra uczy mnie niesamowite-
go skupienia, pokazuje, że należy naprawdę nad czymś się 
przez chwilę zatrzymać, aby coś osiągnąć. Zresztą każdy z nas 
potrzebuje czegoś takiego, by choć przez chwilę odpocząć i nie 
zwariować, zwłaszcza w pracy. 
 
A.Sz.-D.: A czy Twoja praca łączy się z blogowaniem? 
 
Teraz już nie. Od dwóch lat redaguję stronę główną Wirtualnej 
Polski. Kiedy wejdą Państwo na stronę portalu i zobaczą listę 
tekstów, to niech Państwo pamiętają, że ja to wszystko układa-
łem [śmiech], że ja to kontrolowałem, że dbałem, by wszystko 
ukazało się na czas i miało odpowiednią korektę. Więc jeśli coś 
się tam komuś podoba, to dzięki mnie, a jeśli coś komuś się nie 
podoba, to moja wina. 
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J.O.: Ze swoim blogiem ukrywałeś się dość długo, to zna-
czy: długo nie zdradzałeś swoich personaliów jako autora 
Kulturą w płot. Dlaczego? 
 
Wiesz, ja jestem bardzo skrępowany i trochę się wstydzę tego 
wszystkiego. A tak serio, to na początku pisania bloga ceniłem 
anonimowość, bo dopóki nie podpisywałem go imieniem i na-
zwiskiem, mogłem pisać tam dosłownie wszystko, mogłem 
używać wulgaryzmów, odnosić się do plotek i kontrowersji itp., 
nikt mnie z niczego nie rozliczał. Jednak w pewnym momencie 
porzuciłem ten schemat, porzuciłem myśl, że najlepiej jest pisać 
o cudzym życiu i okazało się, że kiedy zacząłem bloga podpi-
sywać i go nieco przeprofilowałem, porzuciłem tę sferę plotek 
i zająłem się poważniejszymi sprawami, wzrosła liczba czytelni-
ków moich wpisów. A wszystko ugruntowało się, kiedy otrzyma-
łem nagrodę, o której wspomniałeś na początku. Wtedy nie było 
już odwrotu. 
 
A.Sz.-D.: A czy w ogóle czytasz cudze blogi? 
 
Może będzie to dla wielu zaskakujące, ale nie, nie czytam cu-
dzych blogów. Czytam serwisy informacyjne, ale blogów sensu 
stricto nie czytam i gdyby ktoś chciał mnie zapytać, który współ-
czesny blog wart jest uwagi, żadnego nie byłbym w stanie pole-
cić. 
 
A.Sz.-D.: Czy wobec tego interesujesz się środowiskiem 
blogerów? Bywasz na spotkaniach, eventach itp.? Bo jest 
to przecież, co tu ukrywać, bardzo popularne… 
 
Byłem na kilku takich spotkaniach i poznałem nawet kilka cie-
kawych osób, ale mimo wszystko ja sytuuję się trochę na 
obrzeżach tego wszystkiego. To jest bardzo zamknięte środowi-
sko, bo to są ludzie, którzy znają się wiele lat, a ja ich nie znam, 
nie mówimy wspólnymi językami… 
 
A.Sz.-D.: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do Twoich czy-
telników. Czy wiesz, kto czyta Twojego bloga? A może 
masz założonych jakichś wirtualnych odbiorców? 
 
Piszę dla wszystkich. Takie mam założenie. Teraz już nie robię 
statystyk, ale kiedyś sprawdziłem, że czytają mnie ludzie w bar-
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dzo różnym wieku, od dwunasto- aż do osiemdziesięciolatków. 
I to jest przyjemne, bardzo mnie to cieszy. 
 
J.O.: A czy odczuwasz jakieś specjalne przejawy zaintere-
sowania Twoim blogiem? Maile, wiadomości, listy? 
 
Nie, nie… Nie ma czegoś takiego. Ktoś czasem coś napisze, 
skomentuje, ja zawsze staram się podziękować, bo cieszy mnie 
to, że komuś sprawiłem radość. 
 
J.O.: Czyli nie czujesz się celebrytą? 
 
Celebrytą? Spytajmy widowni: czy ktoś z Państwa słyszał, kim 
jest Michał Fedorowicz, zanim Ola i Kuba mnie przedstawili? 
[Pauza; milczenie] No właśnie, to chyba najlepsza odpowiedź 
na Twoje pytanie [śmiech]. 
 
A.Sz.-D.: Ale reklamodawcy chyba zgłaszają się do Ciebie 
stosunkowo często… 
 
W pierwszym roku po otrzymaniu nagrody to była prawdziwa 
lawina. Dziennie dostawałem 2-3 maile z propozycjami reklam, 
przeżyłem wtedy zresztą szok. Ale większość z tych maili była 
kompletnie nietrafiona – wiecie, piszę o kulturze, a tu mi nagle 
proponują reklamowanie dezodorantu. Wiadomo, że się tego 
nie podejmę. Ale współpracowałem z jednym z operatorów tele-
fonii komórkowej, nie będę wymieniał jej nazwy, z którym zor-
ganizowaliśmy, kosztem mojego wynagrodzenia, konkurs kultu-
ralny dla czytelników, w którym nagrodami były wysokiej jakości 
czytniki e-booków. Taką współpracę bardzo sobie chwalę. Na-
tomiast nigdy nie reklamuję tego, co jest zupełnie oderwane od 
mojej codzienności, w sensie: od tego, co robię jako autor Kul-
turą w płot. 
 
J.O.: A co autor Kulturą w płot będzie robił w przyszłości? 
Czego możemy spodziewać się po blogu jutro czy pojutrze; 
o czym będzie koleny wpis, kolejne wpisy? 
 
Och, tego nie mogę powiedzieć, bo nie będzie niespodzianki 
[śmiech]. Najbliższy wpis będzie fotograficzny, troszeczkę 
zresztą zwracam się ostatnio w kierunku fotografii. Poza tym 
teraz będę więcej jeździł z tą moją książką, to toruńskie spotka-
nie jest zupełnie pierwsze, ale na pewno Tomasz Raczek zor-
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ganizuje coś w Warszawie, myślę też, że pojawię się na jakimś 
festiwalu. 
 
J.O.: Na spotkaniu z pisarzem musi pojawić się nieśmier-
telne, domykające i podsumowujące rozmowe pytanie: czy 
masz już sprecyzowane jakieś plany co do kolejnej książ-
ki? 
 
Nie, zupełnie nie. Tak jak mówiłem wcześniej, książkę napisa-
łem pod pewnym przymusem i pewnym kosztem. Aktualnie nie 
mam już żadnego przymusu, a kosztów ponosić nie mam ocho-
ty. Teraz koncentruję się na tym, aby udało mi się sprzedać tę 
książkę, i to mi w zupełności wystarcza. No i zostaje jeszcze 
blog, który traktuję jako podstawę wszystkiego, co robię. 
 
A.Sz.-D., J.O.: Dziękujemy za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

 
 

Michał Fedorowicz 
 
Dziennikarz, autor bloga 
Kulturą w płot i książki pod 
tym samym tytułem, laure-
at nagrody za Najlepszy 
Blog Roku 2014 oraz Naj-
lepszy Blog w kategorii 
blogi literackie i kulturalne 
2014. 
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NATALIA PADZIK 
 

 

Ciśnienie? Niech ma! 
Czyli słów kilka o Stacji wieży ciśnień 

Dawida Mateusza
 

 
Najpierw nazwisko jak imię. Albo imię jako nazwisko. 

Bo oficjalny, internetowy pseudonim. Nick rozpoznawalny 
wręcz na każdym okołoliterackim portalu, w tym, jasna 
sprawa, również na Facebooku. „Forma nazwiska widnieją-
ca na okładce jest pełnoprawnym i istotnym elementem 
treści tej książki” – podsuwa autor w notce biograficznej ze 
skrzydełka tomiku. Zatem książka jako dopełnienie posta-
wy twórczej? Nazwisko jako symulakr? Niech będzie i tak. 

 
W ostatnich latach widoczne 

jest wzmożone zainteresowania 
biografistyką, co można dostrzec 
również w komiksie. Jednocześnie 
wskazać tu należy na duże zróżni-
cowanie wewnątrz tej grupy prac. 
W komiksach biograficznych mamy 
do czynienia z odmiennym niż ma 
to miejsce w biografiach literackich 
podejściem nie tylko do warstwy 
faktograficznej, ale też do ikonicz-
nej (w kontekście realistycznego 
przedstawiania rzeczywistości). Do-
datkowo w przypadku komiksu ar-
tyści stają przed dodatkowym kłopotem, jaki stanowi koniecz-
ność selekcji materiału: twórcy komiksu muszą dokonać wyboru 
epizodów z życia modela, którego opisują, a przy tym muszą 
wprowadzić te epizody w ciąg narracyjny, a nie skupiać się je-
dynie na prezentacji faktów. 

Różne są, oczywiście, bo wynikające z różn ych okolicz-
ności i celów, warianty podejścia do tego zagadnienia. Jak to 
wygląda w przypadku włoskiego komiksu o Polce? Autorka 
w dużej mierze skupiła się na realiach historycznych i kontek-
ście politycznym. PRL-owska Polska jest dla niej czymś wykra-
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czającym poza rozumienie europejskości. Stąd znajdziemy 
w komiksie wiele elementów przedstawiających codzienne ży-
cie w PRL-u, ale także stosunek polskiej noblistki do zastanej 
rzeczywistości. 

Potem tytuł. Ciśnienie. Jak w zachowaniach kompulsyw-
nych – przymus wewnętrzny. Mieć na coś ciśnienie. Czuć na 
coś ciśnienie/parcie. Albo inaczej: presja, ciśnienie zewnętrzne. 
I wreszcie ciśnienie wody – koniecznie stabilne. A przecież wie-
że ciśnień buduje się do regulacji… 

I jeszcze ta stacja. Radiowa? Kolejowa? Drogi krzyżo-
wej? Przywodzi to na myśl, zdecydowanie na zasadzie luźnych 
skojarzeń, Radiowidmo oraz Wszystkie radiostacje związku ra-
dzieckiego Agneszki Mirahiny czy Paradę drezyn Marcina Or-
lińskiego, choć trudno ten fakt wytłumaczyć. Podświadomość to 
jednak skomplikowane urządzenie. Tak jak tytuły współcze-
snych tomików. Cóż, na zagrywkę pod hasłem „wiersze wybra-
ne” odrobinę za wcześnie, biorąc pod uwagę, że mamy do czy-
nienia z debiutem. Odrobinę. 

Później – dość minimalistyczna jak na możliwości Biura 
Literackiego okładka. Szarość, czerń i czerwień. Również, co 
się wkrótce okaże, integralna część książki. Albo po prostu tra-
fiony projekt Justyny Boguś. Zapowiada się ciekawie.  

Wreszcie – warstwy. To przecież oczywiste, że każdy 
dobry tomik ma warstwy. Jak cebula, ogry i fotomontaże. 

A może jednak piętra? Skoro to budynek… Zostańmy 
przy warstwach.  
 
1. Warstwa #1 – rozruchy na Ukrainie 

Pacyfikacja Majdanu, warkocze Tymoszenko (aż dwa ra-
zy) i sama Julia „co ściska w piąstce /  boga” (Dogmat), trans-
misja z Czelabińska, Kijów, Putin na Kremlu, który „myślał już / 
o Doniecku i Ługańsku” (Strelkov). Słowem: historia najnowsza. 
Aktualności ze świata. Wysokie ryzyko dezaktualizacji i herme-
tyczności. Ale na pewno jest modnie, bo politycznie, nawet tro-
chę lewicująco-liberalnie, kolegom z branży się spodoba. Jeden 
więcej nasycony politycznie tomik pisany „tysiąc kilometrów na 
wschód […] za pośrednictwem / serwisu Youtube” (Monika): jest 
co świętować.  

 
2. Warstwa #2 – zaangażowanie polityczne 

Skoro już wkradła się ta polityka… Kibicowanie Tymo-
szenko to jedno. Może bardziej historia najnowsza niż wtykanie 
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palców między drzwi salonów wielkiej polityki. A jest jeszcze 
jakieś drugie dno. I trzecie. Tak na przykład w wierszu Wy-
kształcenie: 

 
Widziałem 
marsz nierówności butelki na głowach 
lewicy. Widziałem marsz nierówności i rany 
na głowach prawicy. Wszyscy byliście piękni 
i pijani nocą, a ja żarłem nienawiść 
 
z obu waszych rąk, gdy wbiegałem wniebowzięty […] 

 
Pojawia się tu zdystansowany obserwator, niepopadają-

cy w skrajności bohater tomu. Pokuszę się o takie uproszcze-
nie, mając świadomość, że: A. bohater to pojęcie zarezerwo-
wane przez skostniałą krytykę dla tekstów epickich; B. możemy 
mówić raczej o bohaterze tego jednego wiersza, gdyż w przy-
padku Stacji… nie jest wcale czymś oczywistym, że osoba mó-
wiąca jest stała – w każdym tego słowa znaczeniu – a więc 
można podejrzewać, że zmienia ona poglądy (dojrzewa?) lub 
nie jest jedną osobą. W każdym razie: dosyć to wygodne. Ale 
przynajmniej Mateusz obchodzi się bez buńczucznych deklara-
cji wierności Jedynej Słusznej Prawdzie. I partii. Jaka (i czego) 
by ona nie była. Lekko antykapitalistycznie, lekko pacyfistycz-
nie, lecz w gruncie rzeczy bez radykalizmu i młodzieńczej na-
iwności. Na szczęście. 

Słowo „zaangażowany” nie padło w pierwszym zdaniu tej 
wypowiedzi przypadkowo. Stacja… to właśnie świetny przykład 
poezji zaangażowanej w podstawowym znaczeniu tego słowa, 
nie „lewicowo umęczonej”, jak w ostatnich latach chce się to 
pojęcie rozumieć (co uskuteczniają nie tylko kolejni epigoni, ale 
przede wszystkim wygodniccy i rozleniwieni krytycy korzystają-
cy z rozwiązań instant).  
 
3. Warstwa #3 – odwieczne tematy 

Jest śmierć, miłość, dziewczyny, papierosy, nawet dzie-
ciństwo. Aż chciałoby się powiedzieć: chłopie, odfajkowałeś, 
masz z głowy. Ale się nie mówi. Się czyta. I się odczytuje mię-
dzy innymi delikatne erotyki. Wreszcie nieromantyczne (cukier-
kowe/dramatyczne/cukierkowo-dramatyczne) wiersze miłosne. 
Ciepłe, czułe, ale bez nachalnej czułostkowości ulotnej jak 
proch  (Dziewczyny!). Jeśli już przy dziewczynach jesteśmy, 
w tym kontekście pojawia się Julia (Pożegnanie z Julią), kto 
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wie, czy nie ta sama „zakamuflowana opcja ukraińska”, ale nie 
zamykajmy sobie możliwości odczytu, wszak nie jednemu 
psu… etc. Niech jej tam, zacytujmy: 

 
Gdy mącił patykiem z zakolu Wisły, 
szamała czereśnie na wysokości 
kolan. 
 I nie zostawi mu miejsca 
na trudne pytania: skoro za chwilę 
podjedzie jej tramwaj, to się zabierze 
z całym anturażem (mirinda, 
Faulkner i koc). 
 Lecz zostawi mu 
latawiec na żyłce (niech ma). Nie 
obejrzy się za siebie na chwilę 
ani na Sophie półsłodką na Plantach.  

 
Warto zacytować akurat ten tekst, bo wydaje się repre-

zentatywny dla poetyki debiutanta. Charakterystyczny sposób 
prowadzenia frazy, rytm, nawiązania literackie, językowy nerw, 
rekwizytorium niby zwykłe, codzienne, bliskie, a jednak niepo-
kojące… 

Równie ciekawie wygląda cykl Więź (I, II i III), połączony 
motywem [sic!] bladych dłoni, blatu, wspólnego posiłku – teore-
tycznie zatem za sprawą kadrów ze starej kliszy. A jednak nie. 
Uchwycona zostaje tu (r)ewolucja relacji i jej dynamizm. 
Smaczku dodaje stylistyczna żonglerka refreniczną frazą i mo-
tywem.  

I jeszcze ta śmierć, czasem podana wprost, czasem led-
wie wyczuwalna. Za każdym razem realna, choć nienachalna. 
Mateusz nie bawi się w modną, mówiąc kolokwialnie, stylistykę 
„pisania krwią” ani w „nieśmiało ośmieloną wyobraźnię”. Nie 
musi, jego tekstom nie brak dosadności, nie ma potrzeby walić 
w czytelnika dosłownością i estetyką tabloidu ani udawaną me-
tafizyką.   
 
4. Warstwa #4 – język i brzmienie 

Już Filip Wyszyński w szkicu o wierszach Mateusza 
z almanachu Połów 2014  pisał, że ich autor „doskonale słyszy”, 
mówił o nim „poeta akustyczny, poeta, który porusza się po róż-
nych liniach melodycznych i dla którego zaśpiew wiersza ma 
znaczenie pierwszorzędne”. Stwierdzenie to powtarza się w bo-
daj każdej recenzji i wzmiance o Stacji… . 
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Trudno jednoznacznie określić spektrum językowe pod-
miotu, które – jak w każdej dobrej literaturze – powiązane jest 
i musi być ze sposobem działania. Sięga on zatem do wielu 
rejestrów (zderza ze sobą „tyłeczki” w stylu macho z blokowiska 
z wyznaniami wyciszonym głosem, ale też z agresywnymi, peł-
nymi złości frazami). Przede wszystkim tomik ten jest jednak 
przepełniony słowami i zbitkami językowymi zwyczajnie… ład-
nymi, dobrze brzmiącymi („orant”, „ligustr”). Momentami można 
nawet odnieść wrażenie, że z wierszy zostaje sama „ładność”. 

Głos ze stacji nie krzyczy, nie jest chropowaty, nie przy-
pomina też szeptu amanta. Jednocześnie nie jest koniunktural-
ny, nie próbuje wpasować się w chórek puszczony z playbacku. 
Stara się być autentyczny, wiarygodny, a jednocześnie wywa-
żony. Samoświadomy i samostanowiący. Z różnym skutkiem. 
Niekiedy więcej w tym samego „starania się”, lepsze to jednak 
niż chaos i kolejne przypadki „coverowania”. 
 
5. Warstwa #5 – nawiązania, tropy i inspiracje 

Tutaj zaczynają się schody. Podczas pierwszej lektury 
wpadają bowiem w ucho zupełnie inne „zaczytania” niż przy 
lekturze piątej czy siódmej. Znowu chciałoby się powiedzieć: 
i dobrze. 

Trochę tu – językowo, stylistycznie i tematycznie – „pach-
nie” poetyką Konrada Góry (szczególnie w wierszu Brugata), co 
w zasadzie nie dziwi – w ostatnich latach wpływ autora Pokoju 
widzeń na młodych (stażem, nie rocznikiem) autorów jest już 
porównywalny do wpływu Romana Honeta czy też Marcina 
Świetlickiego (w tym ostatnim przypadku raczej na adeptów 
wierszowania z lat ubiegłych). Ale to temat na inny szkic. Co do 
samego Mateusza – troszkę, choć nieprzesadnie, widać też 
Kamila Brewińskiego, zwłaszcza w niektórych momentach fra-
zowania, choć oczywiście próżno szukać bezpośrednich odnie-
sień. Słowem: na pierwszy rzut oka Stacja… okazuje się tomem 
na wskroś nowoczesnym, wpisującym się w aktualne „potrzeby 
odbiorcy” czy nawet obowiązującą [sic!] modę.  

Widać też, co ostatnio niestety stało się równie popular-
ne, wpływy Tomasza Pułki. Co jednak ciekawe, Mateusz próbu-
je się od autora Mixtape odciąć, odżegnać, świadom nadużyć 
kolegów po piórze (Instytut wydawniczy). Tylko czy nazwisko 
Pułki nie działa tu jak słoń w popularnej grze psychologicznej, 
o którym zabrania się myśleć? 
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Mamy też, wprost i nie, Hansa Magnusa Enzensbergera, 
którego słowa Mateusz podsuwa czytelnikowi już w motcie, 
a potem sprytnie sampluje (Jej wiosenne sukienki). Mamy też 
trochę naleciałości z szalonego Šalamuna.  
 
6. Warstwa #6 – przenikanie 

Wariacje, obrócenia, skróty myślowe, nawiązania i po-
wiązania – to wszystko również określa charakter tomu Dawida 
Mateusza. Nie tylko formalny. Sposób przekazu jest tu ewident-
nym elementem treści, nie zaś czystą formą (zabawą samą 
w sobie, parafrazując innego debiutanta ostatnich lat).  

Może książka odrobinę za krótka, może za mało charak-
terna, ale niewątpliwie warta powtórnej lektury. Choćby dla sa-
mego zgłębienia kolejnych warstw. 
 
 
Dawid Mateusz, Stacja wieży ciśnień, Biuro Literackie, Stronie 
Śląskie 2016. 

 
 

 
 

Natalia Padzik 
 

Ur. 1991. Recenzentka lite-
racka i filmowa. Mieszka we 
Wrocławiu. 
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chę za bardzo lubi Czesława Miłosza”, 

ANNA MOCHALSKA 
 

 

Nie ma tego, co było, a jest to, 
czego nie ma, zatem jeśli cokolwiek, 
to jedynie elegia. Pamięć zewnętrzna 

Radosława Jurczaka
 

 
1. 

Miarą poezji jest pojemność.  
 

1. a) 

Czy miarą poezji jest pojemność?  
 
1. b) 

Jeśli miarą poezji jest pojemność, nie ma chyba lep-
szego sposobu na przechowanie dostępnych danych niż 
ich zapisanie na jakimś nośniku, przerzucenie do pamięci 
zewnętrznej. Wolniejszy tryb działania równoważą – a ra-
czej przeważają – liczne zalety: więcej miejsca (więcej pa-
mięci), niższa cena, gwarancja bezpieczeństwa etc. Więc 
jeśli coś jest poezją, to na pewno pamięć zewnętrzna. Więc 
jeśli coś jest poezją, to na pewno Pamięć zewnętrzna. 

 
2.  

Radosław Jurczak „trochę za 
bardzo lubi Czesława Miłosza” 
(z blurba Mai Staśko). 
 
2. a) 

Czy Radosław Jurczak „tro-
chę za bardzo lubi Czesława Mi-
łosza”? 
 
2. b) 

Jeśli Radosław Jurczak „tro-
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to jego debiutancka książka jest współczesną realizacją kla-
sycznego już stwierdzenia „poeta pamięta”. Pamięć Jurczaka 
na razie jest młoda, dopiero od niedawna gromadzi wspomnie-
nia, ale bywa jednak zawodna. A skoro nie można się na nią 
zdać, pozostaje nam szukanie innych środków. Szukanie pa-
mięci zewnętrznej. Szukanie czegokolwiek, co byłoby na ze-
wnętrz.  
 
3. 

O historię blurba od Andrzeja Franaszka na okładce za-
pytajcie Jurczaka, to fajna historia. A blurb ten brzmi następują-
co: „Nie jestem przekonany, czy te parę słów od Andrzeja Fra-
naszka na okładce nie zaszkodzi Pana książce”. Mam podobne 
wątpliwości co do celowości pisania tej recenzji; cokolwiek na-
piszę, będzie nie dość i nie nazbyt. Tego tomu nie trzeba bronić 
(choć nie dostał – jeszcze – nagrody Nike), dowodzić jego waż-
ności i swoistego uroku. Ale jeśli miałoby pojawić się ryzyko, że 
ta niekonieczność spowoduje nieliczność komentarzy na jego 
temat, to celowość tej recenzji jest olbrzymia. Teraz zatem będę 
chwaliła. Bo to jest książka, o której i którą się pamięta. 
 
4. 

Poezja człowieka z MISH-u to ręce i oczy. 
 
4. a) 

Czy poezja człowieka z MISH-u to ręce i oczy? 
 
4. b) 

Jeśli poezja człowieka z MISH-u to ręce i oczy, to nie 
wiem, co bardziej: czy ręce, czy oczy. Bo ręce to oczy i odwrot-
nie. Oba zmysły: dotyku i wzroku współdziałają, wpływają na 
siebie nawzajem, przenikają się. Zdecydowanie zachodzi tu 
zjawisko synestezji, ale właściwie należy zapytać, czy zjawisko 
to nie jest udziałem nas wszystkich. Być może Jurczak jako 
pierwszy daje temu jasny wyraz. Jesteśmy już przecież przy-
zwyczajeni do tego, że nacisk (a więc dotyk) odpowiednich kla-
wiszy powoduje powstanie obrazu, że dwukropek i „d” to nie 
tylko znaki mogące istnieć pojedynczo, ale współtworzące coś 
wyłącznie wizualnego. Wirtualna rzeczywistość to coś, co nie 
jest już domeną science-fiction, ale co najwyżej gier science-
fiction. Jurczak uważnie czytał Baudrillarda i z całą jaskrawością 
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zdaje sobie sprawę, że symulakrum jest naszą rzeczywistością, że 
wyjście poza nie jest właściwie niemożliwe, że nasza rzeczywistość 
to hiperrzeczywistość i nie ma drogi powrotu ani odwrotu. 

Oczy i ręce wiążą się już tylko z ekranem i tym, co cy-
frowe. W obcowaniu z internetem to tak naprawdę jedyne nie-
zbędne nam zmysły, stąd też pragnienie urealnienia dotyku 
i wzroku. Podmiot skazany jest jednak na porażkę. Zwłaszcza 
dotyk jest tym, co zostaje mu odjęte, bo „skończyły się ręce”, bo 
„dłonie wyginęły”. I nie tylko one. Właściwie wszystko się skoń-
czyło. To taki – znów bardzo uwspółcześniony – miłoszowski 
koniec świata. Stąd wielość elegii w Pamięci zewnętrznej: Ta 
sama elegia napisana trzy razy, Ta elegia nie jest o Palestynie, 
Elegia dla Katedry Teorii Gier i Matematyki Społecznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, 18 elegii dla Aylana Kurdiego, SysRq (ta 
elegia jest o stanie wiedzy).  

Jeśli nie wszystko jeszcze umarło, to właśnie umiera na 
naszych oczach. To, co ważne i to, co nieważne. Rok wcześniej 
zwycięską książką była Apokalipsa. After party Piotra Przybyły. 
Spostrzeżenia Jurczaka są w pewnej mierze podobne, ale po-
dejście do rzeczywistości już zgoła inne. Ta apokalipsa jest cał-
kiem na serio. Jurczak w dedykacji do swojej książki napisał mi 
tak: „(niepokój ludziom, którzy go jeszcze nie czują)”. Po lektu-
rze – zapewniam – niepokój gwarantowany. 
 
5. 

Jurczak czytał nie tylko Baudrillarda. Jest uważnym czy-
telnikiem wielu poetów i filozofów, czytelnikiem religii i kultur, czy-
telnikiem memów i końca internetu (końców internetów?). Przede 
wszystkim jednak jest uważnym czytelnikiem rzeczywistości. 

Podczas spotkania w Łodzi, w ramach Forum Młodej Li-
teratury, w rozmowie z Rafałem Gawinem wypłynęła m.in. kwe-
stia awangardowości tej poezji. Wyraźnie widział ją prowadzący 
to spotkanie, jednak zwycięzca Bierezina dowodził, że jego 
książka jest zgoła (neo)klasycystyczna czy też klasycyzująca. 
Nie chodzi teraz o to, by powyższy spór rozstrzygać, podkreślić 
jednak należy wielość kontekstów i odwołań, jakie w Pamięci 
zewnętrznej się pojawiają. Wiersze Jurczaka są eklektyczne, 
nawet jego język jest eklektyczny, ale jest to eklektyzm w jakiś 
sposób spójny, odpowiadający zastanej rzeczywistości. Internet 
jest przecież tego typu tworem, „spam jest zasadą wszechrze-
czy”, poezja zatem nie może od tego odstawać. A dyskusje na 
temat tego, czy wielość nawiązań i język rodem z wyszukiwarki 



 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____95 
 

są post- czy modernistyczne, awangardowe czy klasy(cysty)czne 
są właściwie kwestią wtórną i marginalną. Osobiście uważam, że 
raczej nie ma wyjścia poza klasycyzm, a jeśli jest – ostatecznie 
także i ono stanie się klasycyzmem. Choć Jurczak w motcie cyta-
tem z Pułki pyta: „Dlaczego klasycy muszą tak kłamać?”. 
 
6. 

Facebook mówi, że „MISH to straszna buceria”. Jurczak 
mówi: „w czasach dziwnych i wrogich żyliśmy wspaniałych / 
a także toczono bekę do osłabnięcia rąk”. Ta książka nie jest 
toczeniem beki, ale wie, czym toczenie beki jest. Ta książka – 
jak i jej podmiot – jest niedefiniowalna. Egzystencja bohatera 
tych tekstów to nie bycie, a bywanie; bycie i niebycie jednocze-
śnie; zmienianie roli, maski, formy. Rzeczy mogą mieć tu naraz 
wiele wcieleń i funkcji. Można „opowiadać o ustach / jak kroić 
porzeczkę na osiem”, „opowiadać o rzęsach jak o wojnie”. 
Uchwycenie świata jest równie trudne jak uchwycenie samego 
siebie; rzeczywistość jest tak samo płynna jak funkcjonujące 
w niej jednostki. Próby definiowania są nieuniknione i koniecz-
nie, ale też nieuniknienie niemożliwe. Bywanie wyklucza uzna-
nie czegoś raz na zawsze: „w snach bywam pustym pokojem 
mam tysiąc otwartych drzwi / tysiąc malutkich lampek zupełnie 
jak serwer”; i dalej: „w snach czasem bywam człowiekiem śni 
że jest pustym pokojem / ma czterdzieści tysięcy pustych 
miejsc po drzwiach”. Wirtualność rzeczywistości podważa samą 
jej zasadność i wiarygodność. Leibniz i jego teoria o życiu na 
najlepszym z możliwych światów wydaje się co najwyżej kiep-
skim żartem. Od Leibniza to jedynie herbatniki, „bo herbatniki 
są tanie a mogą udawać posiłek”. 
 
7. 

Maja Staśko w swoim tekście krytycznoliterackim Rewo-
lucja albo psikus: Radosław Jurczak grzmi uparcie twierdzi, że 
„o pokoleniu mowy być nie może”, „nawet pokolenie literackie 
słabo się tu sprawdza”, „nie są na pewno pokoleniem”. Jedno-
cześnie przyznaje, że Jurczak „w najlepszy możliwy sposób 
daje znać poglądom i działaniom większej garstki osób: nas 
(nas?)”. O jakich zatem „nas” mogłoby tu chodzić? Osobiście by-
łabym ostrożniejsza w szafowaniu tak niepokoleniowością, jak 
i pokoleniowością tej poezji. W każdym razie: coś jest na rzeczy, 
choć zdaje się, że sam autor jeszcze nie do końca wie, co. (Na 
wspomnianym już spotkaniu w Łodzi również wypłynęła kwestia 
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pokoleniowości. Jurczak właściwie jakoś się w to wpisał, nawiązu-
jąc do tez Baumana i uznając internet za pokoleniową traumę.) 

Ponieważ „bywa się” sobą takim lub owakim, podobnie 
„bywa się” – a nie „jest” – pokoleniem, bo „nie jestem pokole-
niem mam tysiąc możliwych podstawień” i „jestem pokoleniem 
mam tysiąc możliwych podstawień”. Tu już nie może być mowy 
o nazywaniu się milijon, ale powiedzenie raz „nie byliśmy jesz-
cze na pewno // pokoleniem graliśmy w grę grała w nas gra” nie 
wyklucza wcale zmiany tego statusu w najbliższej przyszłości. 
Żyjemy w fejsbuku. Status nie jest niezmienny. Status jest zmienny. 
 
8. 

Bywa się pamięcią najchętniej zewnętrzną 
pamięć doskonała: mały czarny pendrive 
najprostszy daimonion mówi zero jeden 

 
9. 

Miarą poezji jest pamięć. 
 
9. a) 

Czy miarą poezji jest pamięć? 
 
9. b) 

Miarą poezji na pewno jest pamięć. Chyba. 
 
10. 

(Dużo w tej książce dzieje się w nawiasie, niby 
na marginesie, ale tak właściwie to w samym centrum. 
Dlaczego? Na to pytanie nie da się jednoznacznie 
odpowiedzieć. Być może wpadliśmy wszyscy w taki 
wielki nawias, który najpierw zamknęliśmy, a teraz nie 
umiemy go otworzyć. Próbujemy radzić sobie jakąś 
mniej lub bardziej przypadkową sekwencją znaków 
i znaczeń, ale wciąż pozostajemy wewnątrz, mając 
nadzieję lub zwyczajnie się łudząc, że istnieje ze-
wnętrze. Miejmy nadzieję, że mając nadzieję). 

tak zamykam nawias ) – tak otwieram nawias ( 
 
 
Radosław Jurczak, Pamięć zewnętrzna, Dom Literatu-
ry w Łodzi/Tłocznia Wydawnicza ACH JO, Łódź 2016. 

 
 

Anna Mochalska 
 

Ur. 1992. Bydgoszczanka, 
doktorantka literaturoznaw-
stwa na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego. Au-
torka arkusza poetyckiego 
Okno na świat (Zielona 
Góra 2012, grand prix 
ogólnopolskiego konkursu) 
i tomu syndrom obcej ręki 
(Warszawa 2014). Publi-
kowała w czasopismach 
(m.in. „2Miesięcznik”, „Wa-
kat”, „Instynkt”) i antolo-
giach. Współpracuje z gru-
pą Nowy Bruk i ze Stowa-
rzyszeniem Salon Literac-
ki, dla którego co miesiąc pi-
sze recenzje ukazujące się 
na stronie salonliteracki.pl. 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

Marcin Świetlicki się liczy,  
czyli Drobna zmiana

 
 

Chciałbym na chwilę odejść od pięknego i nie-
pięknego spierania się o idee, których za oknem „ni chuja”, 
jak wspólnie ogłaszali poeci Świetlicki, Baran i Sendecki, 
oraz tych idei, których za oknem „od chuja”, jak ogłaszała 
niedawno Kinga Dunin. 

 
Odchodzę najpewniej tylko na 

chwilę, to powróci samo z siebie. 
Pamiętają Państwo historię o nożu 
i wyższości jednego rodzaju litera-
tury nad drugim? Miejmy nadzieję, 
że tym razem obędzie bez ofiar. 
 Nie będę też mówić o tym, 
że Drobna zmiana to chyba naj-
bardziej wsobna książka Świetlic-
kiego, a zarazem najbardziej in-
terwencyjna, przy tym bardziej za-
czepna niż nawet Niskie pobudki. 
O tym powiedzą inni, jeśli dotych-
czas jeszcze nie powiedzieli. 

W miejsce tego chciałbym zauważyć niewskazany jesz-
cze drobny szczegół odnośnie do twórczości poetyckiej 
Świetlickiego, która liczy się niezależnie od tego, jak na nią 
patrzeć. Do rzeczy: podsumowująca książka Wiersze z 2011 
roku zawierała pięćset trzydzieści pięć utworów. Kolejna 
książka, Jeden, zawierała osiemdziesiąt osiem wierszy. Delta 
Dietla kolejnych pięćdziesiąt pięć. Najnowsza, czyli Drobna 
zmiana, to kolejne dziewięćdziesiąt dziewięć utworów. 
 Proszę policzyć. 
 Siedemset siedemdziesiąt siedem. Szaleństwo. 
 
 
Marcin Świetlicki, Drobna zmiana, a5, Kraków 2016.  

 
Michał Pranke 

 
Ur. 1991. Poeta, autor to-
miku wierszy b (2015) oraz 
przygotowywanego do 
druku cd. Mieszka w Toru-
niu. 
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KRZYSZTOF LICHTBLAU 
 

 

Nobel komiksowy. 
Wisława Szymborska. 

Życie w obrazkach Alice Milani
 

 
Komiks Wisława Szymborska. Życie w obrazkach to 

kolejny włoski komiks poświęcony Polakom. W 2014 roku, 
z okazji 50-lecia śmierci, ukazał się Jan Karski. Człowiek, 
który odkrył Holokaust (Marco Rizzo – scenariusz, Leilo 
Bonaccorso – rysunki). Tym bardziej nie dziwi zaintereso-
wanie polską noblistką, której twórczość doskonale znana 
była na Półwyspie Apenińskim, a tomy poetyckie chętnie 
tłumaczone, szczególnie w ostatnich piętnastu latach (nie 
bez znaczenie pozostaje również to, że w 2016 roku minęła 
20. rocznica przyznania poetce literackiej Nagrody Nobla). 
Tu warto wspomnieć, że Alice Milani to młoda artystka, 
urodzona w 1986 roku, która ma na swoim dorobku współ-
pracę z różnymi włoskimi czasopismami, lecz komiks 
o Szymborskiej jest jej pierwszą osobną publikacją. 

 
W ostatnich latach widoczne 

jest wzmożone zainteresowania 
biografistyką, co można dostrzec 
również w komiksie. Jednocześnie 
wskazać tu należy na duże zróżni-
cowanie wewnątrz tej grupy prac. 
W komiksach biograficznych mamy 
do czynienia z odmiennym niż ma 
to miejsce w biografiach literackich 
podejściem nie tylko do warstwy 
faktograficznej, ale też do ikonicz-
nej (w kontekście realistycznego 
przedstawiania rzeczywistości). Do-
datkowo w przypadku komiksu ar-
tyści stają przed dodatkowym kłopotem, jaki stanowi koniecz-
ność selekcji materiału: twórcy komiksu muszą dokonać wyboru 
epizodów z życia modela, którego opisują, a przy tym muszą 
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wprowadzić te epizody w ciąg narracyjny, a nie skupiać się je-
dynie na prezentacji faktów. 

Różne są, oczywiście, bo wynikające z różnych okolicz-
ności i celów, warianty podejścia do tego zagadnienia. Jak to 
wygląda w przypadku włoskiego komiksu o Polce? Autorka 
w dużej mierze skupiła się na realiach historycznych i kontek-
ście politycznym. PRL-owska Polska jest dla niej czymś wykra-
czającym poza rozumienie europejskości. Stąd znajdziemy 
w komiksie wiele elementów przedstawiających codzienne ży-
cie w PRL-u, ale także stosunek polskiej noblistki do zastanej 
rzeczywistości. 

W komiksie zaprezentowane są więc nie tylko wątki 
związane samą bohaterką, ale też tło, które przecież jest nie-
słychanie ważne. Co do losów samej Szymborskiej, to autorka 
prezentuje nam m.in. jej ślub z Adamem Włodkiem w 1948 ro-
ku, ich mieszkanie w Domu Literatów przy ul. Krupniczej w Kra-
kowie z uwzględnieniem tamtejszego środowiska, jej pracę 
w redakcjach, związek z Kornelem Filipowiczem oraz, rzecz 
jasna, przyznanie Nobla w 1996 roku. Komiks kończy się zresz-
tą słynną sytuacją z przyjęcia po odebraniu Nagrody Nobla; 
etykieta zabraniała zrobienia czegoś, czego wcześniej nie zrobił 
król (np. sięgania po kieliszek). Szymborska, która siedziała 
wówczas obok króla Karola Gustawa XVI, namówiła go na 
wspólnego papierosa. Na drugi dzień tylko odważniejsze gazety 
zdecydowały się na publikację zdjęcia Szymborskiej wydmu-
chującej dym, aby nie przedstawić monarchy z papierosem. 
Opowieść zawiera więc sporo subtelnego humoru, z którego 
przecież samą Szymborską znaliśmy dobrze.  

Autorka komiksu – w celu stworzenia spójnej narracji – 
dokonała również innych zabiegów. Stworzyła np. postać Szy-
mona Kowalskiego. Jak pisze o tym zabiegu tłumaczka: „Alice 
Milani stworzyła postać fikcyjną, choć wyposażoną we fragmen-
ty życiorysu dwóch osób, które Szymborska znała naprawdę – 
Adama Polewki (pisarza, tłumacza, działacza politycznego, 
przez pewien czas prezesa krakowskiego Związki Literatów 
Polskich) i Władysława Machejka (redaktora naczelnego „Życia 
Literackiego”). Zawieszając w tym celu prawdę historyczną, au-
torka zyskała coś, na czym zależało jej bardziej – prawdę psy-
chologiczną” (s. 133). 

Wisława Szymborska. Życie w obrazkach to komiks 
o bardzo specyficznej warstwie ikonicznej. Nie są to ani prace 
mimetyczne, ani również oszczędne i monochromatyczne, co 
jest częstym zabiegiem w komiksach biograficznych i historycz-



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

100_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

nych. Autorka w tym komiksie posłużyła się pracami w stylu im-
presjonistycznym. Kolejne plansze komiksu są więc małymi 
dziełami sztuki. Akwarelowa tonacja wydaje się idealnym roz-
wiązaniem do przedstawienia poetki i jej twórczości. Milani wy-
korzystała przy tym fotografie i fragmenty z gazet, które z jej 
rysunkami tworzą swoiste kolaże, w pewnym sensie nawet syl-
wy. To dość czytelny zabieg, który ma podkreślić artystyczne 
życie poetki, a także jej zainteresowania kolażami jako sztuką 
wypowiedzi artystycznej.  

Część zawartych w komiksie treści to fragmenty za-
czerpnięte z felietonów Szymborskiej, udzielanych przez nią 
wywiadów oraz opowiedzianych anegdot (m.in. biografii artystki 
autorstwa Joanny Szczęsnej i Anny Bikont pt. Pamiątkowe ru-
piecie). W publikacji nie mogło również zabraknąć wierszy no-
blistki. Pojawiają się także fragmenty wypowiedzi, np. Leszka 
Kołakowskiego, które odnoszą się do opisywanej przez rysow-
niczkę rzeczywistości, ale także fragmenty z książki Jasona 
Polakowa – mistrza świata w kulturystyce, czyli jednym z zain-
teresowań noblistki. To przecież Szymborska właśnie napisała 
wiersz pt. Konkurs piękności męskiej: 

 
Od szczęk do pięty wszedł napięty. 
Oliwne na nim firmamenty. 
Ten tylko może być wybrany, 
kto jest jak strucla zasupłany. 
 
Z niedźwiedziem bierze się za bary 
groźnym (chociaż go wcale nie ma). 
Trzy niewidzialne jaguary 
padają pod ciosami trzema. 
 
Rozkroku mistrz i przykucania. 
Brzuch ma w dwudziestu pięciu minach. 
Biją mu brawo, on się kłania 
na odpowiednich witaminach. 
 
Mezalians poezji, kolażu i komiksu to forma, która w pe-

wien sposób określa życie i twórczość Wisławy Szymborskiej. 
Do tego dochodzi prężący się atleta, rozmawiający z artystką 
kot czy szympansy stawiające egzystencjalne pytania. Jakkol-
wiek patetycznie brzmi ten frazes, to refleksyjny humor w trud-
nych czasach jest lekcją pozostawioną nam przez Szymborską. 
Komiks ten potwierdza, jak wiele jest w stanie przedstawić pop-
kultura. Dzięki fragmentaryczności i kiczowi może ona zajmo-
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wać się poważną refleksją, co twórcy komisowi pokazali wiele 
razy i za każdym kolejnym pokazują na nowo. Niektórzy lubią 
Szymborską. Niektórzy lubią komiksy. Niektórzy lubią poezję: 

 
Niektórzy – 
czyli nie wszyscy. 
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. 
Nie licząc szkół, gdzie się musi, 
i samych poetów, 
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. 
 
Lubią – 
ale lubi się także rosół z makaronem, 
lubi się komplementy i kolor niebieski, 
lubi się stary szalik, 
lubi się stawiać na swoim, 
lubi się głaskać psa. 
 
Poezję – 
tylko co to takiego poezja. 
Niejedna chwiejna odpowiedź 
na to pytanie już padła. 

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 
jak zbawiennej poręczy. 

 
 
Alice Milani, Wisława Szymborska. Życie w obrazkach, 
przeł. Joanna Wajs, Znak, Kraków 2016. 

 
 

Krzysztof Lichtblau 
 
Ur. 1989 w Szczecinie. Dok-
torant w Instytucie Polonisty-
ki i Kulturoznawstwa na Uni-
wersytecie Szczecińskim. 
Sekretarz redakcji kwartalnika 
literacko-kulturalnego „elewa-
tor”. Publikował m.in. w „Po-
graniczach”, „Midraszu”, „Od-
rze”, „Tyglu Kultury”, „Fabula-
riach” i „Zeszytach Komikso-
wych”. Wiceprezes Fundacji 
Literatury imienia Henryka 
Berezy. 
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JERZY LENGAUER 
 

 

Problem z Głową. O nowej powieści 
Tadeusza Cegielskiego  

 
Jako akademik i autor wielu książek naukowych, 

historycznych, tudzież kryminałów, prof. Cegielski posiada 
ogromną wyobraźnię. W jednej z wielu przeprowadzonych 
rozmów mówił, żebym brał się za pisanie i podsunął mi 
jednocześnie obrazek człowieka przelewającego na papier 
(od razu dodał, że metaforycznie, bo przecież obecnie 
papier i pióro zastępuje laptop) swoje myśli, siedzącego 
przy biurku, z domowym zwierzątkiem na kolanach. Cóż, to 
nie takie proste. 

 
Laptop, biurko, fotel – i ow-

szem, są. Hmm… zwierzątko 
w zasadzie też jest, choć z tym 
jest pewien kłopot. W przedostat-
niej swojej powieści kryminalnej 
Marek Krajewski pisze o takim 
zwierzątku, które w tej chwili roz-
pycha się na fotelu za moimi ple-
cami, tak: „Pod nogami nie kręcił 
się pies, beznadziejnie głupi york, 
który był samozwańczą głową ro-
dziny i gryzł każdego, kto do niej 
nie należał”1. To nie wszystko 
wszakże. Prof. Cegielski lubi mó-

wić, co wynika przede wszystkim z jego nauczycielskiego po-
wołania, ale i z tego, że jest zafascynowany i poświęca się ca-
łym sobą temu, czym się zajmuje. Być może, gdyby wieczorna 
pora pozwoliła, dodałby jeszcze, że pisaniu potrzebna jest mu-
zyka, lub… jej brak. Głowa w części pisana była w Nieborowie, 
przypuszczam zatem, że nawet zamknięty w swoim pokoju Ce-
gielski musiał słyszeć wieczorne koncerty dobiegające z pała-
cowej biblioteki. Być może Mozarta i Haydna i nie dlatego, że 

                                                 
1
 M. Krajewski, Arena szczurów, Kraków 2015, s. 259. 
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byli masonami, ale, puszczam wodze fantazji, choćby z powo-
du, iż tworzyli w okresie, gdy pałac w Nieborowie powstawał 
drugi raz, już w stylu barokowym. Wzorem zatem pisarza włą-
czam koncerty fletowe Mozarta, przywiązując wagę do łagod-
ności, spokoju i ciągłości melodyjnej muzyki wykonywanej 
przez Emmanuela Pahuda. 

Problem z Głową istniał od jej zapowiedzi przez autora 
i o ile z pojawieniem się drukiem można by przyjąć, że w części 
zniknął, bo pewne plotki się wyjaśniły, to, jak na złość, Tadeusz 
Cegielski zafundował nam Posłowie i wyłożył w nim nie tylko tło 
historyczne, osobowe, powody powstania powieści, ale także 
zmusił czytelników do sięgnięcia po inne pozycje. Ot, złośliwość 
pisarza, czy może nadmierna dbałość o kulturę czytelniczą ze 
strony akademika?! Połechtanie zainteresowanych? Rozbudze-
nie ciekawości historycznej? A jakże! Takich pisarskich zabie-
gów jest mnóstwo. Chociaż nie wyobrażam sobie, żeby ktoś 
w Polsce nie przeczytał Zbrodni i kary, to jednak autor Głowy 
nie sugeruje, a po prostu zmusza nas do czytania, wykładając 
listę książek. Proszę bardzo: Ivanhoe Scotta, Kraszewski, Sien-
kiewicz, Reymont, Dziady Mickiewicza, Kordian Słowackiego, 
Głowa Niobe Marty Guzowskiej oraz cały szereg tytułów, któ-
rych pojawienie się w Posłowiu autor wyjaśnia w ten sposób: 
„Jestem również dłużnikiem pisarzy, od których zaczerpnąłem 
tytuły wszystkich rozdziałów powieści, a także jej podtytuł. Są 
nimi w kolejności pojawiania się: William Szekspir oraz Rafał 
Wojaczek (Opowieść nocy zimowej, 1610-1611 oraz Sezon, 
1969), Jerzy Szaniawski (Dwa teatry, 1946), Piotr Wojciechow-
ski (Czaszka w czaszce, 1970), Stanisław Lem (Śledztwo, 
1959), Charles Lamb (Czary Szekspira, 1807, czyli Czary Pro-
spera w wydaniu polskim), Nikołaj Wasilijewicz Gogol (Płaszcz, 
1842), Robert Louis Stevenson (Skrzynia umrzyka z Wyspy 
Skarbów, 1883), Pedro Calderon de la Barca (Wielki Teatr 
Świata, 1630)”2. Rozsiadł się zatem pan nauczyciel akademicki 
przy biurku na spotkaniu ze studentami, poczęstował czerwo-
nym winem i powoli dyktował tytuły lektur do przeczytania. Te 
obowiązkowe powyżej. Zestaw nieobowiązkowy, jakby ktoś 
chciał zdawać na piątkę albo pisać u Profesora pracę, to kilka 
książek o dziejach Uniwersytetu Warszawskiego (pierwsza 
podpowiedź: Uniwersytet Królewski) i Teatru Narodowego (pod-
powiedź druga: Ludwik Osiński, Wojciech Bogusławski). Ktoś 
ukradkiem kartuje Głowę. Trzysta czterdzieści trzy strony. Po-

                                                 
2
 T. Cegielski, Głowa, Warszawa 2016, s. 350. 
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tem spogląda na zestaw lektur. Cegielski widzi, wymownie się 
uśmiecha i wskazuje ręką na biało-czerwono-niebieską twardą 
okładkę książki na stole obok. Owszem, stąd się zaczęło, bo 
pisarzowi zrobiło się pewnego razu mało Ryszarda Wirskiego 
i napisał historię nowoczesnej powieści kryminalnej lat 1841-
1941 na około trzystu pięćdziesięciu stronach z czterystu pięć-
dziesięcioma trzema przypisami!3. We wrześniu 2015 roku 
w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, podczas spo-
tkania promującego Detektywa… albo autor, albo prowadzący 
prof. Czubaj, zapowiedział powstanie powieści kryminalnej, któ-
ra ma uświetnić rocznicę powołania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Nie dość tego. Potem, już pewnie w trakcie pisania, al-
bo w procesie wydawniczym, okazało się, że kryminał zbiegnie 
się również z rocznicą powstania Teatru Narodowego. Tadeusz 
Cegielski nie wyjaśnia, na ile był przygotowany, na ile dostoso-
wał pomysł na fabułę do drugiego warszawskiego i tak ważnego 
dla polskiej kultury jubileuszu. Po ukazaniu się Głowy trudno nie 
mieć wrażenia, że akcja bardziej toczy się wokół Teatru, zaś 
Uniwersytetowi, wszak tak bliskiemu Profesorowi, poświęcone 
są ramy, pewna nadrzędność, coś, co moglibyśmy nazwać wyj-
ściem dla fabuły. Być może pomysł na akcję rozwijał się w trak-
cie pisania, zawładnął nieco pisarzem, trochę z nim zatańczył, 
poigrał, i w końcu Cegielski dał się ponieść urokowi teatralne-
mu. Opanowały go emocje nie tylko sceny, ale i widowni, a gdy 
już tam zrobiło mu się ciasno, wszedł za kulisy. Wówczas już 
łatwo było jemu, jako historykowi, przenieść się na ulice War-
szawy Królestwa Kongresowego. Znalezienie autentycznych 
postaci Uniwersytetu i Teatru pasujących do fabuły nie było za-
pewne problemem, napraszały się same. Tak samo jak ówcze-
śni politycy polscy i rosyjscy. Wyciągnąć różne postaci z wyda-
rzeń, którymi w 1821 roku żyła Warszawa na mocy unii perso-
nalnej z Imperium Rosyjskim, także wydaje się betką. Studenci, 
profesorowie, ziemianie, mieszczanie, policjanci i agenci taj-
nych służb działających na obie strony. Czas jest wyjątkowo 
nerwowy. W Warszawie Mikołaj Nowosilcow i książę Konstanty 
Pawłowicz. W Moskwie Aleksander I. Wpływy ma Adam Czarto-
ryski. Ledwo pięć lat wcześniej car podpisał opracowaną przez 
niego konstytucję. Obie kraje słyszą jeszcze rozmowy europej-
skich polityków na Kongresie Wiedeńskim. Za chwilę będzie 
rodziło się Powstanie Listopadowe. A sam autor dorzuca jesz-

                                                 
3
 Tenże, Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowo-

czesności 1841-1941, Warszawa 2015. 
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cze w treści powieści nazwiska młodych Chopina i Mickiewicza. 
Żeby zaś nie zamykać się tylko w stolicy Kongresówki, akcję 
kryminału nieco rozszerza, przerzucając pewien ładunek zza 
granicy zachodniej, co daje asumpt do opowiedzenia o sytuacji 
polityczno-społecznej ówczesnych krajów niemieckich. A histo-
ria wielce interesująca. Niestety w Posłowiu Cegielski niewiele 
o tym pisze. 

Przeplatanie fikcji i prawdy, dialogi historycznych postaci 
z wymyślonymi przez pisarza osobami, tworzenie zmyślonej dla 
wartości kryminału historii na bazie wydarzeń autentycznych – 
tak autor Głowy zrekonstruował Warszawę w pierwszych dniach 
1821 roku, rozpoczynając od nocy sylwestrowej przez niego 
obdarzonej literacko Opowieścią nocy zimowej. Być może ktoś, 
jak sam Cegielski w Detektywie w krainie cudów, kiedyś pochyli 
się nad Głową i poświęci rozdział pisarzowi, któremu tak umiło-
wana historia i kryminał. Ale, ale, wszakże to nie wszystko, jeśli 
rzecz w Cegielskiego miłościach. Masoni, wolnomularze, bracia 
w fartuszkach, wrogowie Kościoła, Polski, Targowiczanie, anty-
patrioci i nosiciele wszelkiego zła i wszystkich chorób Zachodu. 
Nie budowniczowie katedr kultury, ale burzyciele wiary praoj-
ców! Nie byłby Tadeusz Cegielski sobą, czyli masonem, człon-
kiem Wielkiej Loży Narodowej Polski, wydawcą „Ars Regia”, 
autorem książek o wolnomularstwie i historykiem zajmującym 
się Oświeceniem w Europie i w Polsce, gdyby delikatnie, z wła-
ściwym sobie umiarem, spokojem, uśmiechem, z pewną dozą 
nonszalancji, bez zacietrzewienia, bez wsadzania kija w mrowi-
sko, nie wprowadził do Głowy wątków masońskich. W pewnym 
sensie to współistnienie w ostatnich trzech, i jedynych, krymina-
łach Cegielskiego, epizodów dżentelmeńskich, kulturalnych, 
umiłowania życia, ale nie hedonistycznego używania, lecz 
z powściągliwością i klasą sięgającą do najlepszych europej-
skich tradycji, jest bardzo znamienne i wynikające z wolnomu-
larskich konotacji autora. Widać tu nie tylko historyka uczącego 
o Oświeceniu, ale profesora-studenta, któremu zaszczepiono 
przez mieszczańsko-inteligenckie przedwojenne tradycje pe-
wien styl, sposób zachowania, umiejętność wyłowienia z litera-
tury tego, co dobre i wpasowania tego we własne pisarstwo, 
choćby były to powieści kryminalne. Jakże w tym bliski jest Ta-
deusz Cegielski Markowi Krajewskiemu, Borisowi Akuninowi, 
jeśli chodzi o współczesnych, choć mistrzami dla niego z pew-
nością pozostają Arthur Conan Doyle i Agatha Christie. Pamię-
tamy zbiór Akunina pod tytułem Nefrytowy różaniec? Rosyjski 
pisarz poświęca ją dziesięciu pisarzom, niekoniecznie wyłącz-
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nie zajmującym się powieściami kryminalnymi, detektywistycz-
nymi, sensacyjnymi, ale będącymi mistrzami tych gatunków. 
Polski pisarz i historyk poszedł o kilka kroków dalej, wydając 
Detektywa w krainie cudów. Należy jedynie żałować, że, wzo-
rem Akunina, nie przywiązał się do jednej postaci prowadzącej 
śledztwo. W Głowie trudno o wskazanie jednego bohatera. Au-
tor wprowadził tu zamieszanie, jakby chciał przez to przekazać, 
że kalejdoskop postaci ważnych jest podobny do chaosu poli-
tyczno-społecznego ówczesnej Warszawy. Zatem Adam Ryttel 
czy Mikołaj Obrycki, jeśli poszukamy amatora-detektywa 
w dziewiętnastowiecznej Warszawie? Raczej ten drugi, ze 
względu na profesję i bardziej potargane losy. Pewne nieszczę-
ście, miłość, przyjaźnie związane z rodziną Wolskich i ich Te-
atrem Świata są znakomitym wyjściem do tego, żeby z byłego 
studenta medycyny uczynić bohatera kolejnych powieści krymi-
nalnych toczących się na tle polskich powstań narodowowyzwo-
leńczych. To mogłaby być postać nieco romantyczna, bardzo 
sponiewierana, niepogodzona z przeszłością. A potem… okaza-
łoby się, że jest protoplastą Ryszarda Wirskiego z Morderstwa 
w Alei Róż i Tajemnicy pułkownika Kowadły. A, popuszczając 
jeszcze bardziej wodze fantazji, dlaczego nie uczynić spokrew-
nionego z obu poprzednimi mężczyznami profesora Jana Pa-
sterza, alter ego Tadeusza Cegielskiego? Sam autor zostawia 
furtkę. Przecież wkłada swoją powieść w ramy współczesności 
uniwersyteckiej, zawiązując Prologiem akcję kryminału w 2015 
roku i kończąc ją w tym samym roku Epilogiem. 

Tuż po przeczytaniu Głowy miałem wrażenie, że akcja 
jest poszarpana, nie klei się, są postaci, które wydają się niepo-
trzebne. Eh, sztampa, przyzwyczajenie. Zapomniałem przez 
chwilę, że Cegielski to postać wielowymiarowa, niedająca się 
wcisnąć w ramy gatunku, bawiąca się literaturę i… próbująca 
przede wszystkim przez swoją twórczość przekazać mnóstwo 
wiadomości, tudzież nakłonić czytelników do myślenia, poszu-
kiwania, zastanowienia się nad powodami obecnego stanu rze-
czy w sensie kulturowym, ba, nad sobą samym. Stąd i owo 
wrażenie. Powoli czytelnik jednak się oswaja z manierą pisarza, 
jego potrzebami, jego literackim i akademickim statutem. Nawet 
nie próbuję udawać, że rozumiem przekaz wiedzy pisarza. Ona 
deprymuje przecież w Posłowiu, choć wcale nie zniechęca i nie 
przygnębia. Odrobinę zatem zawstydza i zmusza umysł do wy-
siłku, choćby nawet ten wysiłek oznaczał błądzenie i próby inte-
lektualne dość mizerne. Bo cóż mogą mi mówić postaci, które 
wydają się przypadkowe w powieści kryminalnej? Jakie jest ich 
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znaczenie? Czy Cegielski jest nieco Dickensowski, Balzakow-
ski, Diderotowski? Izabela Wodzińska na przykład… Dowód na 
rozpasanie Osińskiego? Kolejna barwa do kolorytu życia te-
atralnego? Kolejny kamień do ciężaru noszonego przez żonę 
dyrektora Teatru Narodowego? Z pewnością takich exemplów 
jeszcze kilka by się znalazło. 

Pisarz zdecydowanie powtarza styl z poprzednich dwóch 
kryminałów. Po pierwsze, potwierdza zainteresowanie histo-
ryczną Warszawą i widać, że staje się bardziej biegły w odma-
lowywaniu ulic, placów, budynków, których już nie ma. Jakże to 
miasto jest bliskie jego sercu! Po drugie, ważnym postaciom 
książki dokłada, jak mniemam, swoje cechy lub atrybuty, które 
uważa za właściwe osobom kulturalnym, inteligentnym. Pisar-
ska mentalność? Pedagogiczna przypadłość wskazywania, ja-
kie standardy należy zachowywać? Oczywiście, że tak. Pokrót-
ce zwróćmy na to uwagę: obycie i elegancja wobec kobiet Ryt-
tla (dlaczego nie „Ryttela”?) i Obryckiego; praca nad wyjaśnie-
niem zagadki kryminalnej oparta na wiedzy naukowej; teatr 

i muzyka źródłem kultury mieszczańskiej i zie-
miańskiej; zwracanie uwagi na higienę osobi-
stą i właściwy ubiór z pewną dozą nonszalan-
cji. Ciekawe jest to ostanie. Mianowicie przy-
pominam sobie pewną drobną historyjkę o au-
torze Głowy. Mam nadzieję, że nie pogniewa 
się ani on, ani ten, który mi ją opowiedział 
(człowiek przywiązany bardzo do właściwych 
obyczajów). Tadeusz Cegielski, czy to z roz-
targnienia, czy skupienia się na rozmowie, po-
dobno czasami nie odstawiał filiżanki z herbatą 
na spodeczek, ale umieszczał ją obok niego. 
Ot i w Opowieści nocy zimowej zdarza mu się 
tak robić, co przydaje kryminałowi kolorytu, 
fantazji, charakteru, osobnych cech i sprawia, 
że nie jest ani koniunkturalny, ani konformi-
styczny. 
 
 
Tadeusz Cegielski, Głowa. Opowieść nocy zi-
mowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2016.  

 

 
Jerzy Lengauer 

 
Ur. 1970. Mieszka w Kętrzynie. Żonaty, 
ma córkę. Absolwent Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Kurs kreatywnego pisania i studia po-
dyplomowe odbył w Instytucie Badań 
Literackich. Pisuje eseje, felietony i re-
cenzje literackie (głównie na portalach 
BiblioNetka i Libertas). Laureat konkur-
sów krytycznoliterackich (Prószyński 
i S-ka, Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, Świat Książki, BiblioNetka). 
Opublikował m.in. Niepoprawnie su-
biektywny dziennik podróży (2014) 
i Ścieżki myśli. Felietony (2016). Głów-
ne zainteresowania: krytyka literacka 
i literatura Shoah. 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK-DALASIŃSKA 
 

 

Historia i pasja.  
Mataszkowie i skarby Torunia 

Tomasza Stochmala  

 
Połączenie powieści detektywistycznej, historycznej 

i książki dla młodych odbiorców to w literaturze tak pol-
skiej, jak światowej, zjawisko dość często spotykane (ba – 
w tradycji dostrzec możemy nawet hybrydy tych trzech ga-
tunków oraz literatury spod znaku horroru, by wspomnieć 
choćby Zemstę czerwonej mumii Thomasa Breziny). Nie 
zawsze jednak schemat taki gwarantuje literacką wartość 
i fabuarną atrakcyjność; na szczęście nową książkę Toma-
sza Stochmala, Mataszków i skarby Torunia, uznać można 
za powieść dobrze napisaną i ciekawą dla czytelnika, rów-
nież dorosłego. 
 

Mataszkowie i skarby Toru-
nia stanowią kontynuację wydanej 
w ubiegłym roku książki Matasz-
kowie i tajemnice Helu. Tym ra-
zem bohaterowie powieści – Ma-
taszek, Kasztanek, Grzybcio, ro-
dzice i wujek – znajdują się w To-
runiu, mieście, które już choćby z po-
wodu swojej niepospolitej i skom-
plikowanej historii skrywa wiele ta-
jemnic i, jak się okazuje, skarbów. 
Wędrując uliczkami Torunia, chłop-
cy bezpośrednio stykają się z ek-
lektyczną architekturą, podziwiają 

piękne kamienice, rozkoszują się samą możliwością obcowania 
z zabytkowymi obiektami. Podczas zwiedzania miasta trafiają 
do podziemnego tunelu, który prowadzi do jednego z fortów ob-
ronnych; w tunelu tym odkrywają dziwne znaki wyryte w ceg-
łach. Wkrótce okazuje się, że podobne znaki znajdują się także 
w innych miejscach, co pozwala chłopcom wysunąć przypusz-
czenie, że muszą one być rodzajami wskazówek prowadzących 
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do ukrytego w Toruniu skarbu. Intuicja Mataszka i spółki jest 
nieomylna, choć tytułowy skarb ma zupełnie inny charakter niż 
można by przypuszczać (ale o tym sza – nie zdradzajmy 
wszystkiego i nie odbierajmy przyszłym czytelnikom przyjem-
ności lektury). 

Wydaje mi się, że w najnowszej powieści Stochmala – 
podobnie jak w jego debiutanckiej książce – fabuła stanowi 
tylko pretekst do zaistnienia czegoś znacznie ważniejszego; 
tym czymś jest próba rozbudzenia w młodych czytelnikach pasji 
do poznawania historii i miłości do turystyki. Stochmal, dro-
biazgowo i z dbałością o detale rysujący topografię Torunia (co 
stwierdzi z łatwością szczególnie każdy, kto w Toruniu urodził 
się, mieszkał, studiował albo pracował), pokazuje, że zainte-
resowanie otaczającym nas światem nie powinno ograniczać 
się do zjawisk typowych i „flagowych”, ponieważ na każdym 
kroku, w każdym miejscu, spotkać nas może coś niezwykłego. 

Mataszków i skarby Torunia z przekonaniem polecam 
każdemu – zarówno młodszemu, jak i dojrzałemu czytelnikowi. 
 
 
Tomasz Stochmal, Mataszkowie i skarby Torunia, Stotom, To-
ruń 2016.  

 
 

Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska 
 

Ur. 1989. Sekretarz redakcji pisma „Inter-” i re-
daktor naczelna „ProLogu”. Absolwentka toruń-
skiej polonistyki i Podyplomowego Studium Na-
uczania Języka Polskiego jako Obcego, dokto-
rantka z zakresu literaturoznawstwa, laureatka 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (2012). Publikowała w czasopismach 
i tomach zbiorowych, jest autorką książki 
(O)powieść (z) pogranicza. O Weselu hrabiego 
Orgaza Romana Jaworskiego (2014). Współ-
pracuje z WSG w Bydgoszczy jako lektor. 
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MACIEJ SAMOLEJ 
 

 

Przebaczać, ale przypominać. 
Bicia nie trzeba było ich uczyć. 

Proces Humera i oficerów śledczych 
Urzędu Bezpieczeństwa 

Piotra Lipińskiego

 
Czym różni się dobrze napisany reportaż od źle napi-

sanego reportażu? Wg mnie tym, że wydana w ładnej sza-
cie graficznej, ale źle „opisana” historia trafi na regał po 
jednym czytaniu. Będzie tam sobie stać i stać, dopóki pa-
pier nie zbutwieje lub jakaś mściwa, bibliotekarska ręka nie 
sprzątnie takowej książki z półki w ramach inwentaryzacji 
lub po prostu sprzątania. Ale równocześnie są reportaże, 
które przecinają na pół nasze czytelnicze doświadczenie. 
Są to zazwyczaj książki ponadczasowe, rozdrapujące daw-
no zasklepione rany, prowokujące pytania i to nie tylko 
o sens literatury. Taką właśnie pozycją jest wydana w tym 
roku książka Piotra Lipińskiego Bicia nie trzeba było ich 
uczyć. Książkę wydało Wydawnictwo Czarne w serii „Re-
portaże”.  

 
Adam Humer, rocznik 1917. 

Miejsce urodzenia: Chicago, uro-
dzony w rodzinie polskich emi-
grantów. Z wykształcenia prawnik 
z epizodem studenckim na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Podczas wojny przebywał w ZSRR. 
Po 1945 roku pracownik Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go, później Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Urząd Bezpieczeństwa, po-
pularne UB, to, mimo oczywistej 
nazwy, chyba najbardziej niebez-
pieczna instytucja w całej historii 



 
 
 
 
 

_____________________________________________Śniąco 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____111 
 

Polski. To tu, w gmachu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, 
„utrwalano” ustrój komunistyczny najbardziej brutalnymi meto-
dami: „Piekło istnieje. Przynajmniej na ziemi. Wydarzenia opi-
sane w książce są prawdziwe. Dlatego tak trudno w nie uwie-
rzyć”1. Piotr Lipiński już od pierwszej strony sugeruje czytelni-
kowi, że opisane wydarzenia zostawią trwałe odbicie w czytel-
niczym doświadczeniu. No bo jak spokojnie można przejść do 
porządku dziennego nad książką, gdzie dokładnie opisano me-
tody przesłuchań: bicie pałami, kluczami, prętami, miażdżenie 
jąder szufladą, przypalanie piersi papierosami, siadanie na no-
dze od stołka, wyrywanie paznokci – a to tylko z niektóre ele-
menty arsenału ubeckich tortur, o jakich pisano już wiele razy 
w rozliczeniowych tekstach. Za co można było zostać pod-
opiecznym Adama Humera i jego podwładnych? Za członko-
stwo w AK, NSZ, BCH, nawet AL! Za opowiadanie dowcipów 
o ludowej władzy i wiele innych, również absurdalnych, spraw. 
Humer był „przodownikiem pracy, jeśli można tak powiedzieć. 
Osobiście znęcał się nad więźniami, zwłaszcza kobietami: 
 

– Czy torturował Pan Marię Hattowską? 
– Nigdy nikogo nie torturowałem! – Humer 

zaczyna się unosić i żywo gestykulować – Powtarzam 
Panu, nie znam Pani Hattowskiej, wychowano mnie 
w szacunku do kobiet. Ja nigdy nie uderzyłem Żyda, 
kobiety ani dziecka2. 
 
Autor Bicia… spotyka Humera jako siedemdziesięcio-

letniego starca, więźnia aresztu śledczego przy ulicy 
Rakowieckiej w Warszawie. To bardzo ważne – Humer był 
bowiem jedynym wyższym oficerem UB osądzonym i skazanym 
przez sąd III RP w latach dziewięćdziesiątych. Kat trafił do tego 
samego więzienia, gdzie torturował swoje ofiary pięćdziesiąt lat 
wcześniej. Z początku budzi w Lipińskim strach. Oto 
dziennikarz, reporter, ma przed sobą mordercę, kata. Z czasem 
jednak to widok Lipińskiego zaczął być przykry dla oskarżonego 
– już nie majora UB – ale oskarżonego Humera: 

 
Z biegiem kolejnych spotkań to on reagował 

nerwowo na mnie. Jakby się bał moich pytań. Z począ-
tku logika jego rozumowania, jego sposób wypowiadana 

                                                 
1
 P. Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów 

śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, Wołowiec 2016, s. 1. 
2
 Tamże, s. 3. 
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się był czyniony z pełnym przekonaniem. Z czasem 
Humer przestawał zaprzeczać, a jedynie używał słów 
„stosowanie uzasadnionego przymusu fizycznego” za-
miast „bicie i katowanie”3. 

 
Lipiński jest z Humerem przed procesem, gdy wypytuje 

go dokładnie o życiorys, przekonania, poglądy, konfrontuje od-
powiedzi swojego respondenta z wypowiedziami ofiar stalinow-
skiego terroru. To jakby pierwsza część książki. Nie mniej szo-
kująca niż opisy wymyślnych tortur stosowanych przez UB pod-
czas przesłuchań: 

 
– Ci, których pan zamykał, walczyli przecież 

o wolną Polskę, o niepodległość. 
– Oni, o niepodległość?! – Humer poczerwieniał, 

podniósł głos – To myśmy walczyli o wolną i niepodległą 
Polskę, bez obszarników, bez okupacji Ukrainy, pan ro-
zumie? A Piłsudski po co poszedł w 1920 na Kijów? Na 
Kijów po Polskę? Nie, proszę pana! W każdym majątku 
obszarniczym był oddział hajduków. Piłsudski był ober 
hajdukiem! 

– Czy podczas bicia pani Stachiewicz wyrwał pan 
nogę od krzesła i, bijąc, narzucił pan na kobietę 
płaszcz? 

– Nigdy w życiu o nie niej nie słyszałem!4. 
 
W drugiej części autor z reporterską precyzją i dokładno-

ścią relacjonuje przebieg samej procesu Humera i jego współ-
pracowników z roku 1994, którego fragmenty wydał wcześniej 
w formie książki Humer i inni (taki sam zresztą tytuł ma film do-
kumentalny z roku 1994 autorstwa Aliny Czerniowskiej). Na sali 
sądowej czytelnik zobaczy gromadę starców: z jednej strony 
kaci, z drugiej strony ofiary. Barierka oddzielała hardych, za-
wziętych, z wypisaną w oczach pogardą bandytów – wtedy 
w sądzie siedemdziesięcio- i osiemdziesięciolatków – od ich 
równie starych i schorowanych ofiar. Widz nie mógł mieć wąt-
pliwości, kto na rozprawie czuje się pewniej. Żaden z oskarżo-
nych nie przyznał się do winy. Zeznania świadków, wstrząsają-
ce, momentami budziły emocje nawet w składzie sędziowskim. 
Podczas przerw trzeba było gęstego szpaleru policjantów, aby 
nie doszło do samosądów. Winnych jednak skazano, najwięk-

                                                 
3
 Tamże, s. 67. 

4
 Tamże, s. 17. 
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szy wyrok – siedmiu lat więzienia – przypadł głównemu bohate-
rowi książki Lipińskiego. Więzień Humer kilkakrotnie odwoływał 
się od wyroku, proces wielokrotnie wznawiano. Sam Humer 
zmarł w mokotowskim więzieniu w roku 2001: 

 
Od początku lat dziewięćdziesiątych wiele osób 

uważało, że rozliczenia te – procesy katów Polski Ludo-
wej – nie są potrzebne. Wielu się jednak tego katego-
ryczne domagało. Dziś „kwatera na Łączce” na war-
szawskich Powązkach to miejsce pamięci po tych, któ-
rych zamordował stalinowski system. Ale wielu grobów 
wciąż nie udało się odnaleźć. Kaci okresu stalinowskie-
go nigdy nie dopomogli w ujawnieniu swoich ofiar5. 

 
Dziś, jak twierdzi autor Bicia nie trzeba było ich uczyć, 

większe znaczenie ma nie ściganie zbrodniarzy (na dzień dzi-
siejszy wszyscy już na pewno dawno nie żyją), ale ulżenie ro-
dzinom ofiar. To bardzo dobrze, że wreszcie mówi się i robi tyle 
dla rodzin ofiar. Ale książka Lipińskiego powinna pełnić rolę 
straszaka-strażnika. Strażnika narodowej dumy w sytuacji, gdy 

ktoś znów zapragnie dać asystę honorową i zorgani-
zować oficjalny, państwowy pogrzeb komuś, kto przez 
całe swoje dorosłe życie służył narzuconemu reżimowi, 
a może i nierzadko wspierał ów system mordowaniem 
niewinnych ludzi. 
 
 
Piotr Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces 
Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeń-
stwa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. 
 

                                                 
                 

5
 Tamże, s. 220. 

 
 

Maciej Samolej 
 
Ur. 1983 w Łodzi. Polonista 
z przypadku, historyk z zamiło-
wania. Ukończył filologię polską 
i studia doktoranckie na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Publikował m.in. w „Akcencie”, 
„Kulturze i Biznesie” oraz „No-
wych Książkach” i „Docieka-
niach”. Miłość do historii wyraża 
w swoich balladach. 
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MAGDA GÓRSKA 
 

 

Teatr (bez)głośny.  
O 15. edycji „Prapremier” w Teatrze 

Polskim w Bydgoszczy 

 
 
Nie sposób dopatrzeć się w dziejach sztuki europej-

skiej czasów, w których aktualna sytuacja społeczna nie 
ingerowałaby w nią mniej lub bardziej bezpośrednio, bo-
wiem podstawowym zadaniem każdego artysty jest inter-
pretacja. Na ową polemikę z historią scena teatralna jest 
szczególne podatna, niejednokrotnie służąc jako silne na-
rzędzie do przekazu określonych myśli i idei. W momencie 
frekwencyjnego kryzysu teatru, zepchniętego na margines 
sztuk, powstaje pytanie, w jaki sposób powinien się on an-
gażować we współczesne spory polityczne oraz czy 
w ogóle nadal liczy się ten, bardzo często niemy, głos. 
 

Kiedy kilka lat temu krytycy teatralni zarzucili bydgoskie-
mu Festiwalowi „Prapremier” brak polotu oraz niezbyt atrakcyj-
ny program, jego twórcy zdecydowali się przekształcić wytartą 
już formułę i poszerzyć znaczenie samego pojęcia „prapremie-
ry”. Dzięki temu posunięciu w nowopowstałej definicji akcentuje 
się nie tylko „nowość” czy też „pierwszość” w kontekście pre-
zentowanych tekstów dramatycznych. „Prapremierowe” stają 
się tu również nowatorskie sposoby konstruowania przedsta-
wienia czy też zupełnie oryginalne metody łączenia rozmaitych 
dziedzin sztuki, takich jak taniec, wideo, sztuki wizualne czy też 
muzyka. Dzięki takim zmianom po raz drugi w ramach bydgo-
skiego FPP zaprezentowane zostały spektakle już znane i ce-
nione przez publiczność europejską za innowacyjne rozwiąza-
nia na poziomie samej konstrukcji lub właśnie idei, ponieważ 
wedle nowych założeń, „Prapremiery” mają być „teatrem spraw 
zagranicznych”. Innymi słowy, podstawowym celem jest tu 
przede wszystkim próba zaprezentowania alternatywnych roz-
wiązań palących kryzysów. W takim rozumieniu, teatr staje się 
kolejnym głosem w niekończącej się dyskusji politycznej. Gło-
sem ważnym, chociaż w tym przypadku cichym. 
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Jako że problem samej wojny oraz konfliktu silnie zary-
sował ideę XIV edycji „Prapremier”, tegoroczne wydarzenie 
zdecydowano się poświęcić wyłącznie współczesnemu kryzy-
sowi europejskiemu, czego wynikiem jest stosunkowo duża 
liczba spektakli greckich. Paweł Wodziński oraz Bartosz Frąc-
kowiak postawili właśnie na ten obszar geograficzny z racji sze-
regu kryzysów, jakie go zalały. Mowa tu nie tylko o tym związa-
nym z załamaniem światowych rynków finansowych, ale rów- 

 
 
 
nież o problemie uchodźczym, z którym Grecy borykają się na 
co dzień. 

Spektakle nowego nurtu teatru greckiego przesączone 
są niniejszą problematyką. Bardzo często, odwołując się do 
form związanych z teatrem faktu, opowiadają o nowym, trud-
nym świecie. Scenariusze obudowane faktami i osobistymi do-
świadczeniami nie stawiają już na mistrzowski warsztat aktorski 
czy tak zwaną „dobrze skrojoną sztukę”, lecz skupiają się na 
obrazowaniu prawdziwych wydarzeń, posługując się nowymi 
rozwiązaniami sc enicznymi. 

Przykładem tak drastycznego przełamania iluzji w teatrze 
było Case Farmakonisi or the Right of Water w reżyserii Anesti-
sa Azasa, który opowiada historię tragicznego utonięcia jede-
nastu uchodźców starających się dotrzeć do brzegów Europy 

Teatr Polski Bydgoszcz, fot. Monika Stolarska 
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w styczniu 2014 roku, niedaleko wyspy Farmakonisi oraz ska-
zania niewinnego Syryjczyka na karę 145 lat więzienia, obar-
czając go odpowiedzialnością za wypadek. Poprzedzony wie-
lomiesięczną pracą badawczą całego zespołu, wychodzi poza 
tradycyjne pojmowanie gry scenicznej, dosłownie relacjonując 
cały proces poszukiwań. Ten spektakl-referat przekształca sce-
nę w mównicę, z której przez kilkadziesiąt minut nieprzerwanie 
płyną wyłącznie informacje, fakty odczytywane prosto z notatek.  

 
 
 
Grupa odchodzi tu od jakiejkolwiek estetyzacji. Aktorzy ubrani 
w codzienne stroje jedynie raz na jakiś czas wcielają się w po-
staci związane z opowieścią, tylko po to, by w możliwie najlep-
szy sposób zobrazować wydarzenia. 

W podobnym tonie formalnym Milo Rau skonstruował 
ostatni spektakl ze swej wielkiej Trylogii europejskiej, Empire. 
Tutaj jednak zaakcentowane zostały poszczególne historie, 
opowiedziane w sposób subiektywny, z perspektywy bohatera – 
uchodźcy bądź człowieka, którego dom rodzinny znajduje się 
na obrzeżach Starego Kontynentu. Aktorzy z Grecji, Syrii i Ru-
munii występują pod swoimi nazwiskami, mierząc się z własną 
biografią. To niezwykle osobista terapia grupowa, przebyta na 
oczach widzów. Ogromna obracana scenografia, która z jednej 
strony jest zburzoną, wolnostojącą ścianą z niszczonego bu-

Teatr Polski Bydgoszcz, fot. Monika Stolarska 
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dynku, z drugiej zaś skromnym, ale ciepłym wnętrzem miesz-
kania, staje się martwym symbolem dzisiejszych konfliktów. 

Empire zamyka w ten sposób temat poprzednich dwóch 
części krążących wokół refleksji o współczesnej Europie, jej 
micie oraz kulturowych korzeniach, wskazując na odwieczny 
problem ludzkiej migracji. 

Przepięknym, choć drastycznym uzupełnieniem owych 
wypowiedzi, był melancholijny spektakl Grupy Blitz, która 
wspomina nieistniejące już szczęśliwe czasy. W rytmie walca 
wraz z aktorami żegnamy zniszczoną Europę, a jedynym celem 
tego okrutnego danse macabre jest to, aby nigdy nie przerwać 
tańca. 

Choć istotne z punktu widzenia idei festiwalu są spekta-
kle wywodzące się z teatru dokumentalnego, w programie 
przeważały jednak inscenizacje kreowane w bardziej klasycz-
nym ujęciu. Mimo że przewodnia problematyka tegorocznej 
edycji była w swym zakresie dość ograniczona, organizatorom 
udało się zachować repertuarową różnorodność, która pozwoli-
ła na złapanie głębszego oddechu w momencie, kiedy było to 
potrzebne. Tak w programie znalazł się niezwykle osobisty pro-
jekt Michała Borczucha i Krzysztofa Zarzeckiego, zainspirowa-
ny zmarłymi w wyniku choroby nowotworowej postaciami wła-
snych matek. Warszawski Teatr Rozmaitości zagościł z mu-
zyczno-teatralnym projektem Holzwege odwołującym się do 
tragicznej biografii oraz samej twórczości jednego z najważniej-
szych polskich kompozytorów II połowy XX wieku, Tomasza 
Sikorskiego, a Iza Szostak zreinterpretowała słynny Schlemme-
rowski Balet triadyczny przekładając go na język maszyn. 

Jednym z najlepiej zapamiętanych przeze mnie spektakli 
niewątpliwie jest Bloods (reż. Argyro Chioti, Grecja). To grote-
skowa w swym wydaniu opowieść o człowieku, który przypad-
kowo podcina sobie gardło i z tak otwartą, krwawiącą raną żyje 
miesiącami. Napisana w formie korespondencji głównego boha-
tera ze swym przyjacielem, wprowadza nas w świat surreali-
zmu, opowiadającego w sposób niedorzeczny o dzisiejszych 
poważnych problemach społecznych. Autorem tekstu jest 
Efthimis Filippou znany ze współpracy z jednym z najważniej-
szych współczesnych greckich reżyserów, Yorgosem Lanthi-
mosem, dlatego też poetyka przewijająca się nie tylko na po-
ziomie scenariusza, ale również gry aktorskiej, zbudowanej na 
wręcz mechanicznym wyrzucaniu słów, łudząco przypomina tę 
z filmów Kieł, Alpy czy Homar. 
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Problemy społeczne nakreślone przez teatry europejskie, 
nie tylko z perspektywy masy, ale również autonomicznej jed-
nostki, w takim zbiorze tworzą uzupełniającą się wzajemnie ca-
łość. Cierpki tort, który przyszło wszystkim nam skosztować, 
daje nieprzyjemny posmak w ustach. Brak wygranych czy prze-
granych, bezwzględnie winnych i niewinnych, wznosi mury labi-
ryntu, w którym tylko fuks i trafiona strategia mogą doprowadzić 
do zwycięstwa. Taki właśnie wniosek wypływa z Granic Frąc- 

 
 
 
kowiaka w przedostatni dzień festiwalu. Bohaterzy tej osobliwej 
teatralnej gry planszowej muszą niszczyć, żeby przetrwać. In-
scenizacja utrzymana w dobrym tempie, pełna ciekawych roz-
wiązań scenicznych oraz świetnej gry aktorskiej, pozostaje 
w pamięci odbiorcy na wiele miesięcy po jej obejrzeniu. Stanowi 
kwintesencję wszystkich rozważań, choć – być może to wy-
mowne – nie podaje nam dokładnej odpowiedzi. 

Wróćmy jednak do idei festiwalu. Poczynając od głoszo-
nego przez dyrekcję pomysłu pokazywania ostatnich „prapre-
mier” w dziedzinie rozwiązań scenicznych, wrodzony scepty-
cyzm każe mi się chwilę zastanowić. Chociaż niewątpliwie 
większość obejrzanych wtenczas sztuk uznaję za co najmniej 
dobre, jeśli nie bardzo dobre, trudno mówić tu o innowacyjno-
ści. Klasyczne „gdzieś już to widziałam, gdzieś słyszałam” przewi-

Teatr Polski Bydgoszcz, fot. Monika Stolarska 
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ja się za każdym razem. Choć rozumiem potrzebę logicznego 
uzasadnienia zmiany formuły FPP, nie jestem do końca przeko-
nana co do obranej drogi. Być może organizatorzy mieli nadzieję, 
że ów postulat przemknie widzom między wierszami, rozpłynie się 
w przestrzeni po pierwszych standing ovation, bo nie wierzę w ich 
brak obeznania. Tak idealistyczny cel niesie za sobą gorzki smak 
rozczarowania, a w gruncie rzeczy interesujący program tra-
ci u bardziej wymagających widzów na wartości. 

 
 
 
  Podobny zarzut można wysnuć wobec poruszonej pro-
blematyki ideowej. W momencie, kiedy dyskusja międzynaro-
dowa sięga zenitu, trudno znaleźć w tym hałasie nowy głos. 
Możliwość wypowiedzi jest niestety ograniczona, a ten worek 
słów dawno został wypełniony. Oczywiście da się stworzyć 
świeże formy na podstawie starych wzorców, jednak nadal 
ciężko nazwać je zupełnie nowymi. 

Ważna jednak jest przynajmniej sama próba wypowiedzi. 
Fakt faktem nikt w dzisiejszej polskiej rzeczywistości nie łudzi 
się, że poprzez twórczość zmieni mentalność narodu. Wystar-
czy sobie przypomnieć, że liczba odbiorców TVP Kultura od lat 
balansuje na granicy błędu statystycznego. Peryferyjność sztuki 
stawia jednak artystę w wyjątkowo niekomfortowym położeniu, 
gdzie mówić musi, wypowiadać się wypada, ale nie ma do ko-

Teatr Polski Bydgoszcz, fot. Monika Stolarska 
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go. Tragikomiczność sytuacji potęgują od czasu do czasu 
skandale wokół niektórych spektakli, wywołane przez oburzo-
nych widzów a kontynuowane przez tych, którzy ostatecznie 
przedstawienia nie widzieli. W tym wypadku padło na Olivera 
Friljića oraz kontrowersje, jakie wzbudziły poszczególne sce-
ny Naše nasilje, vaše nasilje (Nasza przemoc, wasza przemoc). 
Wypowiedź, która w rzeczywistości była o wiele bardziej złożo-
na, uległa spłyceniu poprzez sprowadzenie jej istoty jedynie do  

 
 
 
krótkich fragmentów wyrwanych z kontekstu. A ta właśnie wie-
lowątkowość stanowiła główne paliwo napędowe scenariusza. 
Jego dominantą była krytyczna bezstronność, wytykająca winy 
każdemu z osobna. Podana w sposób dosadny, przy użyciu 
mocnych znaków, balansowała na granicy dobrego smaku, two-
rząc jednak spójną całość. Całość, w której każdy element 
wpływa na siebie a kolejne sceny nie mogą istnieć w oderwa-
niu. Niefortunne przeinaczenie wylało na teatr lawinę krytyki 
niemożliwej do okiełznania, gdzie niedzielni specjaliści mogli 
puścić wodze fantazji. Chociaż przykrym plusem był niewątpli-
wy rozgłos, ostatecznie zaszkodziło to kolejnym spektaklom 
oraz samej idei festiwalu. 

Co w takim razie powinien zrobić świat kultury? W jaki 
sposób mówić, żeby trafić do szerszego grona odbiorców? Na 

Teatr Polski Bydgoszcz, fot. Monika Stolarska 
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te pytania, stawiane już nie pierwszy raz, odpowiada między 
wierszami Weronika Szczawińska w Pornografii późnej polsko-
ści, pokazując oderwanych od rzeczywistości bohaterów, zatra-
conych we własnych poszukiwaniach prawdziwej „polskości” 
czy też „polskiej formy”, tak naprawdę uczestnicząc w niej jedy-
nie pobocznie. Przeciwstawną stroną w tej dyskusji jest bydgo-
ski spektakl Tu Wersalu nie będzie!, którego scenariusz zbu-
dowany jest wyłącznie z wycinków gazet. Wraz z aktorami od-
twarzamy historię śmierci Andrzeja Leppera, analizując zdobyte 
informacje. Sprawdzamy, w jaki sposób media stymulują nasze 
myślenie, nie szukając jednak prawdy, ponieważ ta, w gąszczu 
komunikatów dawno znika. 

I taką konkluzję można zastosować wobec bydgoskich 
„Prapremier”, balansujących gdzieś pomiędzy Pornografią póź-
nej polskości a Tu Wersalu nie będzie!. Decyzja o tym, by Fe-
stiwal stał się jedną ze stron dyskusji politycznej budzi lekkie 
pobłażanie. I absolutnie nie chodzi tu o moją dezaprobatę. To 
postanowienie przywodzi raczej na myśl bohatera Dziury w nie-
bie Tadeusza Konwickiego. Niesfornego dziecka, Polka, który, 
mimo licznych upadków, jako jedyny nie traci nadziei na przyj-
ście „lepszego”. 
 
Festiwal Prapremier, Teatr Polski w Bydgoszczy, 24.09-
01.10.2016. 
 

 
 

Magda Górska 
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DAWID PAWEŁ LEWANDOWSKI 
 

 

The perfect performance is…  
O X Festiwalu Performance 

Koło Czasu w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu 

 
 
James Lee Byars urodził się w Detroit w 1937 roku. 

Ukończył studia artystyczne oraz filozofię na Uniwersytecie 
Wayne State, po czym wyemigrował do Japonii, by uczyć 
angielskiego. Tam też, pod wpływem tradycji shinto, 
a w szczególności teatru noh, rozpoczął swoje pierwsze 
eksperymenty ze sztuką performance. W 1978 roku 
stworzył pracę-hasło The perfect performance is to stand 
still (Idealny performance to stać spokojnie). Hasło to stało 
się także moim punktem wyjścia do obserwacji w trakcie 
ostatniego Festiwalu Performance Koło Czasu. Bo czy ist-
nieje coś takiego jak „idealny performance”? 

 
Jubileuszowa, dziesiąta już edycja Festiwalu Performan-

ce Koło Czasu odbyła się w dniach 17-20 listopada 2016 roku 
w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Wy-
darzenie, choć w pewnym sensie niszowe, wpisało się już na 
dobre w toruński kalendarz kulturalny i kojarzone jest przez co-
raz młodsze pokolenia. Pomysłodawcą i twórcą festiwalu jest 
Marian Stępak – profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 
Początkowo była to skromna impreza studentów działających 
w obszarze sztuki efemerycznej, odbywająca się w salach 
dawnego Zakładu Plastyki Intermedialnej mieszczącego się 
w Pałacu Dąmbskich przy ulicy Żeglarskiej. Z czasem zaczęto 
zapraszać doświadczonych artystów, by studenci mogli kon-
frontować się ze sztuką profesjonalną, aż w końcu przeniesiono 
wydarzenie do toruńskiego CSW w 2010 roku. Dzięki temu fe-
stiwal zyskał szersze grono odbiorców, a wśród performerów 
zagościły bardziej znane nazwiska, jak na przykład Przemysław 
Kwiek czy Ewa Zarzycka. W 2013 roku koordynatorką projektu 
została Renata Sargalska, a rok później funkcję drugiego kura-
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tora objął Mateusz Kozieradzki. Od tego momentu Koło Czasu 
przygotowywane jest w tym trzyosobowym zespole. 

Rok temu Kozieradzki zainicjował także projekt współ-
pracy z artystami zagranicznymi, poruszającymi się na polu 
szeroko rozumianej sztuki performatywnej. Wtedy w Galerii nad 
Wisłą została zaprezentowana ekspozycja zatytułowana Maria! 
Maria? Maria… portugalskiej artystki zamieszkałej wówczas 
w Krakowie – Patrici Correa. Było to swojego rodzaju pożegna- 

 
 
 
nie artystki z Polską, która po kilku spędzonych tutaj latach 
przeprowadziła się do Brukseli. W czasie X edycji Festiwalu 
Performance do projektu został zaproszony jeden z bardziej 
cenionych serbskich artystów wizualnych, Vojislav Radova-
nović. Jak w tekście do wystawy pisze Kozieradzki: 
 

Twórczość artysty określić można jako swego ro-
dzaju szamanizm, który objawia się w zainteresowaniu 
mistyką świata natury. To opowieść o wolności istot ży-
wych, takich jak między innymi chwasty, które są jednym 
z jego ulubionych tematów. Ważnym elementem jego 
twórczości jest sam proces twórczy – artysta rozpoczyna 
od posz ukiwania poszczególnych roślin w ich środowi-
sku naturalnym, następnie przenosi je do pracowni. 

Fot. Dawid Paweł Lewandowski 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

126_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Czasem rośliny stają się dla niego narzędziem, jak 
w przypadku cyklu abstrakcyjnych kompozycji, powsta-
łych przy użyciu baldaszków roślin jako pędzli. 

 
Bardzo ciekawym aspektem było umieszczenie w prze-

strzeni wystawy trzech pustych płócien, które Radovanović zama-
lowywał w czasie swojej rezydencji. Jego pracy, jako działaniu 
performatywnemu, mogli przyglądać się odwiedzający CSW. 

 
 
 
  X edycja Festiwalu Performance Koło Czasu także dała 
szansę na zaprezentowanie się młodym adeptom sztuki per-
formance i skonfrontowanie się z dojrzałymi artystami z Polski 
i zza granicy. Myślę tu o Alinie Śmietanie, Mateuszu Bautemba-
chu czy Danielu Lewanie – studentach Sztuki Mediów i Edukacji 
Wizualnej – czy zaledwie siedemnastoletniej Annie Bielawskiej, 
uczennicy bydgoskiego Liceum Plastycznego im. Leona Wy-
czółkowskiego. Dla większej części był to debiut przed tak dużą 
publicznością, jaką gromadzi Koło Czasu. 

Jubileuszowa edycja to dobra okazja, aby zaprosić oso-
by, przy których powstawał festiwal – takie jak Katarzyna Gołę-
biewska, Natalia Reszka oraz Justyna Piotrowska, które są ab-
solwentkami Wydziału Sztuk Pięknych. Zaproszeni zostali rów-
nież: Ivka Macioszek, artystka-amatorka, toruńska aktywistka 

Fot. Dawid Paweł Lewandowski 
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oraz feministka, Dominik Stanisławski – artysta z Krakowa, czy 
bydgoszczanin Wojciech Kowalczyk. 

Jeśli chodzi o zagranicznych twórców, w tym roku, 
oprócz serbskiego malarza, nie zabrakło performerów z Ukra-
iny, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Dla niektórych, takich 
jak Vitalii Shupliak, Yaryna Shumska, Volodymyr Topiy czy Ga-
gik Aroutiunian, była to kolejna wizyta w Toruniu, jednak kilkoro, 
jak Marinka Limat, Anna Kosarewska czy Zachary Ostrowski 
zawitało do Grodu Kopernika po raz pierwszy. Szczególnie inte-
resujący był performance Ostrowskiego – Amerykanina pol-
skiego pochodzenia, wykładowcy w DePaul University w Chi-
cago, który w trakcie swoich występów wciela się niejako 
w gwiazdę rapu o zacnym pseudonimie Beverly Fre$h. Jego 
głośne „show”, z pewnością można uznać za całkowicie kontra-
stujące z tezą Byarsa. Organizatorzy Koła Czasu dają jednak 
uczestnikom całkowitą wolność wypowiedzi i starają się w ża-
den sposób nie ograniczać ich działań. 

Tak więc w czasie X edycji nie zabrakło także akcji o cha-
rakterze patriotycznym, charakterystycznych przede wszystkim 
dla twórczości Wojciecha Kowalczyka, który często wykorzystu-
je barwy oraz symbole narodowe. W tym roku ważniejszym 
aspektem okazało się picie białego oraz czerwonego wina 
z godła Polski, które później zostało starannie wyczyszczone 
przez Tomasza Wlaźlaka. Następnie Wlaźlak rozdał widzom 
białe opaski na rękę. Dzięki temu jego performance mógł trwać 
dalej, tak długo jak ludzie mieli je ze sobą. Jak sam mówi, starał 
się przez to wybrnąć z sytuacji typowo festiwalowej, trwającej 
od zapowiedzi do oklasków. Bartek Jarmoliński, artysta z Łodzi, 
dotknął kontrowersyjnego, politycznego tematu – odzierał się 
z ubrania, czytając jedną z nowych ustaw rządu. Podobieństwo 
można zauważyć również u Macioszek, która zakończyła festi-
wal „procesją” przez Stare Miasto, niosąc złotą suknię niczym 
Monstrancję. Anna Kosarewska poruszyła wątek narodowy, lecz 
w sposób bardziej osobisty, odnosząc się do swoich korzeni. 

To właśnie wątki osobiste górują w działaniach większo-
ści artystów. Można zauważyć to chociażby w performance 
Shupliaka, wykonanym w toalecie. Artysta ogolił się, posmaro-
wał lustro pianką do golenia, po czym wyświetlił na niej swoje 
zdjęcia z dokumentów w różnych okresach życia. Autobiogra-
ficzny charakter miało także działanie Justyny Piotrowskiej, któ-
ra już po raz kolejny poprzez performance opowiada o swojej 
matce. Debiutujący na festiwalu Patryk Różycki, student 
z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, odwołał się do tak intym-
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nej sfery życia, jaką jest własny pokój, którego artysta nigdy nie 
miał ze względu na liczną rodzinę. W tej kategorii na uwagę 
zasłużył performance twórcy festiwalu – Mariana Stępaka, który, 
zakładając kolejne warstwy rękawiczek, pocierał dłońmi o dło-
nie innych. 

Nie obeszło się bez działań, które umieściłbym w katego-
rii performance’u muzycznego. Do takiej grupy, choć są one 
bardzo różne od siebie, z pewnością mógłbym zaliczyć twór- 

 
 
 
czość Sylwii Gorak oraz Jakuba Pieleszka. Gorak, artystka wy-
kształcona w śpiewie operowym, wykorzystuje zjawisko echolo-
kacji, zaznaczając z zasłoniętymi oczami akustyczny środek 
miejsca, w którym się znajduje. Tym razem wybrała główny hol 
CSW. Pieleszek, także z wykształceniem muzycznym, jako „in-
strumentów” używa przedmiotów z pozoru do tego nieprzezna-
czonych. 

Kilkoro uczestników zdecydowało się też na zaangażo-
wanie publiczności. Katarzyna Gołębiewska wykonała papierki 
na czekoladki z logotypami, które wszyscy znają z popkultury, 
a następnie zachęciła publiczność do klasycznej gry w Memory. 
Marinka Limat do swojego działania włączyła kilka osób, za-
chęcając je do rozmowy i lepszego poznania. Mariusz Andrzej-

Fot. Dawid Paweł Lewandowski 
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czyk natomiast rozdał publiczności swoje zdjęcia dowodowe 
w geście podobnym do wręczania hostii. 

Artystka Katarzyna Kozyra stworzyła w 2006 roku pracę 
zatytułowaną W sztuce marzenia stają się rzeczywistością. 
W pewnym sensie można odnieść do tego działanie Mikołaja 
Makiłły, który na co dzień pracuje w dziale realizacji wystaw 
Centrum Sztuki Współczesnej. Makiłła „spełnił swoje marzenie”, 
jakim było strzelanie z łuku w Sali kolumnowej – największej  

 
 
 
przestrzeni ekspozycyjnej toruńskiego CSW. 

W tym roku kuratorzy zdecydowali się także na pokaza-
nie jednego videoperformance’u gdańskiej artystki Julii Kurek, 
która nie mogła dotrzeć do Torunia ze względu na rezydencję 
artystyczną w Meksyku. Właśnie jedno z jej tamtejszych działań 
zostało zaprezentowane publiczności X edycji Koła Czasu. 

Ostatnia z akcji, o których chcę wspomnieć, dotyczy 
jeszcze osobnej kategorii – problemów ludzi XXI wieku. Swój 
ironiczny stosunek do artystów-celebrytów z social mediów po-
kazał Stefan Kornacki. Klęcząc przed publicznością Koła Cza-
su, prosił o „lajki” na swoim koncie na Facebooku, co oczywi-
ście zachęciło wszystkich do natychmiastowego wyjęcia smart-
fonów. 

Fot. Dawid Paweł Lewandowski 
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Tak więc ponowię swoje pytanie: czy istnieje coś takiego 
jak ten „performance idealny”? Moim zdaniem z performance’m 
jest tak samo jak z innymi dziedzinami sztuki, na przykład z ma-
larstwem. Jedni artyści wybierają hiperrealizm, gdy inni idą 
w abstrakcje geometryczne. Tak samo w performance, nieważ-
ne czy artysta używa licznych „rekwizytów” i multimediów, czy 
stanie nago i bez słowa przed publicznością. Peformance jest 
wartościowy dopóki porusza – publiczność, przypadkowych 
przechodniów czy – przede wszystkim – samego artystę. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak Festiwalowi oraz jego organizato-
rom życzyć kolejnych poruszających edycji, bez wątpienia 
wzbogacających toruńskie środowisko artystyczne. 
 

 
X Festiwal Performance Koło Czasu, wystawa Vojislav Ra-
dovanić – Wiek płodności, Centrum Sztuki Współczesnej 
„Znaki Czasu” w Toruniu, 17.11-20.11.2016. 

 
 

Dawid Paweł Lewandowski 
 

Ur. 1993. Po krótkim romansie z filo-
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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ALX Z POEWIKI 
 

 

Wiersz saturnijski, czyli wynalazki, 
gdy się człowiek nudzi (2)

 
 
4. Saturn z kwantów 

Wdzieranie się w strukturę tynku nieuchronnie prowadzi 
do doświadczenia ziarnistości usuwanego materiału. Drobne 
ziarenka piasku przemieszane z drobnymi ziarenkami betonu 
tworzą materiał, który decyduje o naszym sposobie odbierania 
fragmentu ściany. Przenoszenie fragmentu ściany z jednego 
miejsca na inne wymaga dobrej jego znajomości. Przenoszenie 
wiersza satrunijskiego z łaciny na polski wymaga znajomości 
ziarenek, najmniejszych kwantów, z których utkany jest ory-
ginał. Zatem zanim zaproponujemy polski odpowiednik wiersza, 
warto przedstawić, jak wygląda jego kwantytatywne1 ujęcie 
w łacinie. Z mnogości syntetycznych przedstawień kwanty-
tatywnej miary saturnijskiej pozwolę sobie przybliżyć tutaj 
stosunkowo świeże i bardzo proste wytłumaczenie jej budowy, 
podane w 1999 roku przez Jeda Parsonsa2. Właśnie ta prostota 
jest ogromnym atutem propozycji. Trudno sobie bowiem wy-
obrazić, aby antyczni, w zasadzie wyrastający z kultury ludowej, 
twórcy wierszy saturnijskich stosowali jakieś zawiłe formuły 
każące im w jednych miejscach stawiać długie sylaby, a w in-
nych krótkie. Zasada używana przez tych autorów musiała być 
łatwa w intuicyjnym stosowaniu. Niewątpliwie propozycja Par-
sonsa spełnia to kryterium. 

Zaobserwował on mianowicie, że przede wszystkim 
wersy saturnijskie mają budowę hierachiczną. Na najwyższym 
poziomie mamy cały wers. Taki wers dzieli się na dwa 
hemistychy3 (łac. cola). Każdy zaś z hemistychów na dwa dipo-
dy (czyli człony dwustopowe). Dalej dipody, jak nazwa wska-

                                                 
1
 Metrum kwantytatywne – rodzaj metrum, w którym przy określaniu rytmu 

bierze się pod uwagę wagę nie liczby sylab czy akcentów, a wagę sylab. 
Zob. N. Fabb, Language & literary structure, Nowy Jork 2002, s. 30. 
2
 J. Parsons, A New Approach to the saturnian verse and its relation to Latin 

prosody, „Transactions of the American Philological Association” 1999, nr 
129, ss. 117-137. 
3
 Hemistych – zobacz półwers powyżej. 
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zuje, dzielą się na dwie stopy. Wreszcie każda ze stóp składa 
się z dwóch metrycznych pozycji (niekoniecznie odpowie-
dających dwóm sylabom). Ważną strukturalną zasadą kom-
pozycji elementów tej hierarchii jest to, iż na każdym poziomie 
pierwszy z dwóch elementów składowych powinien być mocniej 
uwydatniony niż element drugi. Zatem zwykle pierwszy 
hemistych będzie dłuższy niż drugi, pierwszy dipod będzie 
dłuższy niż drugi, pierwsza stopa będzie wyrazistsza, pierwsza 
metryczna pozycja stopy będzie silniejsza (np. oddana przez 
długą sylabę). 

Widać już w tym momencie pierwsze źródło obser-
wowanych w omawianych tu wersach nieregularności. Jeśli 
poeta uznał, iż może wzmocnić znaczenie danego elementu 
innym sposobem niż typowo wykorzystywany, mógł zmienić 
metryczny układ wersu. Jednak samo to nie mogło tłumaczyć 
negatywnej opinii Horacego o tym sposobie wierszowania. 
Ważniejszy jest chyba fakt, iż system akcentowania w poezji 
Liwiusza czy Newiusza był inny niż akcentowanie, które znał 
autor Carmina.  

Chociaż to dla dalszego ciągu naszej przygody nie 
będzie miało wielkiego znaczenia, to dla samego zaspokojenia 
ciekawości opiszę tutaj zmianę, o jaką chodzi. Zasada 
akcentowania, jaką proponuje Parsons dla klasycznej łaciny, 
którą znamy z utworów Owidiusza czy Juliusza Cezara, każe 
szukać akcentu w następujący sposób: 

1. Końcowa sylaba nie liczy się w całym procesie. 
2. Wyodrębnij moraiczne trocheje, przechodząc od prawa 

do lewa. 
3. Podkreśl akcentem pierwszą sylabę ostatniej pełnej 

stopy moraicznej.   
Zapewne wyjaśnienia wymaga pojęcie moraicznego 

trocheja (czy, ogólniej, stopy moraicznej). Przede wszystkim 
jego związek z prawdziwym trochejem jest dosyć odległy. Otóż 
jest to jednostka, na którą składają się albo ciężka sylaba (dwie 
mory4), albo dwie sylaby lekkie (też dwie mory). Przy czym 
akcent musi padać na pierwszą morę. Wyposażeni w tę wiedzę 
możemy teraz spróbować wyznaczyć akcentowanie w kilku 

                                                 
4
 W rozważaniach fonologicznych termin ten służy do rozróżnienia między 

ciężkimi i lekkimi sylabami. Zwykle sylabom ciężkim przypisuje się dwie 
mory, zaś sylabom lekkim jedną. Zob. B. Hayes, R. Kirchner, D. Steriade, 
Phonetically based phonology, Nowy Jork 2004, s. 183. 
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przykładowych wyrazach5: 

 far[ci']<re> 

 fa[ci'li]<us> 

 [de][sidi][a']bu<lum> 
Warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ostatnim 

wyrazie. Tam krótka sylaba -bu- jest poprzedzona przez długie  
-a-. W związku z tym -bu- nie może stanowić składowej 
moraicznego trocheja, co oznaczamy przez brak ujęcia tej 
sylaby w nawiasy. Za to sylaba -a- sama stanowi taką jednostkę 
i w związku z tym, że jest ona ostatnim moraicznym trochejem, 
to na tę sylabę pada akcent. Tymczasem w łacinie używanej 
w czasach, gdy powstawały wiersze saturnijskie, określanej 
czasem jako łacina plautyńska, panowały trochę inna zasady: 

a. Końcowa sylaba nie liczy się w całym procesie. 
b. Wyodrębnij moraiczne trocheje, przechodząc od lewa do 

prawa. 
c. Podkreśl akcentem pierwszą sylabę ostatniej pełnej 

stopy moraicznej. 
Jak zatem tutaj mogłoby wyglądać kilka przykładów? 

 [fa'ci]li<us> 

 [ad][si'mi]li<ter> 

 [mini][ste'ri]<um> 
Widać z tego jasno, że akcent mógł w klasycznej łacinie 

padać inaczej niż we wcześniejszej epoce. Nic dziwnego 
zatem, że melodia zdania destylowana ze względu na potrzeby 
słuchacza z czasów Plauta w czasach Horacego nie zawsze 
była odtwarzana zgodnie z zamierzeniami twórców, co nie-
uchronnie musiało prowadzić do melodii pokracznych i dziw-
nych. Nie mogło się to podobać w czasach, gdy ceniony był 
porządek i harmonia. Zobaczmy jeszcze, że wersy wypo-
wiadane według plautyńskiej zasady brzmią całkiem zgrabnie: 
 

„vi[rum] mi<hi> Ca[me]<na> [in]se<ce> [ver][su]<tum>”6 

(Odyseja, Liwiusza Andronikusa, wers 1) 

 

                                                 
5
 Wszystkie przykłady rozbiorów na moraiczne trocheje podane są za 

Parsonsem (zob. przypis1999 roku przez Jeda Parsonsa), akcent został 
zaznaczony apostrofem umieszczonym za sylabą akcentowaną. 
6
 Wers ten bez oznaczeń wygląda tak: „virum mihi, Camena, insece 

versutum”, co po polsku można odczytać jako: „powiedz mi, Cameno, 
o zręcznym człowieku”. 
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„[mea] [pue]<ra> [quid] [ver]<bi> [ex] tu[o o]<re> [supra] 
[fu]<git>”7 

(Odyseja, Liwiusza Andronikusa, wers 3) 

 
Mnie osobiście aż zazdrość bierze, gdy czytam takie 

ładne, melodyjne ciągi wyrazów. A gdy jeszcze do tego prze-
czyta się napisane przez Marię Dłuską, niezrównanego pol-
skiego wersologa, następujące słowa…: 

 
Ze stanowiska fonologii języka akcent nasz jest 

czysto dynamiczny i wszelkie towarzyszące mu zjawiska, 
czy to iloczasowe, czy intonacyjne, nie są poczuwane 
przez ogół mówiących jako dające się przeciwstawić in-
nym tego samego rzędu zjawiskom, zachodzącym w sy-
labach nie akcentowanych, a właśnie przeciwstawienie 
długich i krótkich jest podstawą wszelkiej metryki kwanty-
tatywnej, a w szczególności systemu mor8. 

 
Zatem nie znajdziemy łatwo i powszechnie zrozumiałego 

kodu wiersza kwantytatywnego w języku polskim. Każda próba 
będzie się musiała opierać na zjawiskach fonetycznych, czyli 
fizycznie obecnych, ale kulturowo niekoniecznie rozpoz-
nawalnych. W wyniku tego będzie się borykała z trudnościami 
wynikającymi z tego, że nawet jeśli jakiś efekt stylizacyjny 
zostanie odebrany, to niewielu ludzi będzie potrafiło powiązać 
go z konkretnymi elementami językowymi. Mało tego – 
w związku ze zmienną czułością ludzkiej percepcji efekt 
stylizacyjny nawet przez osoby wyrobione językowo będzie raz 
dostrzegalny, a raz niewidoczny. To zaś może prowadzić do 
pojawiania się opinii, że taki system jest sztuczny. Nie będziemy 
się jednak tym przejmowali, a sytuację, w której utwór raz 
będzie nam się wydawał zwyczajny, a kiedy indziej malowniczy; 
sytuację, w której utwór będzie brzmiał niezwykle, ale nie 
będzie można określić źródła tejże niezwykłości, uznamy za cel 
naszych wysiłków. Tego rodzaju kameleoniczność formy jest 
w końcu niepospolitością, dla której warto się trudzić. Idźmy 
zatem dalej. 

 
                                                 
7
 Wers ten bez oznaczeń wygląda tak: „mea puera quid verbi ex tuo ore 

supra fugit”, co po polsku można odczytać jako: „moja pani, której z ust 
słowa się wznoszą”. 
8
 M. Dłuska, Uczone teorie wersologów, [w:] Studia z historii i teorii 

wersyfikacji polskiej, tom 2, Warszawa 1978, s. 56. 
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W zasadzie wszystkie samogłoski wymawia się u nas 
jako dźwięki o tej samej długości. Gdy uczymy się języków 
obcych takich jak niemiecki czy angielski, w których długość ma 
znaczenie, każe nam się wymawiać długie samogłoski jako dwa 
razy dłuższe niż te znane nam z codziennego życia. To taka 
nasza ludzka natura: bodziec dwa razy silniejszy odbieramy 
jako wyraźnie inny. (Stąd na przykład decybelowa skala 
głośności jest oparta właśnie na takiej mnożeniowej zasadzie). 

Czy tutaj jednak nie ma jakiegoś zbytniego 
uproszczenia? Przeczytajmy może – najlepiej na głos – ten 
ciąg: chrząszcz, chrząszcz, chrząszcz, chrząszcz, chrząszcz, 
a potem kot, kot, kot, kot, kot. Gdyby ktoś jeszcze uważał, że to 
złudzenie wynikające z graficznej różnicy między tymi 
wyrazami, to niech spróbuje jeszcze na przemian: chrząszcz, 
kot, chrząszcz, kot, chrząszcz, kot. Wyraźnie daje się tutaj 
odczuć różnica w długości wypowiadanego wyrazu. Ktoś 
mógłby uznać, że przykład jest sztuczny i w języku naturalnym 
nie da się spotkać takich zjawisk. Przyjrzyjmy się jednak 
następującemu, potocznemu zdaniu: Przyjdź tu zmniejszyć 
zmarszczki i dla wyraźniejszego odczucia powtórzmy je kilka 
razy: Przyjdź tu zmniejszyć zmarszczki. Przyjdź tu zmniejszyć 
zmarszczki. Przyjdź tu zmniejszyć zmarszczki. Zatem obser-
wacja prof. Dłuskiej: 
 

Dla Polaka poczucie długości sylaby jest związa-
ne z samogłoską wyłącznie, wobec czego sylaba za-
mknięta, w której zamykające ją spółgłoski zazwyczaj 
skracają trochę samogłoskę, ma raczej szanse być po-
czuwaną jako krótsza od nie akcentowanych otwartych, 
nigdy zaś jako dłuższa9 

 
może i pokrywa się z rzeczywistością, ale nie jest argumentem 
w dyskusji na temat tego, czy możliwe jest uzyskanie w języku 
polskim efektu wyraźnego kontrastu agogicznego. Przed-
stawione wypowiedzenie realizuje coś więcej niż tok polskiego 
trocheja opartego na dynamicznych akcentach. Przedstawione 
zdanie wydaje się dosyć wyraźnie realizować tok antycznego 
trocheja – antycznego, bo opartego na długości sylab. 

Oczywiście taki rodzaj stylizacji jest trudniej wyczuwalny 
dla ucha Polaka. Po co w końcu wyczuwać coś, co jest 

                                                 
9
 Taż, Nowaczyński i metryka antyczna, [w:] Studia z historii i teorii wer-

syfikacji polskiej, tom 1, Warszawa 1978, s. 294. 
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niepotrzebne – jak piszą Danuta Ostaszewska i Jolanta 
Tambor: „iloczas w języku polskim jest kategorią niefunkcjo-
nalną. Różnice trwania głosek (np. samogłoska w sylabie 
akcentowanej jest dłuższa od samogłosek w sylabach 
nieakcentowanych) nie stanowią o znaczeniu wyrazów”10. 

Również – co zapewne nie jest bez związku z tą 
pierwszą obserwacją – w języku nie mamy za dużo materiału, 
aby móc na tym gruncie budować długie i treściwe wypowiedzi. 
W związku zaś ze słabym zaznaczeniem w naszej świadomości 
trudno sądzić, że będzie uniwersalnie wyczuwalna harmonia 
wynikająca z zastępowania sylab długich parami krótkich. Taka 
harmonia przecież nie funkcjonuje dobrze nawet w językach 
takich jak angielski i niemiecki, a nawet w łacinie, gdzie mamy 
do czynienia z wyraźnie długimi i krótkimi sylabami (obecny w 
tych językach akcent dynamiczny zapewnia silniejsze pobu-
dzanie umysłu, które zakłóca odbiór subtelniejszych bodźców 
związanych z czasem trwania sylab). 

Pełnej zatem wymiany sylab długich na pary krótkich nie 
powinniśmy się spodziewać. Jednak saturnin antyczny był 
zbudowany nie na zasadzie ekwiwalencji długich sylab i par 
krótkich, ale na zasadzie opozycji cięższych elementów 
i lżejszych – zupełnie tak jak polski trochej, który jest oparty 
właśnie na opozycji mocniejszych sylab akcentowanych 
i słabszych bez akcentu. Może zatem da się zaproponować 
metodę kompozycji, która będzie udostępniała materiał 
językowy na tyle szeroki, aby dawał możliwość efektywnego 
wyrażania wielu rzeczy, a jednocześnie realizował ideę 
przeplotu silnych i słabych elementów rozumianych jako 
elementy dłużej i krócej wymawiane? 

Wróćmy tu może jeszcze na chwilę do propozycji 
Parsonsa. Jak widzieliśmy, Parsons w wyniku swojej analizy 
zapostulował, iż saturnin na swoich czterech poziomach 
konstrukcji wersu ma strukturę dwudzielną, przy czym pierwszy 
człon ma tendencję do niesienia większego ciężaru. Możemy 
spróbować to ująć – w pewnym uproszczeniu – takim wzorem: 
— u — u | — u o || — u o | — u o, gdzie ‘—‘ oznacza sylabę 
długą, ‘u’ – krótką, ‘o’ – obojętną, ‘||’ – średniówkę, a ‘|’ 
charakterystyczny dla saturnina odstęp w środku wersu, tzw. 
cezurę Korscha. Na gruncie języka polskiego nie uda się chyba 
oddać ciężaru na poziomie sylaby, bo wyrazów takich jak 

                                                 
10

 D. Ostaszewska i J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka 
polskiego, Warszawa 2000. 
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„chrząszcz” w polszczyźnie nie ma zbyt wiele. Możemy jednak 
próbować oddać ciężar na poziomie wyższym. Pewien kontrast 
długości da się osiągnąć, zestawiając sylaby, w których są co 
najmniej dwie spółgłoski z sylabami, w których jest co najwyżej 
jedna. Żeby ten kontrast uczynić jeszcze wyraźniejszym, 
będziemy dłuższe sylaby stosować parami. W ten sposób 
uzyskujemy wzorzec: = = — — | = = — || = = — | = = —, gdzie 
‘=’ oznacza sylabę bardziej obciążoną spółgłoskami, zaś ‘—‘ 
sylabę mniej obciążoną. Zobaczmy, jak wygląda wiersz 
napisany według tego przepisu: 

 
I. Ł.11 
 
Dźwięcznym echem tryl dzwonka bujnął się w kantorku, 
drzwi skrzypnęły w rozdarcie, przez które wbiegł spięty 
człowiek; pyta, gardłuje, bez tchnienia już chrypi, 
gestykuluje jak wierzba, gdy wiatr ją przegląda… 
Wreszcie mogę, gdy milknie, zawieść go w głąb firmy – 
tam wkładamy w mrok torby szkła gromkie sekwencje 
wzbogacone w uprzęże oraz serca włókniste. 
 
Do tego biorę z radością niezbędną ilość płynu 
skraplanego w pracowni wśród znoju po zmroku 
i pędem szalonym mkniemy, gdzie trzeba dać wsparcie. 
Tam stawiamy starannie sekwencje w krąg, gdyż to 
człowiek leży w półmroku – bezradny, strzaskany, 
w ciemnej nocy zamknięty, lecz wzięty w blask szansy: 
skalpel poda pod skórę plastyczny snop światła. 

 
Pewnym zaskoczeniem dla mnie – autora powyższego 

utworu – była niezwykła melodyjność uzyskanej frazy. Wyczucie 
źródła tej łatwo obsersowalnej melodyjności jest stosunkowo 
trudne. Z pewnością zatem jest ono ukryte w zjawiskach, 
z którymi nie jesteśmy zbyt obyci; nie wykorzystuje ono 
regularności, jakie nie występują na poziomie fonologicznym, 
usankcjonowanym w kulturze języka, ale na poziomie fone-
tycznym – tam, gdzie fizycznie istnieją, ale gdzie nasze uświa-
domienie nie sięga. 

Warto jeszcze może tutaj zwrócić uwagę, iż pomysł, aby 
wyzyskać czas trwania spółgłosek dla odnalezienia dłuższych 

                                                 
11

 Wiersz jest zagadką, która przedstawia moment z życia pewnego 
polskiego naukowca o inicjałach I. Ł.  
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i krótszych elementów rytmicznych naszego języka, nie jest 
nowy. Już w XVIII wieku Tadeusz Nowaczyński pisał: 
 

Lubo w języku sławiańskim, a zatym i w naszym, 
dwie konsony, czyli współgłoski poprzedzającej głoski 
nie czynią długiej; w wierszu jednak czynić to mogą. 
(Jakoto widzieć w wierszach miarowych czeskich). I ow-
szem, ponieważ w dialekcie naszym więcej konson, czy-
li współgłosek do jednej głoski zbiegać się zwykło, niż 
w którym innym; zaczym mieć baczność na to potrzeba, 
ażeby wzbiegu takim nadstawiać dobrze ucha ku har-
monii, żeby jej nierazić, zostawując pomienioną syllabę 
w wierszu krótką, co się też ma rozumieć o pokładkach 
jednosyllabnych kończących się na kilku współgłoskach. 
Wszystkiego zaś tego niech będzie ucho sędzią12. 

 
Tęsknotę za systemem ilościowym znajdziemy też u Ta-

deusza Peipera: 
 

Bo dźwięczność zachwalanych słów sprowadza 
się oczywiście do natury głosek. Jakaż ona jest? Ba-
dajmy. Badajcie. Okaże się, że w słowach uważanych za 
dźwięczne znajdziemy zawsze: 1. albo spółgłoski, któ-
rych trwanie w czasie mowy może być dłuższe niż trwa-
nie innych spółgłosek; 2. albo wyjątkowo znaczny sto-
sunek ilości samogłosek do ilości spółgłosek. R, l, s... 
trwają dłużej niż b, p,...; wszystkie samogłoski trwają 
dłużej niż spółgłoski; a więc o „dźwięczności” słów roz-
strzyga czas trwania głosek. Więc: ilość13. 

 
Głos Peipera podnosi w istocie jeszcze jeden aspekt. 

Może w całym tym przedsięwzięciu nie jest tak istotny czas 
trwania? Może to nie różnica w czasie trwania jest postrzegana 
w zaproponowanym przeze mnie przykładzie? Może tym 
zjawiskiem, jakie odczuwamy, jest kontrast między większą 
dźwięcznością, większym natężeniem dźwiękowym sylab z wie-
loma spółgłoskami a natężeniem dźwiękowym sylab z jedną 
spółgłoską?  

Wystarczy chyba już tego bajania. Czas się obudzić. 
Rzućmy okiem na mniej surrealistyczną propozycję. 

                                                 
12

 T. Nowaczyński, O prozodyi i harmonii języka polskiego, Warszawa 1781. 
13

 T. Peiper, Rytm nowoczesny, [w:] tegoż, Tędy. Nowe usta, Kraków, 1972, 
s. 81. 
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5. Sylabizowanie Saturna 

Stare kościelne malowidła mają czasem malowane 
pismem gotyckim napisy. Jeśli obraz jest nieczytelny, to już 
zorientowanie się, jaka litera gotycka została utrwalona na 
płaszczyźnie, jest nieoczywiste. Gdy uda się odcyfrowanie kilku 
liter, to nieuchronne staje się zgrupowanie w sylabę i czasem 
bardzo długo trzeba w głowie utrzymywać sylabizowane 
fragmenty, zanim stanie się możliwe wypowiedzenie pełnego 
wyrazu. Nawet już jako dorosły człowiek musiałem uciekać się 
do takiego sylabizowania, aby móc ucieszyć się rozpoznaniem 
jakiegoś tajemniczego, zapisanego w nieznanym mi przecież 
języku słowa. 

Zapewne nawet z naszym dojrzałym współczesnym 
rozumieniem łaciny nie jesteśmy w stanie oderwać się od 
dziecinnego dukania starożytnych wierszy saturnijskich syla-
bami. Współczesne, wyrafinowane podejście do sylabicznego 
ujęcia tego rodzaju wierszy zaproponował Angelo Obien 
Mercado w swoim doktoracie The Latin Saturnian and Italic 
Verse14. Po bardzo szczegółowej analizie doszedł on do 
wniosku, iż wiersz saturnijski bazuje na zasadzie sylabowo-
akcentowej, przy czym na poziomie sylab istotnym elementem 
jest następstwo akcentowanych i nieakcentowanych sylab. 
Uzyskał on opis wzorca wiersza saturnijskiego (w pewnym 
niewielkim uproszczeniu) następującej postaci: 

 
* o * u | o * u || o *' u | o *' u 

                          ^ 
                       || o *' o u | *' u 
                          ^ 
o * u | o *' u  || 
o * o u | *' u  ||, 

 
gdzie ‘*’ oznacza sylabę jednej ciężkości, ‘o’ oznacza sylabę 
innej ciężkości (‘* o *’ oznacza zatem ciąg sylab: lekka, ciężka, 
lekka lub ciężka, lekka, ciężka), ‘u’ oznacza sylabę dowolnej 
ciężkości, dodatkowy znacznik ‘'’ oznacza obecność akcentu, 
a ‘^’ oznacza, iż dana sylaba może być opuszczona. 

Jak widać, wzorzec ten opiera się mocno na 
konstruowaniu wersów z cząstek o długości 7, 6 i 5 sylab. 

                                                 
14

 A.O. Mercado, The Latin saturnian and Italic verse, Los Angeles 2006. 
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Dodatkowo zaś pierwsza cząstka w wersie jest cięższa niż 
cząstka druga. Zapamiętajmy sobie tę obserwację.   

Najbardziej klasyczne formy wierszowe w polskiej 
literaturze to trzynastozgłoskowiec i jedenastozgłoskowiec15. 
Trudno się oprzeć wrażeniu niesamowitego piękna frazy uło-
żonej według porządku dyktowanego tymi miarami sylabicz-
nymi. Ich elegancja potwierdzona jest mnóstwem niezwykłych 
realizacji, wśród których znajdują się Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza zrealizowany tym pierwszym oraz Odprawa posłów 
greckich Jana Kochanowskiego zrealizowana tym drugim. 
Jednak nasze ucho zbyt się już osłuchało w tych rytmach i nie 
brzmią one już tak świeżo. 

Tymczasem wersy skonstruowane według tych prze-
pisów brzmią atrakcyjnie, gdyż stosunkowo dobrze wpasowują 
się w system percepcji człowieka. Zwróćmy uwagę na to, że 
wersy trzynastozgłoskowca składają się z dwóch hemistychów: 
siedmiosylabowego i sześciosylabowego, zaś wersy jedenasto-
zgłoskowca z hemistychów: pięciosylabowego i sześciosy-
labowego. W takich ramach sylabowych mieszczą się łatwo 
dwa-trzy słowa, które niosą jakąś treść (czasowniki, rze-
czowniki, przymiotniki, przysłówki). Mamy zatem taką sytuację, 
że hemistych gromadzi dwa-trzy pojęcia, po czym daje przy 
średniówce lub końcu wersu chwilę na ich przetworzenie 
w naszym umyśle. 

Współczesne badania psychologiczne wskazują, iż nasz 
umysł jest w stanie zgromadzić w pamięci roboczej (ang. 
working memory)16 do czterech elementów, po czym musi 
nastąpić moment, w którym powinna zadziałać skupienie uwagi 
i ujęcie zgromadzonej informacji w nową odrębną całość. Ta 
właściwość naszego umysłu jest wykorzystywana na przykład w 
powszechnie stosowanej konwencji grupowania cyfr konta 
bankowego w bloki składające się z czterech cyfr. Widać jasno 
zatem, iż struktura wersu trzynastozgłoskowca i jedenasto-
zgłoskowca dostarcza naszej percepcji informacje, które umysł 
jest w stanie przetwarzać ze sporym marginesem swobody. Nic 
dziwnego zatem, iż ich lekturze towarzyszy poczucie lekkości 

                                                 
15

 Jedenastozgłoskowiec – rodzaj wiersza, w którym każdy wers ma 
jedenaście sylab, przy czym utrzymywana jest stała średniówka po 5. 
sylabie połączona ze stałym akcentem na sylabie 4. i 10. 
16

 N. Cowan, Attention and memory: An integrated framework, New York 
1995. 
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i zgrabności, które dodatkowo jest podkreślane przez 
regularność rytmiczną oraz rymy. 

Przekonajmy się, że lekkość półwersów o długości 5-7 
sylab ma istotny walor estetyczny. Przeczytajmy fragment 
wiersza Marcina Świetlickiego: 
 

Rzym 
 

Tu wewnątrz pływa ryba o czerwonych łuskach. 
Rośliny rosną w stronę najgłębszej ciemności. 
Między palcami woda. i śnię się nie sobie. 
Jestem topielcem. Martwym – lecz zależnym 
nadal od Rzymu. Moja głowa chwieje 
się w lekkich podwodnych podmuchach. 
A wewnątrz głowy pływa martwa mała ryba. 
Rzym stuka palcem w powierzchnię wody. 
Rzym dudni. Jedna z jego córek 
zastąpiła mnie kimś, co niezupełnie podobny jest do mnie, 
ale mówi do niego posługując się 
moim imieniem, nieliczni dali się przekonać […]17. 

 
Wiersz ten dosyć mocno trzyma się właśnie 5-7 syla-

bowych wyrażeń. Odstępstwa widzimy we frazie „co niezupełnie 
podobny” oraz we frazie „nieliczni dali się przekonać”. Obie są 
wyczuwalnie cięższe niż reszta wiersza. Przy czym ta druga 
fraza jest wyraźnie cięższa, bo wymaga wchłonięcia czterech 
wyrazów, czyli ociera się o próg pojemności naszej percepcji. 

Jest zatem coś istotnego w tych rozmiarach. One 
określają pewien punkt równowagi, w którym da się przekazać 
w stosunkowo wygodny sposób dużo informacji, ale informacje 
te są przekazywane w komfortowy sposób. Zatem nic 
dziwnego, że starożytni Italowie widzieli elegancję w składaniu 
wersów w z grubsza trzynastozgłoskowe ciągi i to podzielone 
na dwie części o rozmiarach od właśnie pięciu do siedmiu 
jednostek. 

Przypomnijmy sobie teraz to, co powiedzieliśmy na temat 
struktury wiersza saturnijskiego: składa się on z półwersów 
o rozmiarze 5-7 sylab, przy czym pierwszy półwers jest 6-7 
sylabowy, zaś drugi półwers jest 5-6 sylabowy.  Przykładowy 
wiersz skonstruowany przy takich ograniczeniach wygląda tak: 
 

                                                 
17

 Zob. Antologia nowej poezji polskiej, 1990-1999, red. R. Honet i M. Czy-
żowski, Kraków 2000, s. 316. 
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K. F.18 
 
Cyzeluję pęsetą dawkę substancji, 
precyzyjnie ważę ostatnie kryształki: 
już. Przenoszę uważnie drobiny do kolby 
siwiutkiego od rysek destylatora, 
gdzie proces spięty pełga. Pęka tu jednak 
szkło w oknie wśród strzałów haratających 
ciszę, skupienie oraz taktykę dawek. 
 
Bydło w klatkach na szczury piszczy daremnie, 
a ja pełznę zjeżony do dzieci i żony. 
są: wtłoczeni gdzieś w kącie; uciekamy klatką 
pod ziemię, tam niemi – podpieramy ściany… 
a zimny gorzki kasztan pęcznieje w przełyku, 
rozrasta się jak mięsak karmiony kryształem – 
okulałem powtórnie, okulałem wtedy. 

 
Być może powyższy przykład nie jest genialny. Da się 

jednak wyraźnie odczuć różnicę między jego lekkim, dającym 
często odpocząć, tokiem a jednostajnym tokiem prozy. 

Może powyższy wiersz nie jest szczytem doskonałości, 
jednak we współczesnej literaturze polskiej da się znaleźć 
realizacje saturnina według tego wzoru. Niezwykłe realizacje. 
Popatrzmy: 
 

Chomik mi się zepsuł, powiedziała Ala 
 
chomik mi się zepsuł, powiedziała Ala 
schowała go w lodówce (i psestał się rusać) 
jak dziadek mi się zepsuł, w podstawówce, cała 
rodzina się zjechała, miałem sen, że usiadł 
 
w odrzutowcu trumny i pogroził palcem, 
kiedy go nie chciałem całować w policzek, 
potem wystartował jak Gagarin, w lalce 
zbudził pierwszą miłość i rzucił ją (ciszej!), 
 
chomik nam się zepsuł i kto go naprawi, 
szukamy fachowca (co najmniej anioła), 
żeby znowu przebierał łapkami (niech sprawi) 
i jadał nam z ręki, i biegał po stołach19. 

                                                 
18

 Wiersz jest zagadką, która przedstawia moment z życia pewnego pol-
skiego naukowca o inicjałach K. F. 
19

 D. Suska, Czysta ziemia. 1998-2008, Wrocław 2008, s. 61. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

144_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

Mamy zatem tutaj właśnie operowanie półwersami 5-7 
sylabowymi, mamy naprzemienne akcenty, zdarzają się niere-
gularności, więc nie jest to klasyczny trzynastozgłoskowiec. 
Dodatkowo jednak działają tutaj tak charakterystyczne dla 
poezji polskiej rymy – czego raczej się wystrzegano w poezji 
antycznej20. Rymy te powodują, iż utwór brzmi nie tylko lekko, 
ale i w pewnym sensie pogodnie. Taki pogodny tok kontrastuje 
z poważną treścią, wprowadzając człowieka nieuchronnie 
w zaskoczenie, zastanowienie, dzięki czemu przedstawione 
tutaj wejście w sprawy ostateczne ma walor konsolacji. 

To są już ostatnie zdania tego tekstu. Dalej nie będziemy 
drążyć tej ściany. Dotarliśmy do kresu. Pora zatem zadać sobie 
to pytanie: czy było nudno? Czy tylko słychać 
było jedynie narzędzia murarskie przy kiepskim 
świetle? 
 
6. Kroczenie za rosłym rumakiem 

Na zakończenie chciałbym jeszcze, 
żeby czytelnik tego przydługiego może wy-
pracowania zobaczył smukłego rycerza na 
rosłym rumaku, za którym kroczy ciemny gier-
mek. Ten ciemny giermek mówi, że nikogo 
specjalnie cały wysiłek związany z opraco-
waniem tego pomysłu nie przejmie i po krop-
ce, która zaraz tu się pojawi, przyjdą oficjele, 
rozwiną szarfy, ustawią napis i zapadnie ci-
sza. Albo nuda.  
 

                                                 
20

 K. Lesiak, Estetyka dźwięku, czyli instrumentacja 
dźwiękowa oraz jej praktyczna realizacja w poezji  
epickiej mistrzów łacińskiego heksametru: Lukrec- 
jusza, Wergiliusza i Owidiusza, Katowice 2007. 

 
 

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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MATEUSZ DWOREK________w dzieciństwie 
 
 
 
wszystkie troski trafiały do kieszeni jak papierki po śliwkach  

[w czekoladzie 
śmierć była rozmazanym komarem na ścianie 
strach był krępującym wzrokiem ochroniarza w rossmannie 
bezsenność była pobudką 
dziesięć minut przed czasem 
pusty portfel brzmiał pożycz 
oddam jutro 
 
i już nigdy nie oddałem. 

 
 

Mateusz Dworek 
 

Ur. 1990, mieszka w Poznaniu. 
Prowadzi zespół Fundacji Kultury 
Akademickiej, organizuje impre-
zy literackie. Publikował w „ele-
Watorze”, „Frazie” i „artPapie-
rze”.  

Drodzy Czytelnicy i Drogie Czytel-
niczki pewnie już domyślają się, 
na czym to polega: prezentu-
jemy wiersz, wiersz prezentuje 
się, następuje kilka zdań. Nie-
przypadkowo jako pierwsza w se-
rii występuje wyliczanka z dzie-
ciństwa. Od czegoś trzeba prze-
cież zacząć.  
 

Michał Pranke 

Komentarz: 
 

Dorosłość zawłaszcza nasze próby zawłasz-
czenia dzieciństwa – tak pomyślałem po lek-
turze wiersza Mateusza Dworka. I choć jest to 
prawda stara jak świat, i choć jest to prawda 
wybrzmiewająca w literaturze raz po raz z og-
romną siłą (przypomnijmy sobie choćby słyn-
ne Podsiadłowe „pobiegnięcie w mgłę” z ut-
woru Nie teraz jestem szczęśliwy), nigdy nie 
traci na aktualności. Dla Dworka dzieciństwo 
jest tym, co w perspektywie dorosłości wydaje 
się małe, mimo że wcześniej wypełniało sobą 
całą przestrzeń naszego życia. Czyż nie jest 
ono takie również dla każdego z nas? 
 

Tomasz Dalasiński 
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Autor: Maria Kuczara 
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Cross Highest Trip |  
Vision Without Execution  
Is Hallucination 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szymon: Zobaczymy: nowy zespół z Włoch. Nie jest to jakaś 
świetna produkcja, z tego, co słyszę... Na pewno wokal jest tro-
chę za cichy, zbyt mało wyraźny, żeby go zapamiętać. 
 
Bartek: Podoba mi się atmosfera, mam ochotę dziś właśnie na 
coś takiego. A wokal, wydaje mi się, że to dobrze, że jest taki 
cichy, bo nie o niego tu chodzi, tylko o mocne i brudne brzmie-
nia  przesterowanych gitar, zdublowane przez bas, co dodaje 
ciężkości. No i ten sam rytm jest powtórzony przez perkusję. 
Całość jest takim prostym prowadzeniem melodii. A te krótkie 
przerywniki z przestrzenią delikatnego raczej wokalu z pogło-
sem dobrze brzmią. A czemu uważasz cichy wokal za wadę? 
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Szymon: Jest za mało wyrazisty. Rozumiem o co chodzi. Na-
tomiast jest tu jakoś tak... sztampowo trochę? 
 
Bartek: Zobaczymy, co będzie dalej. 
 
Szymon: Ale bardzo miło, że stoner, tak jak jego ojciec, czyli 
doom, trzymają się w ostatnich latach nad wyraz dobrze. 
 
Bartek: Tak, znasz toruńską Diunę? 
 
Szymon: Oczywiście. Zawsze wychwalam również ich prezen-
cję. 
 
Bartek: A drugi kawałek jak znajdujesz? Początek inny, lżejszy, 
ale jest w nim miła melancholia. Diunę słyszałem na żywo, no 
i powiem, że zrobili niezły show, a to się ceni w czasach 
ugrzecznionych koncertów. 
 
Szymon: Zgoda co do koncertów. I świetny wokalist-lider! No 
właśnie zdziwiła mnie ta wyluzowana gitarka na samym począt-
ku drugiego utworu. Oraz ta trąbka! Ona potrafi czasami zdzi-
wić. 
 
Bartek: I saksofon. Dodaje pięknego charakteru, ma ten brud, 
który jest potrzebny, jazzowa pożyczka… o, ładne akcenciki 
basu z perkusją. 
 
Szymon: Wyobraź sobie, że słuchałem ostatnio trochę muzyki 
z Filipin. I w środku takiej numetalowo-metalcorowej płyty nagle 
włączył się całkowicie postutwór, z trąbką grającą jakieś dziwne 
pojedyncze nuty. Byłem zachwycony. Zwłaszcza, że była to pły-
ta zespołu, który podobno miał codzienną rotację w filipińskim 
MTV. 
 
Bartek: O, nieźle. Jest w tym coś, że często właśnie z danej 
płyty najbardziej podoba się utwór inny niż pozostałe, odcinają-
cy się. Można to swobodnie przenosić na inne płaszczyzny: 
wyjątkowy smakołyk, człowiek, samochód, miejsce, spotkanie, 
dzień. 
 
Szymon: Tak, to jedyne, co odróżnia taką płytę od muzyki ga-
tunków… 
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Bartek: Trzeci kawałek jest bardzo podobny do pierwszego, 
taka sama metoda prowadzenia riffu, no i akordy wpisujące się 
w bluesa. 
 
Szymon: Tak, typowy blues. Ciekaw jestem, czy Włosi lubią 
bluesa ta jak Polacy, Węgrzy, Czesi itd. 
 
Bartek: A dlaczego akurat Włosi? Zresztą ja nie jestem taki 
przekonany, czy Polacy lubią bluesa. Nie znam zbyt wielu osób 
lubujących się w bluesie, pewnie, że trochę się znajdzie, ale nie 
nazwałbym tego powszechną miłością. Ten kawałek Break-
through Blues/Uprising kiepski, przynajmniej do połowy, gdy 
pojawia się ta część Uprising, gdzie troszeczkę wzrasta tempo 
i ciśnienie całości. 
 
Szymon: Rzeczywiście się dzieje dopiero przy końcu utworu. 
Włosi, bo to zespół z Włoch! 
 
Bartek: Nawet mi to nie przyszło do głowy, żeby tak na to spoj-
rzeć. Myślałem, że to luźniejsza refleksja. 
 
Szymon: A Polacy, mam wrażenie, bluesa uwielbiają. Spójrz na 
audycje radiowe prowadzone od czasów PRL-u jeszcze. Zo-
bacz przypadek takiego Wojciecha Manna – człowieka może 
i miłego, i zabawnego, ale całkowicie pozbawionego dążenia do 
ewolucji gustów. 
 
Bartek: No zgoda, ale wtedy blues i rock były w mainstreamie. 
Uprising kończy się dosłownie koncertowo. A następny kawałek 
Execution zaczyna się tak, jak lubię – od razu zostajemy wrzu-
ceni w środek narracji, towarzyszy temu nagranie głosu komen-
tatorów – jakieś wiadomości? 
 
Szymon: Wyobraź sobie, że najlepszy polski tygodnik, czyli 
„Polityka”, przez lata de facto rezygnował z działu recenzji mu-
zycznych, zgadzając się na to, żeby Mann co tydzień pisał 
o kolejnej takiej samej płycie bluesowej. I to recenzując ją 
w stylu: to jest dobra muzyka, bo to nie jest disco polo. Jak na 
to spojrzysz w ten sposób, to może wizja zmian w Trójce nie 
rysuje się tak źle. 
 
Bartek: Hehe, groźny temat – na pewno zgadzam się, że nie 
można uzasadniać tego, że coś jest dobre tym, że to nie jest 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

152_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

czymś innym. Świetne zakończenie kawałka i znowu spokoj-
niejszy Vision Without Execution Is Hallucination z trąbką – rze-
czywiście, mają ładne dęte, takie mięciutkie brzmienie. 
 
Szymon: Te elementy dęte to absolutnie najciekawszy element. 
Wiesz, dawno nie słuchałem Kyussa, ciekawe, czy tam się takie 
elementy pojawiają. 
 
Bartek: Podoba mi się połączenie tej muzyki z nagraniami sa-
mej włoskiej mowy, niekoniecznie związanej z muzyką, ale su-
ma tych elementów jest świetna. Z drugiej strony, masz rację 
z tą ewolucją gustów. 
 
Szymon: Nikt jej nie wymagał, więc Niedźwiecki tak jak miał 
fatalny gust w 1992 roku, tak ma go i teraz. 
 
Bartek: Miejscami ten utwór jest sztampowy harmonicznie, 
tamta progresja, która dodaje mu dynamiki, jest chyba aż na-
zbyt typowa, dobrze, że szybko z niej zrezygnowali. Hm, ale 
czemu aż fatalny? Oj, okropne solo gitary i piękne dźwięki dę-
tych. 
 
Szymon: Muzyka sobie leci, można wpaść w tzw. flow. Fatalny 
gust Niedźwieckiego – Golec uOrkiestra i inne koszmarki z roku 
2000, smooth jazz, jakieś ewenementy typu Toto. 
 
Bartek: Zgadza się, atmosfera jest w klimacie późnonocnych 
improwizacji – naprowadza mnie na ten wniosek ta okropnie 
sztampowa progresja i często dziwne lądowania niektórych in-
strumentów. Może to jest tak, że oni, przynajmniej ten numer, 
nagrali jako improwizowany, a potem w obróbce dodali pogłosy 
i dęte? Jak sądzisz? 
 
Szymon: Bardzo możliwe. Nie słychać tu jakiegoś wielkiego 
zamysłu, więc możliwe, że był to jam. Kolejny utwór, The Dro-
ne, zaczyna się jak jakiś avant prog, ale potem trochę za mało 
szaleje. 
 
Bartek: Tak, to to. Właściwie nazwali swój gatunek psychedelic 
jam rock, co by wyjaśniało improwizacyjny charakter. Mają 
struktury utworów, reszta leci na żywca. Ale podoba mi się ten 
The Drone – tak się toczy między powtórkami krótkiego tematu 
a improwizowanymi wstawkami, aż do zwolnienia. 
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Szymon: Trochę jak stare progi, nie? Jakieś King Crimson 
z wczesnego, wcale nie tak progresywnego okresu. 
 
Bartek: Tak, w starym stylu. 
 
Szymon: Początek kolejnego utworu to takie elektroniczne 
przeszkadzajki, jakby wyciągnięte z mroków lat dziewięćdzie-
siątych. 
 
Bartek: Mam takie skojarzenie z Bohren and the Club of Gore, 
bardziej w nastroju niż w brzmieniu. 
 
Szymon: Haha, wiesz, że tak? 
 
Bartek: Ha! Hallucination – dużo przestrzeni w gitarze, jest 
mocno postrockowa. 
 
Szymon: Ciekawy cytat z Billa Hicksa. Myślisz, że niektóre ga-
tunki sztuki odchodzą do lamusa, a niektóre bardziej trafiają 
w swój czas? 
 
Bartek: Ciekawie by to zabrzmiało, gdyby bardziej rozbujać 
bębny, troszkę je rozmyć, bo grają nieco kwadratowo. A co 
masz dokładnie na myśli? 
 
Szymon: Ostatnio przecież dosłownie nic się nie dzieje w hol-
lywoodzkich filmach. A na przykład komiksy i stand up rozwijają 
się w najlepsze. Mają co zdobywać, cele i kolejne granice. O, 
a teraz wokal typowo ze starego dooma! 
 
Bartek: Rozumiem, tak, jest coś na rzeczy, ale ja bym bardziej 
poszedł w temat stylu, jako tak naprawdę skrystalizowane ele-
menty, skostniałe w ostatecznym rozrachunku. To powoduje 
brak rozwoju. 
 
Szymon: A dokładniej? 
 
Bartek: Zobacz, to nie jest tak, że film słabnie; to „typowy film 
hollywoodzki” jest do kitu. 
 
Szymon: No jest, ale jeszcze jakiś czas temu nie był. 
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Bartek: Tak jak stand up teraz dostał dużo świeżej krwi i cały 
czas ewoluuje. No nie wiem, zderzmy Witness of Prosecution 
(1957) i Judge (2014). 
 
Szymon: Jak się posłucha komików brytyjskich, to mówią, że 
jakoś od dekady stand up jest normalną propozycją wyjścia na 
wieczór. Kiedyś tak nie było, czyli coś się zmieniło, że trafia to 
do ludzi bardziej. Nie widziałem Judge. 
 
Bartek: Albo zamiast Judge ten film z Nortonem… Primal Fear. 
Istota i mechanika jest taka sama. 
 
Szymon: To są jakieś legal dramas? 
 
Bartek: Kino zjada własny ogon, bo zamyka się na fabule 
i czystości gatunku, zamiast eksperymentować chociaż trochę. 
Tak, to dramaty sądowe. 
 
Szymon: O, koniec albumu. W zasadzie przeleciał miło i nie-
szkodliwie. Dokładnie, kino hollywoodzkie za bardzo polega na 
gatunkach. 
 
Bartek: Tak, ale też nie urywa żadnej części ciała. 
 
Szymon: Spójrz na te filtry kolorowe, odpowiednio stosowane 
do gatunków właśnie. 
 
Bartek: No właśnie! Teraz pytanie: czy nie mamy tego w muzy-
ce? Ładne zakończenie płyty, intensywne przez następującą od 
razu ciszę. 
 
Szymon: A co dokładnie zauważasz w muzyce? Masz na myśli 
zbyt wielkie poleganie na gatunkach w mainstreamie? Sztam-
pę? 
 
Bartek: Tak, skrojenie artysty do standardu, po włączeniu radia 
ciężko rozpoznać, kto właściwie teraz gra i co gorsza, to nie ma 
znaczenia, bo i tak nikogo nie obchodzi to, co ta osoba ma do 
przekazania. Modne brzmienia to takie, ballada to takie itd. 
 
Szymon: Aha. 
 
Bartek: A protest song musi wyglądać tak i tak. 
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Szymon: Rzeczywiście ten zalew folku i ballad to jest problem. 
Ale z drugiej strony, to nie są tylko wytwory popowych master-
mindów. Tylko także cała masa niezależnego popu. Choć tak 
samo z systemu producenckiego. 
 
Bartek: Nie o to chodzi, nie chcę rzucać kamieniem, po prostu 
zastanawiam się, na ile takie umieranie gatunków przystaje do 
tego uniwersum muzycznego. 
 
Szymon: Na pewno wiele się dzieje w muzyce – kto by pięć lat 
temu powiedział, że jedyne sensowne rzeczy w metalu to bę-
dzie black i doom? 
 
Bartek: Hehe, no właśnie, gatunki się wyczerpują jako formy, 
ciągle trzeba szukać nowych przestrzeni do wypełnienia. 
 
Szymon: Bardzo mnie cieszy jako fana humoru choćby ten 
stand up. Także w Polsce, choć z poziomem bywa różnie. 
 
Bartek: Tak, bardzo różnie. 
 
Szymon: Ja jeszcze tylko mam nadzieję, że Polacy się obudzą 
i powstanie jakiś śmieszny serial komediowy. I nie w stylu 
Friends, tylko raczej w stylu Curb. 
 
Bartek: Nie znam tego Curb… 
 
Szymon: Curb Your Enthusiasm – Larry David, twórca Seinfel-
da, chodzi po mieście, nie robi nic ciekawego i zniechęca do 
siebie ludzi. To by się u nas sprawdziło, przecież narzekanie to 
także polski sport. 
 
Bartek: No niby tak. Ale, ale – jaką ocenę wystawiasz płycie? 
 
Szymon: A, no i się bardzo cieszę, że „Przekrój” wrócił! Tego 
trzeba Polsce było. To jest czasopismo z innego świata, ze 
świata sprzed przyjścia PO i uznania kultury za jedynie rynek. 
Wystawiam 3 na 5, bo nie było ani źle, ani dobrze. 
 
Bartek: Ja tak samo – 3, niektóre fragmenty świetne, kilka ka-
wałków niezłych, ale całość szału nie robi. No może niech bę-
dzie 3,5. 
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Szymon: Było miło i nieszkodliwie, ale fajnie mimo wszystko – 
i takiej stabilizacji życzę nam wszystkim w roku 2017. 
 
Bartek: Jakie ładne zakończenie! 
 

               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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* 
Nowa książka Julii Szychowiak, autorski wybór najcel-

niejszych tekstów zatytułowany Naraz, każe mi wrócić pamięcią 
do jej debiutu (Po sobie, 2007). Przypomina się motto z Krysty-
ny Miłobędzkiej, poetki nieufnej względem oficjalnych języków 
życia i literatury, wskazującej drogę swym nieufnym młodym 
następczyniom. We fragmencie motta pojawia się fraza („Cała 
ale całej nigdzie nie ma”) trafnie określająca charakter poszuki-
wań Szychowiak. Poszukiwań pewności orzekania o sobie 
i świecie. W świetle tych lapidarnych zapisków widać, że pew-
ności nigdy nie ma, a każda wypowiedź jest ulotna i krucha. 
I z tych okruchów, chwilowych błysków, strzępów świadomości 
buduje się tożsamość. Pojawiający się w rozmaitych układach 
zaimek „sobie” wyraźnie podkreśla charakter poszukiwań, pyta-
jąc o osobę, która mówi, czy raczej o której się mówi. Czy ta 
osoba staje się mówiąc, określając granice wrażliwości i wy-
obraźni, czy jest tylko każdorazowo mówiona, stwarzana, pre-
parowana na użytek nagłej potrzeby „stawania się sobą”? A jeśli 
staje się, to dla siebie, czy dla kogoś? To zaledwie początek 
pytań o możliwość świadomego istnienia, o brzegowe warunki 
poznania – w tym sensie te w większości drobne, wydrapane 
ostrzem na skórze, teksty traktować można jak przypisy do filo-
zoficznej epopei opisującej przygody stającej się, świadomej 
ograniczeń kalekiego języka, tożsamości: „Nie pamiętam tej 
kobiety, w której chodzę / i z którą sypiam. Cudzym oddycham, 
w cudze / włosy wsuwam dłonie. Kim piszę, / kim będę to czy-
tać?”. W takim stylu pisania łatwo o ekshibicjonizm i sentymen-
talizm, Julia Szychowiak robi jednak wszystko, żeby być od te-
go jak najdalej. W rozmowie z Agnieszką Kołodyńską podkre-
ślała, że wymogi formy powinny tuszować zbyt dosłownie ro-
zumianą potrzebę ekspresji, a wyrażanie siebie niekoniecznie 
musi przekładać się na egzaltację: „Chcę wierszom wierzyć, 
dlatego sama nie wymyślam historyjek, pod które trzeba będzie 
się podpiąć. I choć moje teksty są bardzo osobiste, staram się 
nie dochodzić do ekshibicjonizmu, a co za tym idzie – nie od-
chodzić od formy”. 

Cytowany utwór (zaczynający się od słów „Łóżko, w któ-
rym leżę, puste”) kończy ten wybór. Odnoszę wrażenie, że 
mamy do czynienia z czymś w rodzaju skondensowanej opo-
wieści, że dano nam coś w skrócie, w szybkim przebiegu, „na-
raz”. Podsumowanie najważniejszych „wydarzeń” koncentruje 
się na tym, co wniosło coś do życia i rozwoju, określiło stawanie 
się, ale tak „jakby psychiki nie było” i „jakbym w ogóle nie miała 
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języka”. I tu widać jak w soczewce właściwości indywidualnego 
stylu Szychowiak: komunikaty sytuują się obok łatwych ścieżek 
poetyckiego komunikowania, przewidywalnej konfesji dorasta-
jącej dziewczyny, jej tożsamości obyczajowo-społecznej, sta-
wania się kobietą. To wszystko, owszem, możemy sobie wy-
obrażać, snując narrację „post-wspomnieniową” o wielu po-
przednich byciach z kimś, w związku, w związkach, bycia w ro-
dzinie i poza nią, bycia „sobą” wobec napierającej materii ro-
mansowo-obyczajowych konieczności i bycia wobec języka, 
który też chce być sobą (skoro w jednym z wierszy pyta o toż-
samość). 

Przynajmniej próbowałam, może sobie powiedzieć 
bohaterka tych notatek z kolejnych samopoznawczych wypraw 
w głąb ludzkiego interioru, byłam blisko ludzi, a nawet 
wynalazłam specjalny język, taki, który potrafiłby z jednej strony 
znieść ckliwość, a z drugiej zniwelować obcość. 

Tak sobie czytam tę książkę, świadomie skoncentrowaną 
na pokazaniu poszarpanej drogi od związku do związku, od 
chęci bycia z kimś do jej całkowitego zaprzeczenia. W tym sen-
sie: „jestem widoczna, dopóki” coś, na przykład ciało, płaszcz, 
kaszel, światło, krótko mówiąc – unieruchamiające na moment 
tło. Paradoksalna tożsamość naszych czasów uzyskiwana na 
chwilę dzięki wielkodusznej albo małostkowej postawie tego 
„drugiego”, który opuszcza, bo „się nie poznał”, albo którego się 
opuszcza, bo „zbyt kochał mnie // mieć”. I w tej szczelinie mię-
dzy tym, co niedoszłe, a tym, co źle zaszłe, rodzą się słowa usi-
łujące mimo wszystko sprostać iluzji „mocnego skomunikowa-
nia”. 
 
* 

Słabość, koszmar senny, choroba, starość. Mimo ewo-
kowania niemocy te wiersze (Paraliż przysenny, Mikołów, 2016) 
mówią też o sile. Bohaterkę coś skazało na starość i związane 
z nią przypadłości, ale ona sobie tego nie życzy, wciąż duchem 
młoda i zadziorna w każdym słowie, dalej jędrnym, ostrym. 
Chciałem dopisać – i szczerym, ale to nie tak. Tu się raczej coś 
z „bezpośredniością” robi, tu się wokół kategorii „szczerości” 
tańczy. Genowefa Jakubowska-Fijałkowska nie jest poetką 
naiwną, „ludową”, szczerząca się do nas ufnie jak na rodzinnej 
fotografii. Niech się czytelnikowi nie wydaje, że kilka „spierda-
lam” czy jedna „kurwa” zmniejszają dystans, że są oznaką ja-
kiegokolwiek spoufalenia, obnażenia. Owszem, bazuje się na 
materiale autobiograficznym, lecz nie podaje się go w stanie 
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surowym. Coś jeszcze – między fizjologią a liryzmem, jak to 
mądrze ujęła na okładce Agnieszka Wolny-Hamkało. „I że moż-
na – nie wypadając z literackiego obiegu – myśleć o bogu zsu-
wając majtki w Istambule”. Seks, płciowość, pożądanie to na-
stępny ważny motyw książki. I znowu, żadne epatowanie pod 
pozorami „szczerości” – precyzyjna robota poetycka tak ma-
newrująca słowami, by te brzmiały zupełnie naturalnie przy 
mówieniu o wciąż pożądającej mężczyzny „kobiecie pod sie-
demdziesiątkę”. Wciąż żyjącej, pochłaniającej świat jak wtedy, 
kiedy nie była samotna i pozostawiona sobie w czterech ścianach. 

W wielu wierszach ożywają wspomnienia dawnego życia 
w PRL-u. Pamięć podsuwa m.in. noc w hotelu robotniczym 
w Stalinogrodzie („sucha była komunistyczna prezerwatywa”), 
egzorcyzmy babki Rozy, „pierwszą miesięczną krew”, pomie-
szane ze sobą strzępy telewizyjnych seriali, niedzielne msze 
w dzieciństwie, przemoc domową. Wszystko to wraca w snach 
(niekiedy paraliżując) i na jawie. Jawę określa poczucie kobie-
cej solidarności, wiedza o osobliwej międzyblokowej wspólno-
cie: „wdowy rozwódki stare panny katechetki // wyrzucają śmie-
ci kilka razy dziennie / z nudów samotności”. 

No i nie obeszło się bez autotematyzmu, moim zdaniem, 
bardzo dobrej próby. Jeden jego wyraz wiąże się z rozmyśla-
niami na temat poezji, drugi z mikołowskim środowiskiem po-
etyckim. Jeśli chodzi o pierwszą wersję, wszystkie jej wątki spo-
tykają się w utworze Zapisz ten wiersz mówiącym o przebudze-
niu w nocy i konieczności zapisania wiersza: „ty poszłaś się wy-
sikać // i tyle masz z wiersza / pani Adam Mickiewicz // słomko-
wy mocz otwarte okno”. Drugie krążenie wokół pisania i two-
rzenia pisarskiego środowiska skwitowane jest równie prze-
wrotnie i sarkastycznie. W relacji z wieczoru autorskiego miej-
scowego poety pojawia się passus: „Bies w depresji a pies pa-
mięta”. „Spisywanie czynów i rozmów” z suczej i psiej perspek-
tywy. Mały, mikołowski posthumanizm? 

    
* 

„To trzeba mieć doprawdy zacięcie, żeby katować się 
tymi zwrotkami” – z uporem powtarzał mój znajomy, na co dzień 
(a nocą? co z nocą?) zwolennik poezji zrozumiałej, nie przyj-
mując do wiadomości, że istnieje wiele poziomów i rodzajów 
zrozumiałości; w związku z czym Cezary Domarus w moż-
liwym do wyobrażenia kręgu odbiorców jest na pewno zrozu-
miały i wręcz wzruszający w swojej samotnej walce, w pasji 
rozbrajania min. To ostatnie słowo może dotyczyć ładunków 
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wybuchowych, wielkich energetycznych napięć – kulturowych? 
cywilizacyjnych? – które, rozpisane przez Domarusa, łagodnieją 
i deklasują się („zironizowane”, zjadliwie wyjaśnione), lecz 
również może dotyczyć wyrazów twarzy… i wtedy mimika sytu-
uje się gdzieś blisko mistyki, ale zostawmy tę myśl. Przez te 
wiersze (cargo, fracht, Mikołów, 2016) widzę twarz człowieka 
zdeterminowanego – może trochę jak ten niereformowalny 
znajomek ze wstępu – wierzącego w adekwatność operacji 
słownych mających się dość wiernie do organicznych i życio-
wych procesów, widzę zmieniający się wyraz tej twarzy, stop-
niową utratę wiary w prostotę transferu i transakcji, wreszcie 
zniechęcenie i poczucie porażki. Ta poważna i pewna siebie 
mina zostaje już tylko na fotografii z dzieciństwa, cała reszta 
zdjęć w albumie pokazuje pogłębiający się sceptycyzm. 

Ma się skojarzenia z Wirpszą – wiersz jest pisany 
w gęstniejącej atmosferze podejrzeń co do sensu i możliwości 
skomunikowania się z pozostałą, zajętą czym innym, resztą; ta 
gęstość ma coś wspólnego z podejrzliwością wobec języka, 
płaszczyzny zabawnych, zagadkowych, częściej jednak gorz-
kich, nieporozumień języka mającego (zgodnie z konwencją) 
wyjawiać coś istotnego, uniwersalnego, stale gotowego do pro-
dukowania formuł nie tylko ozdobnych, lecz i wspomagających 
czytelnika w poznawczo-egzystencjalnym rozwoju. Ta prostota 
samozwrotnej konwencji lirycznej w takich poetach jak Domarus 
budzi – myślę sobie, czytając cargo, fracht – coś na kształt 
przerażenia. „Już nie da się sprostać waszym prostolinijnym 
oczekiwaniom” – mówią owe Alicje, ciągnąc opowieść o tym, co 
zobaczyły po drugiej stronie rzekomego lustra (języka). „Jak on 
– język – wszystko potwornie kaleczy, nie dokładajmy się 
świadomie do powszechnego kalectwa” – tak mógłby brzmieć 
hipotetyczny wyimek z tej opowieści.  U Domarusa układa się to 
w „mantry komunikacyjne” – szereg pytań powątpiewających 
w możliwość sensownego dialogu: w przestrzeń między nadaw-
cą a odbiorcą wkrada się pokraczny szum, przester, obca 
modulacja, pojawia się pytanie „czy chcemy to odebrać” i po co 
odbierać, skoro w zasadzie mamy gotowe, rozbrajające 
jakąkolwiek tajemnicę, odpowiedzi na wszystko. W co drugim 
wierszu podkreśla się zbędną dla większego sensu, a może 
nawet jakiejś „prawdy” – mówieniowość, gadalność, wysuwa się 
na pierwszy plan „idiomatyczność”, zakonserwowanie i skost-
nienie formuł orzekających o świecie. I co zrobić z tym balas-
tem? W jakie „cargo” go wsadzić, jak poruszyć, upłynnić, w jaki 
wtrącić „flow”, jaki podsunąć „fracht”? Dobroduszny znajomy, 
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zwolennik adekwatności, ufności języka i w język, dość szybko 
odpadł od tych (jak to określił) „łamigłówek”, mnie one nie 
dawały spokoju do samego końca. „Nie powiedziano tego 
najgorzej”… Tylko nie każdemu chciało się słuchać. Albo: „Tak 
tu sobie gadamy – zawsze chcieliśmy to powiedzieć”. 

I jeszcze co do Wirpszy (czy Kacpra Bartczaka, Jaros-
ława Łukaszewicza itd.) – w ramach „rozpaczy” dotyczącej 
formułek lirycznych, od zawsze stygmatyzujących określony typ 
emocji (łatwych do podania, strawienia i obróbki), a także 
w ramach kontestacji upiornej łatwizny ewokowania „ego”, sięga 
się po „języki obce” fizyki, chemii, matematyki, astronomii, 
biologii. U Domarusa  świetnie rozegrano możliwe połączenia 
z językiem ekonomii, marketingu, brandingu itp. Okazuje się, że 
to nieraz więcej mówi o człowieku („o ludziach” – to bardziej po 
Domarusowemu) naszych czasów niż klisze liryczne wszelkiej 
maści, bo nie zawsze „szloch licytuje i wygrywa”. Owszem, 
w pewnych momentach tak. O pozostałych chwilach koniecznie 
ironicznej trzeźwości – i o właściwym dla niej języku chwytanym 
in statu nascendi – są wiersze Cezarego Domarusa. 

 
* 

Nowe teksty Krzysztofa Siwczyka (Jasnopis, Kraków 
2016) dobrze jest czytać wczesnym listopadowym (albo grud-
niowym, jak mi się zdarzyło) rankiem, gdy nie wiadomo, czy 
lepiej ponownie zasłonić okno i włączyć lampę, czy pozostać 
przy tej szarej wiązce naturalnego światła i uparcie przy niej 
tkwić. Tkwić, by zrozumieć iluzoryczność metafor określających 
ludzkie widzenie, a dalej: samopoznanie i samopoczucie. W ta-
kim procesie lektury jej miejsca niejasne doskonale komponują 
się z miejscem obserwacji, zmąconym i wątpliwym. W każdym 
razie zachodzi paralela między personą potencjalnego czytania 
a personą pisania, które się wydarzyło: obie osoby są u okna 
i obie też odnoszą wrażenie, że coś się przed nimi w ogólnych 
zarysach objaśnia (zaciemnia)… o, proszę, jakie epistemolo-
giczne gotowce podsuwa usłużny język. Nastawienie czyta-
jącego, guzdrający się za oknem dzień, są jednoznaczne, 
niechże się tam wreszcie coś określi, ma być tak jasno i wy-
raźnie, by afirmatywnie rzec „kocham cię, dniu”. Natomiast 
nastawienie „piszącej się jednostki” już tak jednoznaczne nie 
jest, mierzi ją oczywistość światła. Mierzi ją oczywistość świata 
ustanawianego przez światło. Jednocześnie doskonale wie, że 
z tego egzystencjalnego i poznawczego impasu wyjścia nie ma. 
Stąd kłopot w orzekaniu i podział na głosy. Przynajmniej dwa podsta-
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wowe, sprzeczne. Podwójność orzekania bliższa jest prawdy. Przy 
czytaniu tych wierszy uważajmy jednak z tak twardymi pojęciami 
jak „prawda”. Swoje wrażenia opisujmy za pomocą słów bardziej po-
datnych na dialektyczną migotliwość, obosieczność, trójwymiarowość. 

Tak więc jedna z postaci wiodących opowiada się za 
metafizyczną pełnią, za spełnianiem się epifanii w kontakcie ze 
światłem, a nawet Światłem, druga zaprzecza wiarygodności 
takiego rozpoznania się i odnalezienia w bycie. Mówię o pos-
taciach wiodących dialog i postaciach „wiodących wiersze” – 
one pozostają w sporze. W sporze – dodajmy – bardzo płod-
nym poetycko; to, co bierzemy za przerzucanie się idiomami, 
w swym lingwistycznym zamachu ujawnia jednocześnie jasną 
i ciemną potencję. Wnętrze tomiku wypełniają fragmenty for-
malnie przypominające małą sztukę teatralną, którą pozwoliłem 
sobie odczytać jako poemat ściśle związany z poprzedzającymi 
go i następującymi po nim wierszami. Dwie postacie z tej sztuki 
mówią – i to jest ich jedyne istotne działanie. Bycie człowieka 
w swej najgłębszej istocie jest mowne/mówione, ale przez to 
także – jak sugeruje Siwczyk – wmówione, omówione, zmó-
wione; w jakimś sensie zakarbowane w języku, „zaklepane”. 
Dlatego czytam niektóre fragmenty tej książki jak dokonujące 
się na naszych oczach oryginalne próby odklepania „zmówio-
nego” albo chociaż rozszerzenia zakresu i poziomu używania 
komunałów dotyczących człowieka, jego losu i języka. Bardzo 
poważnie należy potraktować pierwsze słowa książki: „tym 
najlepszym z niego wyjściem / najlepszym jego światem / jesteś 
zanim powiesz / czego ci w nim brak”. Najlepiej, najprawdziwiej 
jesteś, zanim coś powiesz, zaczniesz mieszać językiem, 
odpadać wraz z wirującymi słowami od rdzennej, pozawerbalnej 
istoty rzeczywistości. I jeszcze to: „zanim powiesz / czego ci 
w nim brak”. Różnicowanie zaczyna się z pierwszym wypowie-
dzeniem poczucia braku, dotkliwości, nieprzystawania. Znowu 
słowa jako zbędnie komplikujące proste pożycie z sensem. 
Milczeć, tak, to jest jakieś wyjście. Być może „najlepsze”. 

Mimo wszystko gada się dalej. Pisze się następny 
wiersz, żeby było jaśniej. Ale tak sądzi tylko jedna strona 
ujawnionej świadomości, ta bardziej zdroworozsądkowa, 
spolegliwa. Jak echo wtóruje jej inny głos: pisze się, żeby było 
ciemniej, bo tak jest bardziej uczciwie. Z tego punku widzenia 
„jasna strona” powiela quasi-religijne komunały o Świetle, 
niepotrzebnie zaciemniając możliwość autentycznego rozez-
nania się w świecie, w naturze jego związku z człowiekiem, 
jaźnią, językiem. Kiedy „pozytyw” afirmuje „kochane dni”, 
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„negatyw” natychmiast mówi, że „niekochane są dni”, te kartki 
zdzierane ze ściennego kalendarza, którego „terminalność” jest 
na wyczerpaniu. I ta antynomia wcale nie jest toporna, to 
zaledwie początek dalszych rozwarstwień sensu, tak oczy-
wistego i jasnego, już „zaklepanego”, w świecie pierwszej 
persony. Druga nagle oświadcza „kocham niekochane dni”, 
przyjmując na siebie i swoją poetycką odpowiedzialność odium 
przemijania, nimb śmiertelności, „myśląc o tym jak najlepiej”. 
A więc bez wyparcia i zbędnej mitologii afirmuje się ciemność, 
dorzuca się ją do języka jak nieodzowny składnik, cień 
konsekwentnie podmywający narzucany przez kulturę banał 
pewności. „Jeżeli twoje jest umocowane, to moje drży i dryfuje” 
– takie słowa nie padają w tej książce, ja tylko odtwarzam spór 
wiodących postaci. „Jeżeli twoje jest pełne, to moje waha się 
przed jakimkolwiek zapełnieniem, zamknięciem” itd. Mechanizm 
obronny. Czyż to nie doskonała metafora współczesnej poezji? 

Zawdzięczamy ją Siwczykowi. Tak właśnie zatytułował 
poemat, wokół którego krążę. Mechanizm obronny. Jeszcze tę 
definicję celnie dookreślił: „akt mowy na głosy”. I tu 
właśnie padają słowa, które wcześniej po swojemu 
przytaczałem. Jedynka (ten głos „jasny”) rzecze: „Nie 
cierpię, chłonę jasne przesłanie”, a na to dwójka: 
„Dlatego przysłaniam, jesteś już napełnionym naczy-
niem”. Nieufność dogaduje się tutaj z niepewnością 
i „niepełnością” – bo czy „napełnione naczynie” jest tak 
naprawdę w stanie wyjść poza siebie, przekroczyć 
horyzont, odnaleźć się w pustce? Ale nie z „wmówionymi 
słowami”, pojęciami, teoriami, z wdrukowaną siatką 
prawd, lecz tak zupełnie „sam na sam”… Solo. Pierwsze 
zarzuca drugiemu, że nie afirmuje, „nie szuka niczego 
poza sobą”. Drugie rezolutnie odpowiada, że nie musi, bo 
wszystko ma w sobie i zna granice swojego wewnętrz-
nego świata. Jeżeli pierwsze zawsze będzie lamentować, 
że „okno jest zamknięte”, drugie po stoicku wskaże 
rozwiązanie: „Język jest otwarty, umożliwia wyjście”. 

Tak nam w jasny sposób w swojej nowej książce 
Krzysztof Siwczyk wyłożył, jakie to siły biorą udział 
w każdorazowym akcie mowy, i jak w wierszu intensyfi-
kują się i komplikują jeszcze bardziej. Tamtejszy „jasno-
pis” staje się tutejszym „ciemnopisem”. I jeżeli już czyt-
amy po heraklitejsku, to widzimy jasno, że rzecz ma się 
nieraz doskonale odwrotnie. 
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Coś się kończy, nic się nie zaczyna – z takim postano-
wieniem wszedłem w nowy rok, publikując z końcem grudnia 
ostatni numer „2Miesięcznika. Pisma ludzi przełomowych”, po 
ponad 1,5 roku istnienia w tzw. „światku poetyckim”. Do tej de-
cyzji dojrzewałem jednak od dłuższego czasu. I choć ogłosze-
nie końca pisma spadło na wszystkich zainteresowanych nagle, 
właściwie z dnia na dzień, nie było to podyktowane nagłym 
przypływem emocji, dziwną kumulacją impulsów, przestawie-
niem klapki w mózgu itp., itd. Po prostu, doszedłem do wniosku, 
że idea pisma jako platformy wymiany myśli urodzonych w oko-
licy roku 1989 wyczerpała się, tak jak wyczerpuje się źródełko, 
z którego człowiek czerpie coraz mniej. Mimo że (i tu paradoks) 
materiałów mi nie brakowało, a grudniowy, czyli ostatni numer, 
był bodaj najobszernieszy ze wszystkich. 

Historia „2Miesięcznika” jest prosta. Powstał on w sierp-
niu 2014 roku. Najpierw jako cykliczny, młodopoetycki dodatek 
do magazynu „Inter- ”. Redagował go Tomek Dalasiński. Na-
stępnie redakcję przejąłem ja, by po kilku miesiącach stworzyć 
z „2-mieSięcznika” (tak się wtedy ten dodatek nazywał) osobne 
pismo (z osobnym layoutem, osobną stroną, redakcją i osob-
nym pomysłem na nie), wydawane co kwartał, poświęcone 
przede wszystkim „pokoleniu 89’+”. Pierwszy numer „Pisma 
ludzi przełomowych” ukazał się w czerwcu 2015 roku. Od po-
czątku jednak fundamentem magazynu był eksperyment pole-
gający na sprawdzeniu, czy nas – urodzonych w czasach spo-
łeczno-politycznego przełomu – coś łączy poza wymowną datą. 
I czy jesteśmy w stanie się jakoś zjednoczyć wokół jednej idei, 
co dałoby początek nowemu pokoleniu. Stanęło na tym, że je-
dyną rzeczą, która się udała, to… „2Miesięcznik”. Dlaczego 
więc go zamknąłem, skoro cieszył się z każdym numerem co-
raz większym zainteresowaniem? 

Eksperyment ma to do siebie, że nie może trwać wiecz-
nie. Tym samym po przeanalizowaniu wyników stwierdziłem, że 
nie ma sensu tego ciągnąć, jeśli chciało się uczynić z „2Mie-
sięcznika” coś więcej niż kolejne pismo literackie. Ambicje mia-
łem generacyjne. Niestety, tego „czegoś więcej” nie udało się 
zrobić, aczkolwiek nie da się też ukryć, że dla wielu magazyn 
był w jakimś tam sensie ważny (pomijając już „spadochronia-
rzy”, którzy jak otrzymali ode mnie pozytywną odpowiedź 
w kwestii publikacji, nie omieszkali poinformować, że właśnie 
jakieś inne pismo zdecydowało się opublikować ich teksty, więc 
chcą je z „2Miesięcznika” najzwyczajniej w świecie zabrać). 
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Niemniej, takich sytuacji było niewiele. A osób, które wysłało 
nam przez ten okres swoje prace – kilkaset. Wiele z tego, co 
dostałem, z satysfakcją opublikowałem. Będzie z tego blisko 
200 autorów. Myślę, że to bardzo dużo. 

Mieliśmy się profilowo różnić, skończyliśmy podobnie, jak 
inne pomysły, projekty, idee. Ale nie czuję już żalu. Na tę chwilę 
nie możemy mówić o „pokoleniu 89’+”. Ani nawet o „quasi-
pokoleniu 89’+”. Redagowanie „2Miesięcznika” właśnie mi to 
uświadomiło, że nic nas nie łączy. Jesteśmy zbytnimi indywidu-
alistami. Na łamach magazynu raczej pokazywaliśmy siebie niż 
dyskutowaliśmy. Rzecz jasna, nie było w tym nic złego. Zabra-
kło jednak elementu, który by sprawił, że poczulibyśmy się 
wspólnotą, a nie zlepkiem indywidualności. Zabrakło, poza kil-
koma chlubnymi wyjątkami i książką (Rówieśnicy III RP. 89’+ 
w poezji polskiej) prawdziwej dyskusji. To trochę dziwne, że 
niektórzy chcą rozmawiać już po fakcie, po tym, jak ogłosiłem 
taką, a nie inną decyzję. A może właśnie – dopiero teraz – na-
stał czas rozmowy?  Ale mi się już nie chce dyskutować, pró-
bowałem zainicjować jakiś dialog od mniej więcej 2014 roku. 
Z różnym skutkiem. Toteż dziś udaję się na mały odpoczynek. 
Niech inni, korzystając z archiwum pisma, próbują odpowie-
dzieć sobie na pytanie o sens tworzenia zrębów „pokoleniowo-
ści”. Pozostawiłem narzędzia. Ale już przestałem wierzyć, że 
można ich z powodzeniem użyć w tym, mimo wszystko, szczyt-
nym celu. Tak jak pisałem wcześniej: pismo pokazało, że nie 
jesteśmy pokoleniem. I nie będziemy nim, jeśli w grę nie wejdą 
„czynniki zewnętrzne”. Bo to przychodzi z zewnątrz. O tym de-
cydują: społeczno-polityczny klimat, historia, czas. Sztucznie 
możemy co najwyżej stworzyć wydmuszkę. Ale to też jest jakiś 
wniosek. Być może jest też tak, że ta generacja tworzy się wła-
śnie teraz, kiedy pismo jej poświęcone upadło. Sytuacja na 
świecie temu sprzyja. Może to jest moment decydujący? Nie 
wiem. Wiem tylko, że nie jestem w stanie już tego ciągnąć. Nie 
tylko z „ideologicznych” względów. Swoją drogą, określenie 
„Kolumbowie” wzięło się przecież z powieści Bratnego napisa-
nej kilkanaście lat po wojnie. Wszystko potrzebuje więc czasu. 
Po co go przyspieszać? 

Cieszy mnie jednak to, że „2Miesięcznik” był miejscem 
przyjaznym dla debiutantów. Wiem też, że oni są już na tyle 
„dobrzy”, że bez pisma i tak sobie poradzą. O to się nie mar-
twię. Ponadto odczuwam dużą satysfakcję, że udało się go wy-
puszczać regularnie. Co w przypadku pism literackich nie jest 
regułą. Wręcz rzadkością. 
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Radosław Jurczak (poeta, rocznik '95), który świetnie by 
się wpisywał w idee „2Miesięcznika”, a którego wiersze opubli-
kowałem w pożegnalnym numerze, napisał niedawno, że pismo 
pokazało (cytuję), iż „pokolenie istnieje. A konkretnie dwa poko-
lenia […] starsze, które rocznikowo datowałbym orientacyjnie 
1978-1991 włącznie (rok urodzenia Konrada Góry – rok uro-
dzenia Tomasza Bąka) i młodsze, roczników 90’+ (Dawid Mate-
usz)”. Nie do końca się z tym zgadzam. Jak już, to roczniki 
78’+, 80’+ wchłonęły część roczników 90’ (mniej więcej do roku 
1995). Roczniki 80’ i połowa roczników 90’ stanowią jedną, jeśli 
już, generację. Ale nie pokolenie (generacyjność to rzecz czysto 
formalna, umowna, pokolenie z kolei do powstania potrzebuje 
nie tylko umowności). Druga generacja zaczyna się już od uro-
dzonych w połowie lat 90’. Właśnie tych, którzy nie dostrzegają 
różnicy między światem wirtualnym a realnym, dla których oba 
te światy są wymienne. Radek Jurczak jest na styku dwóch ge-
neracji (co widać również w jego poezji). Jeśli miałbym opero-
wać kategorią pokoleniowości skłonny byłbym stwierdzić, że nie 
Konrad Góra dla roczników 80’, nie Dawid Mateusz dla roczni-
ków 90’, a właśnie Radek Jurczak 
mógłby stać się kimś na kształt (jak-
kolwiek to zabrzmi) „ojca całkiem no-
wego pokolenia” – tych wszystkich dzi-
siejszych 17-to, 18-to i 20-latków spę-
dzających większość życia na Face-
booku – czatujących, tweetujących, 
piszących wiersze z użyciem haszta-
gów, emotikonek, języka sieci, jak 
i o życiu w sieci w cieniu bliżej nie-
określonego, ale coraz realniejszego, 
światowego konfliktu – czy to czysto 
militarnego, czy też polityczno-ekono-
micznego.  

Są to już jednak przypuszcze-
nia. Wszystko się okaże kiedyś tam. 
A my róbmy swoje, bo tylko to nam 
pozostało. Jak katastrofistom w latach 
30-tych XX wieku. 

 
 

 
Rafał Różewicz 

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

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010617277296
https://www.facebook.com/dawid.mateusz.7
https://www.facebook.com/dawid.mateusz.7
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02.12.2016 w Końcu Świata odbyło się spotkanie z poetami 
mieszkającymi i tworzącymi w Toruniu. Udział wzięli: Tomasz 
Dalasiński (ur. 1986), Michał Pranke (ur. 1991), Szymon 
Szwarc (ur. 1986) i Paweł Tański (ur. 1974); całość poprowadził 
Jakub Osiński. 
 
Po spotkaniu miał miejsce Turniej Jednego Wiersza, podczas 
którego każdy chętny mógł zaprezentować jeden (i tylko jeden) 
swój utwór. Wiersze zostały ocenione przez jury składające się 
z gości panelu. Nagroda za zwycięstwo w Turnieju wyniosła 500 zł, 
a jej laureatem został Marcin Jurzysta z wierszem Przygo-
towania, który publikujemy w postaci skanu oryginalnej, rozczy-
tanej przez jurorów, kartki A4 z autentycznym podpisem Autora  
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Autor: Maria Kuczara 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(11)/2017_______________ 
 

 

174_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

 

Drodzy Czytelnicy!  

Jesteśmy z Wami już od 4 lat. 

W tym czasie udało nam się wydać  

11 numerów czasopisma (włączając w to 

numer bieżący). A to jeszcze nie koniec! 


