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„Nie jestem celebrytą. 
[…] Zarabiam na pisaniu”. 
Z Michałem Witkowskim 

rozmawia  
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska

 
 
Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska: Panie Michale, zaczęli-
śmy dialogować na Facebooku, ale coś wcięło naszą 
pierwszą konwersację… 
 
Michał Witkowski: Tak, ktoś zablokował mi konto. Ale dałem na 
nowym stosowny komunikat: „Kochani, tak się cieszyłem, że już 
tak długo mam to konto na FB, ale oczywiście jakiś życzliwy 
musiał mi zablokować… :-( Zaczynamy od początku. Pamiętaj-
cie, że straciłem cenne konwersacje z Wami, także w różnych 
naszych geszeftach via Izrael… Teraz muszę odbudować eko-
system…”. 
 
Więc my też zaczynamy od początku. 
 
Tak. Proszę zdać pytanie, a ja na nie odpowiem. W domu nie 
mam Internetu, nie mam telefonu, bo kończę książkę. Fioletowe 
Światło. Prześlę Pani pdfa. Jedyny kontakt mam, kiedy zaloguję 
się w knajpie. Żyję w XIX wieku. 
 
O, dziękuję! Zatem pierwsze pytanie, a właściwie dwa: jak 
czuje się Pan jako pisarz celebryta? 
 
Ja chyba nie jestem celebrytą, ponieważ celebryta z definicji 
zarabia na byciu nim, a ja zarabiam na pisaniu. Więc mecha-
nizm jest taki jak w przypadku znanych artystów: jest znany, bo 
coś robi, a nie jest znany, bo jest znany. 
 
A czy ma Pan wśród polskich celebrytów jakichś przyja-
ciół? 
 
Absolutnie nie. Zresztą nie mam też przyjaciół wśród pisarzy. 
Moimi przyjaciółmi zostają wyłącznie anonimowe osoby. 
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Jest Pan jednak znany nie tylko z twórczości literackiej, ale 
także z zamiłowania do mody. Czy ma Pan ulubioną markę 
odzieżową lub dom mody? 
 
Oj, nie mam jednej!  
 
A kilka ulubionych? W czym Michaśka czuje się najlepiej? 
 
Gucci, Givenchy, Louis Vuitton, Rick Owens, Ann Dementule-
mester, Nikolas Andreas Kalargis, Fendi, Balenciaga, Lanvin, 
Saint Laurent… mógłbym długo wymieniać. 
 
Czy lubi Pan gotować? W Ugotowanych czuł się Pan chyba 
swobodnie. 
 
Nie cierpię gotować! Całe życie jem wyłącznie w restauracjach. 
 
Co ostatnio Pan czyta? Służą Panu pisarskie pobyty w „pu-
stelniach”? 
 
Służą. Wczoraj skończyłem po raz setny czytać biografię Bal-
zaca pióra Zweiga. A dziś muszę kupić wreszcie coś nowego. 
 
Czyta Pan i pisze Fioletowe Światło. Skąd pomysł na tę 
książkę? 
 
Pomysł wziął się z poczucia, że, pisząc w Margot opowieść 
o Waldku Mandarynce, celebrycie ze wsi, właściwie nic jeszcze 
nie wiedziałem o showbiznesie i w sumie powinienem to napi-
sać teraz, od początku, z tymi późniejszymi doświadczeniami. 
I napisałem. 
 
Czy wobec tego teraz, kiedy dużo Pan już wie o polskim 
światku showbiznesu, nie ma Pan ochoty odrzucić tego 
tematu? 
 
Oczywiście, ja już ten świat opisałem; w nowej powieści, Alexis, 
która wyjdzie jesienią, już prawie go nie będzie. 
 
O czym będzie Alexis? Widzę od razu plakat z Dynastią, 

kiedy słyszę ten tytuł. 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(12)/2017______________ 
 

 

8_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

I słusznie! Alexis to ksywa pochodząca z serialu, tak jak ksywą 
była Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 

 
 

Michał Witkowski 
 

Pisarz i felietonista. Mieszka w Warsza-
wie.Trzykrotnie nominowany do Paszportu 
„Polityki” (2005, 2006, 2007), w 2007 został 
laureatem tej nagrody. Trzykrotnie nomino-
wany do Nagrody Literackiej „Nike”: w 2006 
(za Lubiewo – finał nagrody), 2007 (za Foto-
tapetę) i 2012 (za Drwala). Ponadto otrzymał 
Nagrodę Literacką Gdynia 2006 w kategorii 
„proza” za Lubiewo. Jego powieść Barbara 
Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej była 
nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 
2008 oraz została wybrana Książką Lata 
2007 Przeglądu Nowości Wydawniczych 
w Poznaniu. Powieść Drwal znalazła się w fi-
nale Nagrody Literackiej Europy Środkowej 
Angelus 2012. 
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KLAUDIA MUCA 

 
 

Być albo nie być celebrytą. 
Pisarz a współczesna 

kultura medialna 
 
 

Od współczesnego pisarza wymaga się medialnego 
kompromisu. Jeśli chce, żeby jego książka została dobrze wy-
promowana i żeby trafiła do jak największej liczby odbiorców, 
musi wziąć udział z procesie promocji, musi się pokazać, udzie-
lić wywiadu, zainteresować potencjalnych konsumentów jego 
dzieła. Zanim ta konsumpcja nastąpi, obiorca konfrontuje się 
z informacjami o publikacji, komentarzami wydawców oraz wy-
powiedziami samego autora. Z perspektywy rynku i kultury me-
dialnej później nowoczesności produkt okazuje się równie waż-
ny jak dyskursywny kostium, w jakim występuje. 

Mówienie o książce jako o produkcie to „znak naszych 
czasów”, kategoria rynkowa i medialna, niezwykle pojemna, bo 
mieszcząca w sobie zarówno oznaczenie materialnego charak-
teru książki, pozwalający określić jej kapitał ekonomiczny, jak 
i wyraźną sugestię, że książka jest finałem jakiegoś procesu 
produkcji (tworzenia), procesu kumulacji wartości (następujące-
go także w czasie redakcyjnej obróbki dzieła), który nie kończy 
się oczywiście w momencie wydania książki. Ciąg dalszy życia 
publikacji to odgrywany ze zmienną częstotliwością spektakl 
recenzji i omówień, reklam, udostępnień w mediach społeczno-
ściowych; spektakl walki o odbiorcę. Promocja literatury opiera 
się bardzo mocno na mechanizmach rynkowych (kumulacja 
kapitału symbolicznego i ekonomicznego) oraz medialnych, któ-
re zdominowały popularny dyskurs o literaturze, promując 
książkę poprzez osobę jej autora. W ten sposób pisarz staje się 
osobą medialną, musi podjąć wysiłek promocji stworzonego 
przez siebie produktu i w umiejętny sposób utrzymać się na 
medialnej scenie, zadbać o to, by nie zniknąć w momencie, gdy 
jego książki znikną z księgarnianych półek.  

Najbardziej jaskrawym przykładem (auto)promocyjnej ak-
tywności wśród współczesnych pisarzy jest działalność Michała 
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Witkowskiego, mniej kojarzonego z konkretnymi tytułami jego 
książek niż z modowymi skandalami (kapelusik z logo, które 
przypominało symbol nazistowskiej SS), zdjęciami publikowa-
nymi na Pudelku i w prasie brukowej. Witkowskiemu udało się 
jednak sprowokować opinię publiczną (nie tylko czytelników 
Pudelka) do przejęcia się mechanizmami kształtowania medial-
nego obrazu jednostki, które formatują nasze myślenie o auto-
rach i ich dziełach. To formatowanie może być dziełem krytyków 
i badaczy literatury, blogerów, wydawców, bibliotekarzy 
i wszystkich innych odbiorców książek, uwikłanych w kulturę 
literackich kompromisów opartą na nakazie „musisz się poka-
zać”. Warto w tym kontekście przypomnieć jeden z ciekawszych 
felietonów autora Lubiewa, opublikowany kilka lat temu na in-
ternetowych łamach „Polityki”. Felieton nosi tytuł Pisarz w me-
dialnej sieczce1 i należy do rodzaju tych, które pokazują jak jest, 
opowiadają o czymś, czego nie wiedzieliście lub czego sobie 
nie uświadamialiście, ujawniają jakiś sekret. Dziś ten tekst nie 
brzmi zbyt odkrywczo i pewnie nie wywoła kolejnych burzliwych 
dyskusji na temat roli autora, jego obowiązków, praw, preroga-
tyw, zdolności, znaczenia obecności lub nieobecności w me-
diach itd., ale rzuca światło na sposób, w jaki Witkowski jako 
pisarz działa, jak reżyseruje swoją popularność i jak utrzymuje 
uwagę odbiorców.  

Felieton Witkowskiego zaczyna się od serii pytań i jednej 
prostej odpowiedzi. Pytania brzmiały: „Czy zadawać się, czy nie 
zadawać z medialną sieczką? Chodzić tylko do kulturalnych 
programów czy też do Kuby Wojewódzkiego, Szymona Majew-
skiego, Drzyzgi? Czy pisarz ma prawo być celebrytą i czy owo 
bycie nie przeszkadza w poważnym odbiorze jego utworów? 
Czy można robić show (a więc wygłupiać się) i jednocześnie 
liczyć na ów poważny odbiór?”, a odpowiedź: „Oczywiście, nie 
można”. Wiele w tym felietonie goryczy, może nawet poczucia 
krzywdy i żalu z powodu dziwnego dyskursywnego przełożenia 
niezbyt pozytywnego obrazu pisarza na ocenę jego dzieł. Mar-
got – właśnie ta książka była promowana w czasie, gdy ukazał 
się felieton – Witkowski nazywa produktem okupionym ciężką 
pracą, który medialna promocja skupiona na postaci pisarza 
i jego zachowaniu sprowadza do parteru popkultury i umieszcza 
wśród biografii celebrytów, kiepskiej literatury popularnej lub 

                                                 
1
 M. Witkowski, Pisarz w medialnej sieczce, „Polityka” 2009, http://www. 

polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1500121,1,kawiarnia-literacka.read, 
dostęp: 18.03.2017. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/%20kultura/ksiazki/1500121,1,kawiarnia-literacka.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/%20kultura/ksiazki/1500121,1,kawiarnia-literacka.read
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poradnikowej. Autorowi nie podoba się również nastawienie 
mainstreamowych, inteligenckich mediów, modyfikujących wy-
powiedzi pisarzy dzięki prawu do skrótów. Jak więc być, żeby 
nie uczynić z siebie i ze swojej pracy twórczej tematu dla Pu-
delka? Być jak Julia Hartwig, czyli zachowywać tabu zarobków 
ze sprzedaży książek, udzielać wywiadów tylko renomowanym 
pismom? A może jak Tokarczuk – nie mieszkać w stolicy, odse-
parować się w miarę możliwości od tak zwanego współczesne-
go życia literackiego, pisać tylko bestsellery? Te da modele ist-
nienia publicznego pisarzy, nazwane przez autora Lubiewa od-
powiednio starointeligenckim i modelem „Tokarczuk”, Witkowski 
zestawia z własnym modelem: dużo wywiadów w różnych me-
diach, ujawnianie ciekawostek z prywatnego życia, drwina, za-
bawa w przedrzeźnianie kultury masowej. Takiej postawie grozi 
jednak przekroczenie granicy między zabawą z „medialną 
sieczką” a byciem jej częścią, wchłonięciem przez „świat zde-
waluowanego słowa”. Jak więc być, żeby nie zaszkodzić swojej 
twórczości, jak promować własne produkty, nie pomniejszając 
żadnym działaniem pozaliterackim ich wartości? Wszyscy prze-
cież wiemy, że książka nie obroni się sama, że promocja jest jej 
i nam, czytelnikom, potrzebna.  

Witkowski dowodzi, że celebrycki model budowania wi-
zerunku szkodzi, że jest odbierany i intepretowany zbyt bezpo-
średnio, nie jako rodzaj kulturowej subwersji, zakorzenionej 
w kampowych strategiach „bycia sobą poprzez ubranie”, tylko 
jako źródło atrakcyjnego tematu o skandalizującym potencjale. 
Sława Michaśki rosła wprost proporcjonalnie do liczby quasi-
literackich lub nieliterackich projektów pisarza, opakowanych 
w okładki kolorowych pism, nagrania wizyt na kanapach zna-
nych prezenterów w znanych programach telewizyjnych i inne 
medialne „kostiumy” (np. pisarz-po-botoksie, pisarz-szafiarka). 
Produkt, czyli książka, znika z pola widzenia; działanie jej autora 
zostaje nieopacznie zrozumiane i zamiast pomóc zbudować jasny, 
realny kontekst dla dzieła, przysłania jej wartość medialnymi 
skandalami. Czy to działanie jednak mogło zostać zrozumiane 
inaczej? Czy Witkowski nie był świadomy sposobów, w jakie ma-
sowa kultura medialna selekcjonuje materiały i doświadczenia? Ta 
ekspansywność pisarza stała się bronią obosieczną, Witkowski 
jest znany, ale dzięki ostentacyjnemu zaznaczeniu swojej obecno-
ści, dzięki wizerunkowi, który poprzedza recepcję jego dzieł. 

Podobny model bycia w mediach i stałej obecności w kul-
turze literackiej realizuje Szczepan Twardoch – twarz kampanii 
reklamowych Mercedesa oraz firm szyjących garnitury, współ-
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autor książki dla prawdziwych twardzieli – wywiadu-rzeki z Ma-
medem Khalidovem. Twardoch jest wyrafinowanym celebrytą, 
konsekwentnie utrzymującym swój wizerunek autorem książek 
o atrakcyjnych fabułach. To właśnie dzięki eksponowaniu siebie 
autor Morfiny stworzył własną markę, pozwalającą umiejscowić 
i zakorzenić się w polu literackim, utrzymać uwagę odbiorców 
i zachować pozycję wyrafinowanego literackiego celebryty2. By 
marka spełniała swoje populistyczne funkcje, autor musi dzia-
łać, nieustannie podejmować wysiłek (auto)promocji, godzić się 
na kompromisy, udzielać wywiadów, prezentować siebie i pro-
dukty, które chce nam sprzedać. W tej „sieczce” medialnych 
wizerunków pisarzy światła reflektorów nie zawsze są skupione 
na literaturze – a to ona jest przecież najważniejsza, zostaje na 
dłużej, a sława przemija. Wydaje się, że znacznie łatwiej czytać 
książki pisarzy, o których nie wie się zbyt wiele, wtedy dajemy 
pierwszeństwo literaturze, nie biografiom jej twórców.  

Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy literatura jest 
biografią, a biografia literaturą. To przypadek między innymi 
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego – poety, którego wizerunek 
mógłby posłużyć jako kontrast dla Twardocha i Witkowskiego. 
Dycki nie udzielił wielu wywiadów, mimo to o jego życiu wiemy 
bardzo dużo, bo to życie zawiera się w jego tekstach. To litera-
tura pisania niemedialnymi doświadczeniami, wsobna, nie eks-
pansywna, skupiona na rekurencyjnym powracaniu do tego, co 
było. Biografia zasila tę twórczość, jest jej podstawowym źródłem, 
jednak jej nie przysłania i – co najważniejsze – nie jest to biografia 
sformatowana przez wywiady, odautorskie komenta-
rze, ambitne omówienia krytyków publikowane 
w Internecie i inne media obecności pisarza. 

Kultura medialna potrzebuje jednak innego 
rodzaju pożywki, atrakcyjnego produktu z odpo-
wiednim, lekkostrawnym opakowaniem z narracji, 
łatwo dopasowujących się do naszych gustów 
i czytelniczych przyzwyczajeń. Nadmiar komunika-
tów towarzyszących wydawaniu książek zdaje się 
wpływać negatywnie na komunikatywność samej 
literatury. Zbyt wiele kostiumów nie przysporzy jej 
widowni. Może właśnie dlatego poziom czytelnic-
twa w Polsce jest nadal tak niski? 

                                                 
2
 O kształtowaniu się marki pisarzy pisał m.in. Dominik Antonik. 

Zob. D. Antonik, Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowi- 
zualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.  

 
 

Klaudia Muca 
 

Ur. 1991. Krytyczka, początku-
jąca badaczka literatury, dokto-
rantka na Wydziale Polonistyki 
UJ. Zarabia na życie, pracując 
dla Instytutu Książki w Krako-
wie. Członkini redakcji kwartal-
nika „Fragile”. 
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JAREK MAZUT 

 
 

Bottom ten,  
czyli złe książki 

polskich celebrytów 
 
 

Anna Lewandowska, 
Zdrowe gotowanie by Ann 

10 

 Nawet program 500+ nie sprawi, że 
tzw. przeciętny Kowalski będzie mógł 
gładko wejść w rolę bogatej żony bogate-
go męża i zacząć jadać tak, jak się jadać 
powinno. Nasiona chia na pewno są wspaniałe, jednak polskie 
chia – siemię lniane – bez wątpienia ma równie dużo mikro- 
i makroelementów, witamin, błonnika itp. i w niczym nie ustępu-
je swojemu celebryckiemu odpowiednikowi. Gotować zdrowo? 
Jasne! Gotować zdrowo z Anną Lewandowską? Mnie na to nie 
stać. 
 
 

Ewa Chodakowska, 
Myślnik 

9 

 Oto jest: Paulo Coelho w spódnicy 
skrzyżowany najpierw z masą, potem 
z rzeźbą, a na końcu z nie wiadomo 
czym. Tak wielu złotych myśli, które oka-
zują się tylko pustymi frazesami, na metr kwadratowy nie wygłosił 
chyba nawet sam Łukasz Jakóbiak. Myślnik? Raczej półpauza. 
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Omenaa Mensah, 
Twoje 3i 

8 

 I, i, i…? I nic. Nawet nie wiem, co 
o tej „książce” napisać. I nawet nie wiem, 
czy warto napisać o niej cokolwiek. „Pani 
Domu” to przy tym wzór poradnika dla 
kobiet. Ble. 
 
 

Maja Sablewska, 
Dziesięć sposobów na modę 

7 

 WHAT? Że to tak na serio? Jestem 
tylko prostym facetem, jednak sam znam 
co najmniej 100 sposobów na modę. Do-
bra, nabijam się. Zdjęcia Mai nawet fajne, 
ale jej „odkrycia” w zakresie „stylu” może poczynić każda co 
bardziej świadoma nastolatka. Naprawdę nie szkoda na nie 
drzew? Przecież są jeszcze Fejsy i Instagramy, zostawmy pa-
pier tym, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. Nawet 
w kwestii mody. 
 
 

Małgorzata Rozenek-Majdan, 
Perfekcyjne maniery 

6 

 O, jakże chętnie przeczytałbym 
książkę, która przykrą czynność sprząta-
nia skróci mi z trzech godzin do trzydzie-
stu minut. To by było coś. I to mogło być 
właśnie takie coś. Ale nie jest, za to po lekturze Perfekcyjnych 
manier nawet obudzony późną nocą bez większych kłopotów 
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będę w stanie napisać rozprawę habilitacyjną poświęconą ty-
pom i odmianom mopów i ściereczek do kurzu. Niby fajnie, tyl-
ko: po co? 

 
 

Katarzyna Cichopek, 
Sexy Mama. Bo jesteś kobietą! 

5 

 Sexy? Dobry żart na okładce. Na 
wiele więcej szkoda słów, więc może gwo-
li usprawiedliwienia dodam tylko, że nie 
jestem kobietą i cała sprawa jakby mniej 
mnie dotyczy (co nie znaczy, że nie dotyczy wcale). 

 
 

Kamil Pawelski, 
Ekskluzywny Menel 

4 

 Po lekturze tej książki poczułem się 
zawstydzony, ponieważ jej tytuł opisuje 
mnie tylko w połowie. Lektura to zresztą 
w tym przypadku zbyt duże słowo – mamy 
tutaj dużo zdjęć jednego faceta w niejednym ubraniu, mamy też 
trochę ciekawostek modowych, które zepchnięte są na dalszy 
plan, choć to właśnie one mogłyby sprawić, że książka byłaby 
jakoś tam strawna. A tak – to nie. 
 

 
Ilona Felicjańska, 

Wszystkie odcienie czerni 

3 

 Miała być mocna książka o rżnię-
ciu, a mamy zerżniętą z Grey’a treść za-
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rżniętą przez marne pióro Autorki, przy której pierwowzór jest 
wzorem fabularnego kunsztu i sprawnego języka (w literackim 
sensie). Jeśli szukacie pornografii, czytajcie de Sade’a. 

 
 

Konrad Gaca, 
Rytm zdrowego życia 

(terminarz motywacyjny 2017) 

2 

 Bzdury głębokie jak Rów Mariański. 
Panie Konradzie, warto by teraz najpierw 
przejrzeć Demotywatory (dogrzebując się 
do tych sprzed dekady!), a potem samemu to i tamto przeczy-
tać; wtedy może zorientuje się Pan, że powinien się Pan wsty-
dzić tego, co Pan popełnił, pododnie jak wiecznie młody 
(wiecznie młodniejący?) pan Krzysztof z pozycji nr 1. 
 

 
Krzysztof Ibisz, 

Jak dobrze wyglądać po 40 

1 

 Polecam przeczytać tę książkę po 
50. Albo po dwóch. A najlepiej po pół litra. 
Wtedy okaże się, że moc, jaką przekazuje 
Ibisz, ustępuje tylko mocy przybywającej 
do księcia Adama z planety Eternia. Hej. 
 

 
 

Jarek Mazut 
 

Ur. 1982. Krytykant literacki. 
Publikuje pod pseudonima-
mi, bo tak mu wygodniej.  
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MARTYNA BULIŻAŃSKA__________________wiersze 

 
 
 

london calling 
 
 
twój underground. masz prawo spieszyć się po lewej, milczysz  

[po prawej. cyjanotypia powietrza, 
patrz na to niebo ze wzgórza. jedź na waterloo i zobacz, że nie  

[ma tam nic, prócz echa  
tej melodii, która grała w tobie, milknąc z wolna. czyli dziś  

[wchodzicie bez bomb – 
mówi ten klubowy murzyn; za nami iggy pop w płaszczu 

[i tłustych włosach. milczmy. brokatowe  
paralityczne nogi jakiegoś słodkiego śmiecia o sarnich oczach.  

[różowa sala pełna dymu: zakręć się. 
rwij błony miasta, naródź się. czuj ścięgna, które oplatają zęby,  

[kiedy walczysz: idź, tnij arterie 
ściegiem muszelkowym. milczę. 
czyli dziś wchodzimy bez – 
 
 
 

pitbull darija 
 
 
pies został powieszony kiedy zaszkodził; tego dnia byłaś sama  

[jak jeden 
Bóg, który jest zawsze tak samo niebieski.  
wierna ja lecz –  
nie pierwsza ja –  
i pies skomlał ssaną kołysankę o moich kolanach  
kruchych jak feta, 
i skomlał jeszcze, że jestem kryształem, który nie tańczy bluesa  
lecz szczeka. 
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ziemia – ziemia 
 
 
dłoń jak brunatna maź błotna, człowiecza. ci ludzie naprawdę  

[widzą – bosi, w śladach stóp znaczą 
rytm. obracają płynne jądro środka. puchate ćmy osiadłe  

[na płachtach  
materiału otaczają je. ciemności 
platformo widokowa. zmień bieg rzeki, burz, tłamś  
i bij na alarm, bo już może być  d z i s i a j*. 
 
 

                                                 
*
 Publikowane wiersze ukażą się w drugiej książce Autorki,  
która ukaże się wkrótce nakładem Biura Literackiego. 

 
 

Martyna Buliżańska 
 
Ur. 1994. Polska poetka. Laureatka 
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
Silesius 2014 w kategorii debiut 
roku za tomik Moja jest ta ziemia. 
Za ten sam tomik otrzymała III na-
grodę X Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Złoty Środek Poezji” 
2014 na najlepszy poetycki debiut 
książkowy. Mieszka w Aleksandro-
wie Kujawskim. 
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MONIKA BRĄGIEL_______________________wiersze 
 
 
 

Dzika strefa 
 
 
Miejsce, w którym zasypia – światłoczuła, lepka  
plamka. Resztka pisma w użyciu, mistyczka w zbiorze ról. 
 
Związek miejsca z ciałem jak fragment obrazka, jeśli zechce 
niewprawną ręką wkłuć się w chore. Ciało jak zaskroniec 
 
przejechany przez tira. Miejsce jeszcze żywe, które ją przerośnie,  
choć nie ma lepszego rozwiązania niż zabawa, rozkładanie imion. 
 
Na części twarzy wymalowane kości i naczynka, na reszcie opór 
uwieczniony grymasem. Ogonek w ciasnych ścianach skroni. 
 
 
 

Pyłki, paprochy 
 
 
Puste pudełko po starych zdjęciach na kolanach chłopaka, 
który chyba właśnie wrócił, nie wiem, może jednak był zawsze 
w tym miejscu, na krześle, przy stole, z głową opartą na dłoni. 
 
Z dłonią pod brodą, pod plamą oddechu, ciepłego powietrza znad mórz, 
nad którymi bywał i w których się topił. Aż pewnego dnia zamarł  
na widok pustego jak miejsce po nim pokoju, odwrócił się, wyszedł. 
 
Stopił się z morzem otwartym na nagłe, na dobre i na najgorsze,  
na to wszystko pod skórą, pulsujące jak światła w tamtym mieście. 
Gdzie wszytko się zaczęło, choć stało się szybko nijakie i szare. 
 
Gdzie znalazł się przypadkiem, choć szukał od zawsze takiego domu, 
takich krzeseł i świateł obleczonych w kurz, później w cieple skąpanych 
jak w ogniu, jakby pustym od smutku, jakby przezroczystym, nie wiem.  
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Kruszy się, rozpada 
 
 
Narośl na księżycu nie jest dla zabawy. 
Włókno drzewa pęka ledwie tknięte palcem. 
 
Spośród wszystkich obrazów, z których schodzi farba, 
jeden jest problemem, inny rwanym w pośpiechu  
 
głogiem. Tak można to widzieć, trzeć spróchniałe końce  
źle ukrwionym palcem – ostrożnie. 
 
Tak to musi wybrzmieć, zanim stanie w ogniu 
człowiek na księżycu i ulegnie chwili okrutnie 
zraniony. Lekko pochylony jakby zjadał kolce. 
 
Lecz jeszcze zbudzi ciało upadek w martwy dzień. 
Ślady palców na rzeczach ukołysze dziewczynka. 
 
 
 

*** (Dziewczyna bez makijażu) 
 
 
 

 
 

 
 

Monika Brągiel 
 
Ur. 1991. Mieszka i pracu-
je w Krakowie. Autorka 
książki poetyckiej Kim się 
nie jest (Łódź 2012). Dok-
torantka na Wydziale Po-
lonistyki UJ. Publikowała 
w pismach i na stronach 
internetowych („Odra”, „To-
pos”, „Wakat”, „Elewator”, 
„Pressje”, „Arterie” i inne). 
Pracuje nad drugą książką 
poetycką (od paru lat). 

Dziewczyna bez makijażu zasypia w nocnym autobusie. 
Obudzona, co może powiedzieć światu? Przedwczesny świt 
zbyt ostry, ucieczka bez perspektyw. Kuli się w sobie i łamie. 
 
Jasna, pozbawiona dna. Co mogło się tutaj skończyć, co powinno 
się zacząć? Ciepło, którym patrzy, przebija się przez szyby  
jak popołudniowe słońce. Jak długo wytrzymasz? Kruche, 
trzaskające w palcach zdanie, które trzyma, rozsypuje się nagle, 
rozwiewa je przeciąg. Przykleja więc dłoń do szyby (nie ma takiego 
lustra, które by ją odbiło), potem zatacza kręgi, w końcu  
uderza. Mocno, pewnie. 
 
I przypominasz sobie ten wyrzut, ten lęk. Szkło skrzypi pod butami, 
czy to jednak śnieg? 
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AGNIESZKA KLARA TARNOWSKA_________wiersze 
 
 

 

karnawał 
 
 
Bal był I były słowa okrągłe, jak balonik.  
Były słowa ostre, jak piórko pawia, złapane  
w locie przez kolekcjonera kobiecych kreacji.  
Mój Boże, co o mnie powie? Balansować  
 
na szczudłach ponad stanem równowagi,  
to nie akt odwagi, to nagość. Żyłam Agnieszką  
– gwizdy! I na to znajdę ratunek, drogie panie,  
zagram Agnieszkę, Agnieszką opowiem dowcip  
 
Tak, tak!  
 
Drugi krąg szaleństwa przyjmuje szczudła.  
 
 
 

wytwórnia kruków, montownia bieli 
 
    „A thing of beauty is a joy for ever”.  

      John Keats, Endymion 

 
Giną kształty. O! Giną liście.  
Czy wiesz kto zmienia detale? 
Usypia chmura, budzi się deszczem,  
usypia kamień, budzi się piaskiem. O!  
 
Giną kształty. Oryginalność fali  
jak brzmienie twojego głosu  
we wszystkich aktach fikcyjnej przyjaźni  
– tu pauza – umiłowany podmiocie. O!  
 
Inaczej.  
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Oszczędzać kształty, przyciąć koszty.  
Po co las, w którym nas nie ma?  
Poszerzać świat rzuceniem oka  
– oko wrasta rzęsami w pamięć. O!  
 
Dalej? Dowód na wieczność: nic.  
Ja pytam: kto wciąż zmienia detale? 
Pusta łąka, brak spojrzeń – tniemy:  
usuwam kosa, suszę kąkol, usuwam siebie. O!  
 
 
 

Rdz 41 
 
 
Gdy jestem faraonem, nie mnie wykładać sny. Ześlij głód. Krowa  

[zjada krowę,  
kłos pożera kłos. Głodu nie będzie, panowie, głód nie opuści ciał  
bardziej obcych niż AI.  
 
Kłos pożera głos. Urodzeni z twarzą gładką  
jak ceglany Nil, nikną bez twarzy, z otworem na sylabę  
mat  
 
Pokoleniom sytym nadzieja umiera pierwsza.  
Pokoleniom sytym nadzieja umiera druga.  
Pokolenie syte nie potrafi umrzeć,  
 
w pół kroku do okna.  
Dojnego cielca przygnaj nam,  
plagę przygnaj, Józefie.  
 
Pokolenie chude umarło.  

 
 

Agnieszka Klara  
Tarnowska 

 
Ur. 1992.Publikowała w „Odrze”, 
„Helikopterze” i „2miesięczniku”. 
Mieszka w Łodzi. 
 
 



 
 
 
 
 

________________________________________Celebrytyzm 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____25 
 

 

 

 
 p

ro
za

 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(12)/2017______________ 
 

 

26_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

ELŻBIETA ŁAPCZYŃSKA_____________________nigdy 
nie przychodź, gdy 

zamawiam pizzę 
 
 

Któregoś dnia w moich drzwiach pojawił się Zygmunt 
Chajzer. 

– Uciekam przed przeznaczeniem – wysapał – wpuść 
mnie pan!   

Spod ciążących powiek spoglądał na mnie jak stary pies. 
W bruździe na czole zebrał mu się pot. Grzywa oderwała się od 
reszty włosów. Próbował wdychać powietrze nosem, ale trząsł 
się przy tym, jakby brał oddech na trzy. To w gruncie rzeczy nie 
ma znaczenia, chodzi mi tylko o to, że nie mogłem mu nie ulec.  

Popchnąłem narzędzia nogą w kąt i przyjąłem gościa 
najtroskliwiej, jak potrafiłem. Z głową wciśniętą między ramiona 
podałem herbatę, niestety bez ciastek. Nie minęło 20 minut, 
odkąd zaglądnął do mojej szuflady na leki, gdy zupełnie zatonął 
w fotelu. Pewnie zdawało mu się, że jest już ode mnie bardzo 
daleko, wessany w szparę między oparciem a siedziskiem, bo 
przymykał oczy jak krótkowidz. A przecież stałem przy parape-
cie, zaledwie cztery kroki od niego. Wypatrywałem tego, przed 
czym miał nadzieję ukryć się w moim mieszkaniu.   

Zauważyłem, że w końcu chce coś powiedzieć i to za-
pewne coś ważnego, więc usiadłem naprzeciwko, na skraju 
kanapy, tak jak siadają ludzie traktujący życie poważnie.    

– Któregoś dnia w moich drzwiach pojawił się Irek Biele-
ninik. Zamiast Fairy trzymał w ręce broń. „To czas zemsty”, tak 
mi powiedział. W szarpaninie straciłem zęba – rozciągnął war-
gę, żeby pokazać mi dziurę po kle – ale się wymknąłem. Ogro-
dowy krasnal mnie uratował od kul. Obiegłem dom, wdrapałem 
się na płot, nie wiem, czy pan wie, ale jestem wysportowanym 
człowiekiem, i uciekłem skurwielowi. Od tej pory się przed nim 
ukrywam. Przeznaczenie mnie zaskoczyło – westchnął już tro-
chę ciszej. Nie miałem śmiałości zapytać o najważniejsze, za-
dowoliłem się więc własną wyobraźnią.  

Od tych myśli przeskoczyłem w kolejne. Życie w uciecz-
ce musiało być wyniszczające. Świadczyły o tym drżące ręce 
i nieufność, z jaką rozglądał się po mieszkaniu – pozostawał 
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uważny i płochliwy pomimo kilku skradzionych mi pastylek. Na-
tychmiast zawstydziłem się stanem poplamionego dywanu. 
U innych, którzy go przyjęli, musiał natknąć się na podobne, 
wstydliwe ślady życia. U ilu ludzi jeszcze w ogóle się ukrywał. 
Do ilu drzwi zapukał. Ile osób zaskoczył podczas obcinania pa-
znokci, malowania martwej natury, oglądania Jenny Jameson, 
sprzątania rzygowin kota czy – tak jak mnie – ćwiartowania do-
stawcy pizzy.   

Z rozmyślań wyrwało mnie nagłe pukanie do drzwi. 

 
 

Elżbieta Łapczyńska 
 
Ur. 1987. Z zawodu copywriter, z wy-
kształcenia filozof. Urodzona i mieszka-
jąca w Krakowie. Pisze krótkie i bardzo 
krótkie opowiadania. Wyróżniona w kilku 
konkursach, wydana w kilku antologiach 
(m.in. Nikomu się nie śniło, MikroMA-
KRO) i  pismach literackich. Szlifowała 
umiejętności pod okiem pisarzy i redak-
torów w ramach różnych inicjatyw lite-
rackich (warsztaty Wydawnictwa Czarne, 
kurs pod patronatem Kraków Miasto Lite-
ratury UNESCO – wyróżnienie i reko-
mendacja do wydawnictw, Festiwal FA-
MA). 
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Autor: Maria Kuczara 
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ZUZANA LAZAROVÁ ____________________wiersze 
 

 
 

Gra w wyłączony środek 
 
 
Na początku było słowo 
A to słowo  
Było kłamstwem 
Odrzucam stabilność dla prostej zasady 
przemijalności sprawdzalności wszelkich prawd 
Zbrzydł mi każdy jeden miłosny akt 
gestem żądzy cielesności 
na który powinno się zanosić raczej 
pomiędzy żubrem a zupełnie  udomowioną dojną krową 
Pamiętaj, że nie będziesz kraść 
A jeśli już 
To tylko trochę 
Cierpliwie wyprowadzam ten drogocenny kawał mięsa 
delikatnie opłukany letnią wodą 
w milczeniu wsuwam z powrotem do spodni 
Po co komu potrójny rittberger 
skoro starczy fikołek 
Wiersz zawsze podpisuje ręka pokonanego 
Moja śmierć była już osądzona 
Pozostaje pytanie 
kto mnie zabił 
 
 
 

Gasi ostatni 
 
 
Starannie umyte pozbawione organów ciało 
wybudza się zamurowane w pomieszczeniu 
w którym nie można zapalić 
ani zgasić światła. 
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Wszyscy obecni mówią męskimi głosami 
Choć niektórzy w rodzaju żeńskim 
 
Ciało z nieludzkim wysiłkiem porusza się w przestrzeni 
Ciągnąc za sobą alegoryczny wóz 
do którego je zaprzęgnięto 
Mechaniczną gęś zjełczałego masła 
do której zwraca się po imieniu 
 
Jak wywabić wronę z jej własnego gniazda? 
 
Ożyw martwego i błogosław temu czynowi 
Bo tylko powolny ogień wewnętrznego rozkładu 
pozwala przynosić owoce 
 
Jak nie usnąć w kręgu 
który człowiek sam narysował wokół siebie? 
 
Wyjdź z jaskini 
od tej chwili nie dąż do niczego innego 
jak tylko do powrotu 
 
Jak przechytrzyć ducha zmarłego? 
 
Odwróć wilka uwagi 
niech wyjdzie ze skóry 
zobaczysz go nagiego jak znika w lesie 
Podnieś poniżonych 
bo tylko światło jest śmiechem wieczności 
 
Jak odbudować światła w opowiadaniach dni 
porywanych kometą obojętności? 
Czym przekupić kopistów w domu życia? 
 
Okno okazji nie otwiera się na długo 
 
Ciało wybudza się po raz drugi 
w pierwotnym stanie człowieka 
zaszyte w jeszcze ciepłym worku 
ze skóry dwugłowego zwierza 
 
Nienarodzony: czym jest słowo? 
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Szpara, która wycięła w tobie usta 
 
Dwa nabrzmiałe małpie języki 
które niezgrabnie się kochają 
Dwie pokraki ściskające sobie prawice 
 
Nienarodzony: czyja jest ta dziura 
pełna lotnej rtęci i kamieni piekielnych 
czyja to rozkoszna dziura tak się tu na mnie po ciemku szczerzy? 
 
Tych, którzy nie udawali obłędu 
 
Czyżby to był znak 
że bóg znowu zesztywnieje w człowieku? 
 
Tylko wężowy bicz mrugnięcia 
 
cuci nieobecne ciało po raz ostatni 
tym razem wśród wszystkich rzeczy 
Błogosławione jest łaską wiecznego uwolnienia się od kodu 
dlatego nie zadaje już żadnych komunikowalnych pytań 
 
 
 

Zniknąć 
 
 
Usłyszysz głosy 
Zajdziesz do innych pokoi 
Aż w końcu w kamień 
się obrócisz 
I stłuką cię tak 
że szem wytoczy ci się z głowy 
Wraz z zagładą gospodarza 
umrzesz i ty i znikniesz 
Podążasz 
za wyraźnymi znakami lasu 
zawsze gotowego 
uciekać drzewom 
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Kamień do kamienia 
 
 
Studiuj korale 
Ich spektakularną architekturę śmierci 
Fascynującą infrastrukturę zbiorowego 
cmentarzyska nieograniczonego przyrostu 
Wszystkie te doskonałe metropolie 
skoncentrowanego obumierania w masie 
Byłbyś chyba zadowolony 
gdybyś swoją śmiercią przyczynił się do powstania takiej bazyliki 
Do absolutnego spełnienia zadania ciała 
Do absolutnego sensu 
ucieleśnionego w majestacie wielkiej mogiły ludzkości 
 
Kamień do kamienia 
ciało do ciało 
I żadnego spoiwa 
Bezwzględnie odtrącić  wyciągniętą rękę 
która podsuwa nam kopiastą łyżkę zaprawy 
 
Zbutwieć 
spróchnieć 
skamienieć 
Zrosnąć się z najbliższym ciałem 
Stać się ciałem globalnym 
Domem życia 
Stracić wszelką odmienność 
Zasiać między ciałami konflikt 
kolizję 
punkt przecięcia przeszłego z przyszłym 
Spór 
ustawiczną powierzchnię trącą przemijającego 
z tym co dopiero przyjdzie 
pojednawczo łączące się w syntezę, która je przerośnie 
Konflikt kontaktu 
Starcie żywiołów przy wzajemnym dotyku 
Naturalna niezgoda wszelkich różnorodności 
czy będą trwać przy autonomii 
czy nie połączą się w jedno ciało 
w jeden członek 
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Zuzana Lazarová 

 
Właść. Tomková. Ur. 1986, czeska po-
etka i fotografka. Studiowała w pra-
cowni Miroslava Vojtěchovský’ego. No-
minowana do nagrody ORTEN. 

 
 

Zofia Bałdyga 

 
Ur. 1987. Absolwentka bohemistyki 
w ISZiP UW. Pisze, czyta, planuje. Au-
torka Passe-partout (SDK 2006) 
i Współgłosek (Mamiko 2010). Jej wier-
sze przełożone zostały na czeski, 
ukraiński, szwedzki i angielski. Cudze 
wiersze przekłada z czeskiego i sło-
wackiego. 

Skamieniałe słońce 
 
 
Na końcu czai się coś delikatnego 
nieznośnie gładkiego 
Ani to wejście, ani wyjście 
Żaden tyłek, co ma dwa końce 

ani rozpruty jamochłoni brzuch 
Raczej śliski otoczak świata 
Biały kontur 
Niemy dzwon 
dzwon bez serca 
i przebłysk okrucieństwa 
po którym człowiek tylko się ześlizgnie 
 
Gardziel ciemności zaleje słońce 
Głos dzwonu zrośnie się z pejzażem 
A jaskinia ciała zamarznięta w skórze 
rozpęknie się jak larwa 

 
 

Z jęz. czeskiego przełożyła Zofia Bałdyga 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

Jaroslav Seifert, Być poetą 

 
 

Znamienne, że w obecnycm zachwycie polskich po-
etów nad poezją czeską (tą bardziej undergroundową, spod 
znaku Egona Bondy’ego i Jiříego Kolářa) nie ma zbytnio 
miejsca dla jedynego noblisty naszych południowych są-
siadów – Jaroslava Seiferta. Może dlatego, że, jak wspomi-
nał Józef Waczków w przedmowie do wydania omawianej 
książki, Seifert w sensie poetyckim był jak wino: im starszy, 
tym lepszy, na przekór coraz częstszym problemom ze 
zdrowiem i przymusowym hospitalizacjom. 
 

 A co gorsza: uzyskał mia-
no Artysty Narodowego jeszcze 
przed Dubčekiem, Praską Wio-
sną, w ponurych czasach prezy-
denta Czesłowackiej Republiki 
Socjalistycznej – Antonina Novot-
nego. Choć od lat 50-tych do po-
łowy 60-tych objęty był nawet za-
kazem druku. Seifert bowiem pisał 
tak: 
 
Cóż to, chmurzy się panienka, 
bo przez cały dzień padało? 
A cóż powiedzieć ma ta jednodniowa  

[jętka? 
Padało przez całe jej życie. 
(Pociecha). 

 
Albo: 

 
Płakała już jedynie nieszczęśliwa dziewczynka, 
która o chodnik starła sobie kolano, 
kiedy niosła żołnierzom wodę. 
 
Ale to już było ostatnie nieszczęście 
w tej długiej wojnie. 
(*** [Płakała już jedynie…]). 



 
 
 
 
 

________________________________________Celebrytyzm 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____37 
 

Uwodzicielska muzyczność frazy, swoista gładkość obra-
zu, która odbierała trudnym tematom poruszanym przez cze-
chosłowackiego poetę, zwłaszcza w zbiorach pisanych od koń-
ca lat 60-tych, znamiona ciężaru, dziś raczej skazuje Seiferta 
na stanie obok Johannesa Bobrowskiego, który tęsknotę za 
pruskimi Mazurami, a zatem ich społeczno-polityczny wymiar, 
najczęściej sprowadzał do opiewania krajobrazu zachowanego 
w pamięci kilkunastoletniego chłopca. To stępienie ostrza na 
rzecz liryczności, banalności i owej muzyczności prowadzić 
może jednak do błędnego wniosku, iż dzisiaj Seifert nie jest już 
interesujący. Otóż, inaczej niż Bobrowskiego, Seiferta wciąż 
warto czytać. Mimo że jego stonowany język dotykający spraw 
typowo uniwersalnych (takich jak starość, przemijanie, śmierć) 
już w latach 70-tych, a więc w czasie rozkwitu czechosłowackiej 
opozycji oraz powołania do życia przez Vaclava Havla inicjaty-
wy pod nazwą Karta 77, był przykładem języka, którym posłu-
guje się nestor poezji, a więc figura, z punktu widzenia młod-
szych artystów, nader wątpliwa. Przywołująca na myśl raczej 
hamulcowego niż maszynistę, który miast patrzeć tu i teraz woli 
oddawać się (w większości) przydługim rozważaniom o naturze 
poezji i wspominkom, czyniąc ze swojego życia oraz przeczucia 
zbliżającego się końca główną oś swojej poezji: „I co teraz, do 
diabła! / Kuśtykając o kulach, / staję u kresu swoich dróg, / swo-
ich błędów, zamętów, przykrych tchórzostw […]” i jednocześnie 
redukując ówczesną teraźniejszość do mało znaczącego okre-
su w długim pochodzie dziejów, niemogącego równać się 
w oczach Seiferta choćby z czasem wojny. Co prowadziło w je-
go poezji do trywializowania znaczenia owej teraźniejszości, 
a poniekąd i walki o jej kształt, prowadzonej przez ówczesnych 
opozycjonistów (mimo że i Seifert podpisał się pod wspomnianą 
Kartą). To zaś pozwalało mu przylepić łatkę starca piszącego 
niegroźne wierszyki nieprzystające do realiów. A Nobel, którego 
przyznanie Seifert ponoć skomentował tak, że należał się on 
zmarłemu w 1980 roku pierwszemu dysydentowi komunistycz-
nej Czechosłowacji – Vladimirovi Holanowi, paradoksalnie po-
zwolił utwierdzić się w przekonaniu o niegroźnym charakterze 
twórczości Seiferta i umieścić świeżo upieczonego laureata 
w galerii ludzi zasłużonych, lecz minionych, nieposiadających 
żadnego wpływu na kształt dynamicznie zmieniającej się rze-
czywistości (jakby na potwierdzenie tych słów Seifert zmarł za-
ledwie półtora roku później). 

Dziś, czytając wybór wierszy Jaroslava Seiferta wydany 
w legendarnej „żółtej” serii PIW-u w 1997 roku, uderza w trakcie 
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lektury spokój tejże twórczości i podskórny optymizm towarzy-
szący poecie aż do końca. Spokój, którego nie są w stanie 
zmącić żadne donosy rzeczywistości, żadne działania skądinąd 
słusznej opozycji, żadne „niepokoje o Wilno” (jak choćby u in-
nego noblisty – Thomasa Tranströmera, pomieszczone w jego 
słynnej Gondoli żałobnej). Dopiero teraz widać ponadczaso-
wość tych wierszy, ich siłę i precyzję dyktowaną wiarą w jasną 
przyszłość świata oraz człowieka. Wyraźnie przeczącą obrazo-
wi coraz słabszego fizycznie, niedołężnego mężczyzny. A co 
oznacza ów tytuł ksiązki? Jak to ujął wspomniany wesoły staru-
szek-gawędziarz, pogodzony z losem i przyjmujący świat takim, 
jakim jest, z dziecięcą radością: „Bycie poetą, a takim mnie los 
uczynił, to słodkie nieszczęście”. Gorąco polecam. 

  
Jaroslav Seifert, Być poetą. Wybór liryków, red. Józef Wacz-
ków, PIW, Warszawa 1997. 

 

 
Rafał Różewicz 

 
Ur. 1990 w Nowej Rudzie. Autor dwóch 
tomików: Product placement (2014) oraz 
Państwo przodem (2016). Tłumaczony 
na język ukraiński. Mieszka we Wrocła-
wiu. 
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„Wieloryby też piszą poematy”. 
Z Edwardem Pasewiczem 
rozmawia Anna Dwojnych

 
 
Anna Dwojnych: Najbliższy numer „Inter-” poświęcony jest 
celebrytyzmowi. Chciałam zapytać, czy Twoim zdaniem po-
eta powinien być celebrytą? 
 
Edward Pasewicz: Jak najbardziej. Ja uważam to samo, co He-
inrich Heine – że wszyscy powinni rzucić swoje zajęcia i zająć 
się czytaniem moich wierszy. Naprawdę. 
 
Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. 
 
Dlaczego nie? Poeci byli kiedyś celebrytami, w związku z tym 
dlaczego znów nie mieliby być? 
 
Obecnie to słowo nabrało chyba innego charakteru. Być 
celebrytą to obecnie zwykle znaczy „być w Internecie”, to 
miałam na myśli. 
 
Częsty problem z tym jest taki, że ci celebryci tak naprawdę nie 
mają nic do powiedzenia, są znani tylko z tego, że są znani. 
Albo mają po 15 tysięcy lajków na swoim vlogu i nagle okazuje 
się, że są celebrytami. Jest to śmieszne. 
 
Ale Tobie podobają się internetowe formy promocji poezji? 
Albo slam? 
 
Dlaczego nie? Jak każda inna forma. To w ogóle nic nowego 
nie jest, bo slam dział się przecież na ulicach Aten, gdzie poeci 
wygłaszali swoje wiersze itd. Też rywalizowali, kto jest lepszy. 
Slamy się odbywały, może nie nazywały się slamami, ale odby-
wały się w Hiszpanii w knajpach, gdzie też bili się na wiersze, 
jak choćby Lorca, ale też inni poeci. Więc to nic nowego pod 
słońcem, zmieniły się tylko narzędzia. 
 
Jesteś nie tylko poetą, ale też muzykiem – kompozytorem. 
Czy uważasz, że słuch muzyczny jest niezbędny, aby być 
dobrym poetą? 
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Tak, to jest niezbędne, przynajmniej moim zdaniem. Ktoś, kto 
jest głuchy, nie napisze rytmicznego wiersza, bo mu się to nie 
uda. Więc myślę, że tak. 
 
Talent muzyczny i poetycki idą w parze? 
 
Tak, najczęściej kompozytorzy albo sami sobie piszą libretta do 
oper, jak Ryszard Strauss, Alban Berg czy Ryszard Wagner. 
Bardzo wielu kompozytorów tak postępowało, a przecież to są 
poetyckie teksty.  
 
Stanisław Grochowiak pisał, że „woli brzydotę, bo jest bli-
żej krwioobiegu”. Gdy czytam Twoje teksty, myślę, że 
mógłbyś się pod tym podpisać.  
 
Tak, raczej bym się podpisał. 
 
Powiedziałeś kiedyś, że  literatura jest faktem biologicz-
nym. Czy mógłbyś to rozwinąć?  
 
Uważam, że skoro wytworzył się język, to konieczność wytwo-
rzenia się poezji, literatury była jak konieczność biologiczna, jak 
pojawianie się pewnych narzędzi. Była potrzeba wymyślenia 
takiego sposobu przekazywania informacji, który łączyłby wy-
obraźnię i pamięć, pamięć chwili; więc pojawił się wiersz. Wyni-
ka to z biologii. 
 
Poezja też jest kodem, jak DNA? 
 
Tak. Myślę, że wieloryby też piszą jakieś poematy, tylko ze 
względu na miejsce, w którym żyją i sposób budowy ciała, nie 
zapisują tego. Choć nie wiemy tego, czy nie zapisują, może 
mają jakieś inne sposoby. 
 
Szczepan Kopyt określił Cię mianem poety religijnego. 
Często w Twoich tekstach pojawiają się odwołania do tek-
stów biblijnych, modlitw. Jak to traktujesz – czy to po pro-
stu zapożyczenie znanego tekstu kultury, którym także jest 
Biblia, czy to ma takie znaczenie, na jakie wskazywał Ko-
pyt? 
 
To jest zaznaczenie pewnego sposobu myślenia. Kiedy się my-
śli o religii, wtedy najlepiej oddaje to forma modlitwy. Faktycz-
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nie, w Drobnych, drobnych bardzo dużo tego jest, jest Adagio 
religioso nawiązujące zresztą do Bartóka, środkowej części je-
go Koncertu fortepianowego, która tak się nazywa. Ale myślę, 
że tu chodzi bardziej o nastrojowość, o to, że religia czy religij-
ność jest wyłączeniem się z czegoś takiego pospolitego. 
 
Taki mistycyzm? 
 
Tak, w tym sensie. 
 
Chyba jednym z najczęściej spotykanych słów w Twojej 
poezji jest słowo „język”. 
 
Cóż, poezja zazwyczaj mówi języku. 
 
Ważnym motywem Twojej twórczości jest cielesność. Mam 
konkretnie na myśli opowiadanie Mapy w antologii Opo-
wiadania dla Alberta pod red. Marcina Świetlickiego. Zasta-
nawiałam się, w jakim stopniu można je interpretować jako 
tekst o budowaniu tożsamości poprzez ciało, poprzez po-
równywanie swojego ciała do ciała innej osoby.  
 
Wyobrażam sobie, że takie zdarzenie mogłoby się wydarzyć, 
dlatego że w kwantowym continuum może zdarzyć się wszyst-
ko. Takie jest stanowisko filozofów i fizyków kwantowych – jeżeli 
coś jesteśmy w stanie pomyśleć, to mogłoby się to zdarzyć. 
Wydawało mi się, że taka historia o zatraceniu się w kimś innym 
może być ciekawa literacko. Ale czy chciałbym, by coś takiego 
zdarzyło się naprawdę? Nie wiem. 
 
To jedynie moja interpretacja, że punktem wyjścia jest na-
sza cielesność, zazdrość o cudze ciała. 
 
Raczej tak, tak zazwyczaj jest. 
 
Co czytasz? 
 
Wszystko. Wszystko, co mi wpadnie w łapy. Najczęściej czytam 
książki historyczne albo takie, które są mi potrzebne w danym 
momencie do pracy. Czyli jak pracuję nad jakąś sztuką albo 
scenariuszem filmowym, to robię taki research, to mnie najbar-
dziej bawi. 
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Masz swoich ulubionych autorów? 
 
Ale poetyckich? 
 
Też. 
 
Najbardziej lubię Saula Bellowa jako prozaika, Sommera, Dyc-
kiego, Sosnowskiego, Świetlika, Larkina, Audena – ale wcze-
snego. Mógłbym jeszcze długo wymieniać. 
 
Co myślisz o zaangażowaniu politycznym poezji? Czy po-
ezja powinna być polityczna? 
 
To zależy. Bardzo niewielu poetów może być Audenem albo 
Brechtem. W związku z tym bardzo często to zaangażowanie 
zamienia się po prostu w tanią agitkę polityczną. I jeśli tak, to 
nie.  
 
Wtedy jest grafomania. 
 
Tak, wtedy jest grafomania. Ale jeśli mamy do czynienia z tek-

stem, który jest tekstem poetyckim, jak w przy-
padku Brechta, to on jeśli nawet ocierał się o agitkę 
polityczną, to jednak kunszt literacki nie pozwalał 
mu na ześlizgnięcie się w grafomanię. O tym mó-
wię. To znaczy: ważniejsza niż polityka jest jednak 
literatura. Politykę można uprawiać na wiecach, 
a poezja powinna być jednak czymś kunsztownym 
i wyrafinowanym. Tak przynajmniej uważam. 
 
Czyli ważne przesłanie ideologicznie nie może 
przesłonić jakości poetyckiej? 
 
Dokładnie. 
 
Dziękuję bardzo za rozmowę. 
 
Dziękuję. 

 
 

Edward Pasewicz 
 
Ur. 1971. Poeta, pisarz, dramaturg 
i kompozytor. Laureat VII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Jacka Bierezina (2001), 
wielokrotnie nominowany do głów-
nych nagród literackich w kraju, 
w tym m.in. trzykrotnie do Nagrody 
Literackiej Gdynia, do Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz 
do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy 
Szymborskiej. Jego wiersze były 
tłumaczone m.in. na niemiecki, an-
gielski, słoweński, serbski, bułgar-
ski, czeski, hiszpański, kataloński, 
włoski. 
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ANNA MOCHALSKA 
 

 

Na próżno szamotanina w próżni. 
Pięszczoty Karola Ketzera

 
 

W Pięszczotach Karola Ketzera wszystko pasuje do 
siebie jak pięść do nosa. W tym przypadku znaczy to jed-
nak, że pasuje do siebie idealnie. I możemy – za Markiem 
Olszewskim – uznać, iż „pięszczoty” są „przejawem pod-
szytej młodością utopii, która uzgadnia warunki współist-
nienia tego, co nieprzystawalne”1. Możemy też – ku czemu 
zdecydowanie bardziej bym się skłaniała, choć to prawdo-
podobnie przejaw utopii dzielonej z autorem – założyć, że 
tytułowy neologizm właściwie oddaje charakter relacji mię-
dzyludzkich, a nawet świata, w jakim relacje te się rozgry-
wają. Według definicji Ketzera „pięszczoty” to „mdłe modli-
twy o życie grzeszne. / Mętne mantry szyte na miarę” 
(Randewu kung-fu). To właściwie jedyna dostępna nam 
forma kontaktu z innym (człowiekiem). Nie jesteśmy zdolni 
do pieszczot bez użycia pięści. Innymi słowy wszelka czu-
łość wzmaga niepokój, budzi w nas strach, pierwotne in-
stynkty. Pieszcząc, jednocześnie myślimy o rozstaniu, 
okopujemy się, zabezpieczamy na przyszłość. A wiadomo 
przecież, że najlepszą formą 
obrony jest atak. 

 
Ujmowanie zagadnień miło-

snych poprzez odwołanie do meta-
foryki militarnej jest właściwie moc-
no schematyczne i bardzo po-
wszechne (i stało się również w tej 
recenzji – w końcu to „miłosne 
podboje”). Ketzer wychodzi z tego 
jednak obronną ręką, bo zgrabnie 
rozgrywa zastaną konwencję, 
a nadto konsekwentnie ją realizuje. 
Traktowanie związku jako pola bi-
                                                 
1
 M. Olszewski, Po swoje, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6935-po-

swoje.html, dostęp: 12.03.2017. 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/6935-po-swoje.html
http://www.dwutygodnik.com/artykul/6935-po-swoje.html
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twy ujawnia się na wielu płaszczyznach jego tekstów: poczyna-
jąc od używanego słownictwa, w tym licznych neologizmów, 
kończąc na konstrukcji podmiotu, ten bowiem często znika 
z obszaru wiersza, a zastępują go bezokoliczniki przybierające 
nierzadko formę rozkazu. Wycofanie podmiotu nie jest jednak 
spowodowane tylko i wyłącznie chęcią realizacji bezosobowej 
formy rozkaźnikowej. Powodów jest tu jeszcze co najmniej kil-
ka. Po pierwsze, w ten sposób przejawia się pewna „prozator-
skość” tej poezji (Ketzer w 2013 wydał zbiór opowiadań Czere-
śnie prosto z drzewa) – zamiast na wyrazistego pierwszooso-
bowego bohatera lirycznego, autor stawia na bogaty opis tła, 
wydarzeniowość, tworzenie opowieści, powołanie do życia bo-
hatera tej opowieści (powracająca kilkakrotnie Jenny). Po dru-
gie, podmiot – jeśli już się pojawia – niezmiennie nie angażuje 
się w związki. Jak słusznie pisze w swojej recenzji Krzysztof 
Kleszcz – „autor zdaje się męsko-damskie wojny brać na 
chłodno”2. Ten chłód w opisywanych relacjach przerzuca się na 
chłód mowy lirycznej, nieosobistej, będącej na zewnątrz tego, 
co się dzieje. Po trzecie wreszcie, podmiot wycofuje się nie tyl-
ko z mowy, ale również sam z siebie. To nie człowiek, a „człe-
kokształt” (Mehr Licht). Przygodny i płytki charakter związków, 
w jakie wchodzi, powoduje, że zmuszony jest do „zeznań / 
w formie zmyślonych streszczeń […]” (Efemeromowa). Nie do-
świadcza tak naprawdę jakiegokolwiek innego bytu w formie 
konkretnej („Oczyszczeni z wszelakich błysków jakichś ciał na-
bierają w ciemno” – Panthareje), nie jest zatem w stanie do-
świadczyć również samego siebie („Jest tylko coś w rodzaju 
mnie oraz coś w rodzaju ciebie” – Pięszczoty). Jawi się (sobie), 
a nie wyjawia (innym). 
 Ketzer mówi zgrabnie, dosadnie, konkretnie i krótko. Sta-
ra się uwodzić i zwodzić czytelnika, tworząc wiele fraz „pięsz-
czących” – mówiąc jego językiem – ucho. Zwodzi też okładka, 
zwodzi tytuł, zwodzi sam poeta na spotkaniach autorskich. Gra 
pozorów jest tu niezwykle skuteczna i trudno się przez nią 
przebić. Istnieje pokusa pozostania na tej pierwszej warstwie, 
gdzie dostajemy zwięzłe, nieco oporne wiersze, dużą dawkę 
energii i siły, nonszalancki podmiot trochę w stylu macho, gene-
ralny wkurw (powołując się na słowa Rafała Gawina3), ironię 

                                                 
2
 K. Kleszcz, Garść szpil dla laleczek voodoo, http://bialafabryka.blogspot 

.com/2016_12_01_archive.html, dostęp: 12.03.2017. 
3
 R. Gawin, Tajemnica zaginionego pantofelka albo barka pozostawiona na 

brzegu. Podsumowanie roku 2016 w poezji polskiej, http://gawin.liberte. 

http://bialafabryka.blogspot.com/2016_12_01_archive.html
http://bialafabryka.blogspot.com/2016_12_01_archive.html
http://gawin.liberte.pl/tajemnica-zaginionego-pantofelka-albo-barka-pozostawiona-na-brzegu-podsumowanie-roku-2016-w-poezji-polskiej/


 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(12)/2017______________ 
 

 

48_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

i cynizm („wśród smaczków książki dominuje ostra papryczka 
chili” – tym razem mówiąc słowami Krzysztofa Kleszcza4). Ale 
pod tą warstwą jest dużo ciekawiej. Natkniemy się tam na li-
ryzm, rozpacz, tęsknotę, samotność. Pięszczoty to książka głę-
boko tragiczna. Egzystencja w opisywanym świecie to nie 
kaszka z mlekiem ani bułka z masłem. W tym świecie jesteśmy 
„zdezorientowani kłębistością swych jestestw” (Panthareje). Tak 
bardzo pragniemy nadać rzeczywistości sens, poskładać niepa-
sujące elementy, że łączymy wszystko, co tylko się da (Ketzer 
zlepia wyrazy, jest to wręcz pewna maniera jego poezji, niekie-
dy irytująca, np. Dolilulilaj, Niemójcień, Syntesynestezja). Nade 
wszystko chcemy coś poczuć, żeby rzeczywistość wydała się 
bardziej realna, namacalna, możliwa do doświadczenia. A po-
nieważ z rąk wymyka się nam absolutnie wszystko, a zasadą 
tej upragnionej rzeczywistości jest ułuda i pozoranctwo, decy-
dujemy się na jedyną rzecz, którą naprawdę możemy poczuć, 
która pozwala na doświadczenie samego siebie – ból. „Chwyta-
nie się brzytwy dla przyjemności / wchodzi w krew szybciej niż 
można sądzić” (Robaczku), a „dla bólu wiele można zrobić” 
(Mehr Licht). Jednak nieustanne doświadczanie bólu uodparnia. 
Za każdym razem potrzebny jest silniejszy bodziec, bo „wszyst-
ko goi się w zastraszającym tempie” (Antytrąd). Ból jest tym, co 
nas określa, pozwala na wejście w interakcję z człowiekiem 
i światem. Jest czymś, do czego chcemy powracać i poprzez co 
chcemy się ukazywać innym („Rozbieramy się, żeby znaleźć 
chociaż jeden strup” – Antytrąd). Podmiot obsesyjnie pragnie 
przełamywać wszelkie bariery, takie jak „krew/mózg, oczy/język, 
kolor/dźwięk, zapach/kształt” (Syntesynestezja), ale też czło-
wiek/człowiek, człowiek/świat, ja/ty, ja/ja. Ból („pięszczota”) to 
jedyny znany mu sposób. Jest w tym jakiś rodzaj piękna, ale 
„tylko najbardziej zahartowani w pięknie / potrafią znieść jego 
słodki smród, gdy pięści ich nozdrza, / powodując chłodny, ko-
jący krwotok” (Efemeromowa). 
 Ketzer nierzadko stosuje metafory nawiązujące do ko-
smosu (np. „W skafandrach niepewnie / opuszczamy latające 
spodki.” – New millennium Jenn: początek okręgu, „Planety na-
bierają nowy obrót.” – New millennium Jenn: szamotanina 
w środku nocy). Metaforyka ta nabiera głębokiego sensu, kiedy 
docieramy do tragizmu ukrytego w tej książce. Ludzie w rze-

                                                                                                                   
pl/tajemnica-zaginionego-pantofelka-albo-barka-pozostawiona-na-brzegu-
podsumowanie-roku-2016-w-poezji-polskiej/, dostęp: 12.03.2017. 
4
 K. Kleszcz, Garść szpil dla laleczek voodoo. 
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czywistości Pięszczot są dla siebie całkowicie obcy, odległość 
między nimi liczy się w latach świetlnych, a otaczający ich świat 
wydaje się tak nieznany, jak nieodkryta jeszcze planeta. Poru-
szać się po nim możemy jedynie po omacku, a jego podstawą 
jest właściwie pustka. Mamy pustkę w miejscu siebie, własnych 
zmysłów i serca. Wszelka obecność dana jest tylko na chwilę 
i nie jest właściwie możliwa do uchwycenia. Pod płaszczykiem 
kundla kryje się wierny pies. To owca w wilczej skórze, a ten 
szczek to zasłona dymna. Książka Karola Ketzera tak napraw-
dę jest bardzo serio. I na serio należy ją brać. 
 
 

Karol Ketzer, Pięszczoty, WBPiCAK, Poznań 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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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

I co mu zrobicie? 
O Pańskim płaszczu 
Krzysztofa Kleszcza

 
 

„Wulgaryzacja jest często nieodłączna od demokratyzacji”. 
Karol Irzykowski1 

 
 

Pańskiego płaszcza, najnowszej książki Krzysztofa 
Kleszcza (ur. 1974), próżno szukać na liście tomików zgło-
szonych do tegorocznej edycji Wrocławskiej Nagrody Po-
etyckiej SILESIUS. Podobno wydawca zwyczajnie zapo-
mniał jej wysłać, z drugiej strony gapiostwo mecenasów 
dość dobrze ilustruje kondycję współczesnej poezji pol-
skiej, która – poza jej koryfeuszami – nikogo specjalnie nie 
interesuje, o czym napisał mi w dedykacji sam autor, 
wprost sugerując, że jego książka idealnie nadawałaby się 
pod „jedną z nóg, gdy kiwa się stół”. A szkoda, bo twórcy 
tego pokroju, co pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego 
poeta, mają wiele ciekawego do powiedzenia tudzież wy-
krzyczenia. I nawet jeśli instytucje kultury starają się dziś 
wypierać poezję z narodowo-
kulturowego dyskursu, to, para-
frazując motto do najnowszej 
książki Kleszcza („Nie mamy 
pańskiego płaszcza. / I co pan 
nam zrobi?”), które pochodzi z 
kultowego filmu Miś – aż chce 
się zadać pytanie, to „co im 
zrobicie”? Co zrobicie autorom, 
którzy nie dają się złapać na 
popkulturowy lep spod znaku 
Donatana, Cleo, Weekendu oraz 
Żołnierzy Wyklętych? Nic, bo to 
oni dzierżą „płaszcz” i – jak po-

                                                 
1
 K. Irzykowski, Aforyzmy, Warszawa 1975. 
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kazuje trzecia już książka w dorobku autora Ę (2008) i Prze-
cieków z góry (2012) – nie zawahają się go użyć. Słowem: 
narzucić czytelnikowi niczym własne zdanie, wielokrotnie 
złożone, bo rozłożone na 43 wiersze, wydane – notabene –  
na śliskim oraz mdłym papierze. Zbyt dosłownie? Tak wła-
śnie ma być. 

 
Jakby Kleszcz pozazdrościł młodszemu od siebie Toma-

szowi Bąkowi (1991): młodzieńczej frustracji wynikającej z lichej 
kondycji zarówno podmiotu, jak i świata. Bo i Pański płaszcz 
znacznie różni się od dwóch poprzednich tomików Kleszcza, 
w których krytyka rzeczywistości (a nawet: codzienności w stylu 
Białoszewskiego) ustępowała opisowi perypetii rodzinnych, 
oczekiwaniu na przyjście na świat dziecka w myśl tradycyjnej 
triady: drzewo – dom – syn. A kiedy źródełko poczęło się wy-
czerpywać (czego dobitnym przykładem były Przecieki z góry – 
bodaj najsłabsze w dotychczasowym dorobku), wtedy objawił 
się nam Kleszcz-szyderca, Kleszcz uczepiony skóry świata 
i wypijający z niego całą krew. Ba! Piszący tą krwią człowieka-
zwierzęcia szczekającego na każdy przejaw fałszu, rozbucha-
nej, a niczym nieusprawiedliwionej konsumpcji, tej cywilizacji 
śmierci, którą punktuje m.in. w wierszu Przed Euro: 

 
Boże ciało w barwach narodowych: wierni  
pomalowani jak rdzenni mieszkańcy Terra Australis. 
Nie uprawiamy ziemi, tylko zbieractwo, łowiectwo 
(promocje w Kauflandzie i Lidlu). Matko Boska od Awansu 
z Grupy, jesteś z nami? Okna pięknie przystrojone: 
papież, Tyskie, eucharystia, 
 

czy w Statusie, dając upust swojej dezorientacji w kontekście 
miejsca człowieka w świecie maksymanie zremiksowanym, 
gdzie wszystko zostało już powiedziane, a przez to dozwolone, 
co z kolei prowadzi do końca historii oraz samego człowieka: 
 
 Nie dbaj o bagaż, o bilet, ściskaj kamień. Musisz być 
 radykalny, mieć dwie lewe ręce lub dwie prawe. 
 

Kleszcz jest zdenerwowany, a gdy się śmieje, to przez 
łzy, bo wymiksować się z tego grajdołku raczej się nie da; moż-
na li tylko go obśmiać, najlepiej z dystansu przy użyciu pióra 
jako narzędzia satyry – nierzadko schlebiającej niskim gustom 
niezbyt licznej publiczności. Wszak myśl już na dobre przegrała 
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z obrazem: „wszystko w 3D i HD, ustawiasz tylko rozdziel-
czość”, jak pisze poeta w utworze Wyobraź, wiedząc doskona-
le, że jest to wołanie na puszczy. Nikt nie słucha lub co najwyżej 
udaje; w przerwie między piosenkami Maryli Rodowicz a kolej-
nymi zakupami, meczem, pogonią za kolejną promocją. Zaiste, 
smutny to wniosek autora, który zdaje się przeczyć twierdzeniu 
Leibniza, że „żyjemy na najlepszym ze światów”. Temu zaś 
w książce Kleszcza bliżej do Huxleyowskiej wizji z Nowego 
wspaniałego świata niż z Roku 1984 Orwella. Śmierć realnego 
następuje powoli, poprzez zabawę (co świetnie z kolei ujął 
słynny technofob Neil Postman w książce Zabawić się na 
śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, a której 
mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego wydaje się być uważ-
nym czytelnikiem), dlaczego więc nie przyjąć warunków z góry 
narzucanej gry? I nie spróbować rozepchać się łokciami w obo-
zie wroga? Rozmawiając z więźniami współczesności ich języ-
kiem, ich slangiem. Zdobywając ich zaufanie w celu przemyce-
nia jednego demaskującego wersu, zdolnego wprowadzić 
w konsternację. Bo poeta, zdaje się myśleć Kleszcz, to dziś nie 
żaden wieszcz, a bardziej partyzant, któremu jeśli uda się 
„ustrzelić” jednego odbiorcę i go nawrócić, to znaczy, że gra, 
niezależnie od wykorzystywanych narzędzi – jest warta świeczki. 

Tomasz Fijałkowski napisał w blurbie, że „Te wiersze bu-
zują, jakby zostawiono je na wolnym ogniu niezgody na rze-
czywistość”. I miał rację. Czytelnik lubujący się w uniwersaliach 
poczuje się zawiedziony. Bowiem wiersze te są nazbyt aktual-
ne, czasem wręcz przesadnie doraźne, pisane na żywo, na go-
rąco. Bez patrzenia na formę, układ wersów. W porównaniu 
choćby z debiutanckim Ę – to spora i jakby ożywcza zmiana, 
która każe sądzić, iż autor w międzyczasie przeżył drugą mło-
dość. Tak blisko leżą te wiersze obok wierszy młodszego kolegi 
po piórze – wspomnianego Bąka – tego bardziej z [be-
ep]Generation (2016) niż Kanady (2011). Nie chcę jednak z te-
go podobieństwa czynić większego zarzutu. Krzysztof Kleszcz 
w swojej trzeciej propozycji broni się przecież nad wyraz do-
brze. Owszem, rewolucji tutaj nie ma, zresztą nawet o nią nie 
chodziło. A o wbicie szpilki wszystkiemu, co dzieje się nie po 
myśli poety. Łącznie z zawłaszczaniem pojęcia wiersza zaan-
gażowanego przez jedną z opcji politycznych (utwór Zaanga-
żowany): 

 
Wyklułem się z ja. Długo pukałem w skorupę. 
Teraz troskliwie jak ojciec przewijam my. Natrętne my […] 
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Język tej poezji jest celowo spauperyzowany, niewolny 
od zapożyczeń, makaroniznów, wręcz przesadnie hałaśliwy; 
jakby Kleszcz chciał za wszelką cenę sparodiować rzeczywi-
stość za oknem, obnażyć jej absurdy, przy czym większy nacisk 
kładzie na medialną stronę medalu. W czasach demokratyzacji 
życia – w myśl cytowanego we wstępie Irzykowskiego – wulga-
ryzacja na wszystkich poziomach jest jego nieodłączną cechą. 
Tak samo dzieje się z poezją; liryka autora Przecieków z góry 
nierzadko ugina się pod ciężarem natłoku popkulturowych wtrą-
ceń, kryptocytatów, czyniąc z siebie rodzaj niezbyt sprawnego 
filtra, przez który nie wszystko da się przepuścić. To, co zalega 
we wnętrzu, blokując jego działanie – jest głównym składnikiem 
najnowszych wierszy Kleszcza. A że – jak w przypadku [be-
ep]Generation Tomasza Bąka – często mamy tutaj do czynienia 
z sensorycznym przeciążeniem? To przecież nie wina poety. 

Czytelnik będzie miał jednak prawo ponarzekać: że zno-
wu popkultura, znowu brutalna diagnoza współczesności, że 
ponownie mamy do czynienia raczej z pasem transmisyjnym 
aniżeli poezją w tradycyjnym jej rozumieniu – i to narzekanie 
będzie rzeczą usprawiedliwioną. Ile można? Z drugiej strony, 
czy poeta ma się izolować od świata, czy jednak temu światu 
dawać się we znaki? Myślę, że to drugie. I Krzysztof Kleszcz 
zapewne też tak sądzi, bo o ile jego Pański płaszcz może nie 
nakrył mnie całkowicie, może nie oślepił mnie chromatycznym 
blaskiem, o tyle jednak sprawił, że przez kilka dni całkiem nieźle 
mi się w nim chodziło.  

Podsumowując: po czterech latach względnego milcze-
nia, po niezbyt udanej drugiej książce Kleszcz wrócił na poetyc-
ką scenę w przebraniu satyryka, kabareciarza, klauna, porzuca-
jąc dominujący, rodzinny ton znany z poprzednich książek na 
rzecz lirycznej słodko-gorzkiej zabawy. I jeśli w ten sposób 43-
letni mężczyzna ma przechodzić kryzys wieku średniego, to ja 
się nie mogę doczekać, kiedy będę w jego wieku. Polecam. 
 
 
Krzysztof Kleszcz, Pański płaszcz, Wydawnictwo Kwadratura, 
Łódź 2016. 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

„Jak poeci piszący wiersze…”. 
O Stacji pomiarowej Sławomira Płatka
 
 

 W najnowszym zbiorze poetyckim Sławomira Płatka 
(ur. 1974) – dotychczas autora tomów Bez imienia (2010), 
Prześwietlenie (2011, jako Anna Kalina Modrakis), awaria 
migawki (2012) oraz Wiersze dla Sophie Marceau i innych 
kobiet z którymi spałem (2013) – dość dużo frajdy daje rzu-
cające się w oczy ustawienie w opozycji dwu podstawo-
wych sposobów rozumienia wiersza. 

 
Przytaczając za Enzensbergerem z jego imponującego 

eseju Jak powstawał pewien wiersz: „Na boisku estetyki literatu-
ry od setek lat toczy się, jak wiadomo, ciągle ten sam mecz, 
rozgrywany przez ciągle nowe drużyny: Forma przeciwko Tre-
ści, Treść przeciwko Formie. Przyznam się Państwu, że niezbyt 
mnie to interesuje. Jak się wydaje, na razie jest 1:0 dla Formy”1. 
Wydaje mi się, przyznam się Państwu, że chociaż niezbyt po-
doba mi się to meczowe porównanie, tak jak zresztą nie prze-
konuje mnie ten skrajny dualizm – 
po pierwsze, jedynym sensownym, 
dającym satysfakcję stronom i wi-
dzom wynikiem byłoby tu 1:1; po 
drugie, nie wdając się w szczegó-
ły, pluralizm jest mi bliższy; po 
trzecie wreszcie – takie ujęcie rze-
czy często prowadzi do nieporo-
zumień w rodzaju wiekowej meta-
fory kościoła bez boga czy też, 
mówiąc ogólniej, rozłącznego trak-
towania etyki i estetyki (tak jakby 
estetyka nie mogła być nośnikiem 
„czegoś innego” i odwrotnie), zna-
ku i sensu, formy i treści. 

 
                                                 
1
 H.M. Enzensberger, Wiersze wybrane. Jak powstawał pewien wiersz, War-

szawa 1986,  s. 90. 
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 Fragment, którym posłużyłem się w tytule tekstu o Stacji 
pomiarowej, jest tak naprawdę fragmentem fragmentu. Można 
się trochę oburzać na takie małe manipulacje, ale zadania kry-
tyki literackiej lubię widzieć nie jako naszywanie emblematów 
i łatek na sweter (czyli zakrywanie swetra), nie rozpruwanie go 
(to unieszkodliwiłoby całą siłę swetra), ale wyciąganie różnoko-
lorowych nitek celem wskazania: to jest bawełna, to jest polie-
ster, to plama keczupu, a to len, razem byłby z tego całkiem 
niezły, dajmy na to, płaszcz. Ale do rzeczy. W otwierającym naj-
nowszą książkę Płatka wierszu Fonemy (s. 7) pada: 

 
Ziemia nie starzeje się 
w taki sposób jest gładka i gdyby polizał ją bóg 
nie poczułby Bieszczad i nie usłyszał 
zespołu country który grał i śpiewał 
o tym że gra i śpiewa 
 
jak poeci piszący wiersze o języku. 

 
Padanie wydaje mi się tu sensownym wyrażeniem 

z dwóch powodów: po pierwsze, jest to wiersz (między innymi) 
„o” dwu osobach leżących na trawie, a widzianych z góry (za-
zwyczaj właśnie tak widzi się padanie, tj. „z góry”); po drugie, 
odbieram te zdania nie inaczej niż jako podłożenie sobie nogi, 
potknięcie się o własne buty i tak dalej. Dlaczego? Pobrzmiewa 
tu skostniałe i przebrzmiałe rozumienie pisania wierszy o języku 
jako autotematyzm, który w rzeczy samej boleśnie nudzi, bo 
faktycznie, ile można jeszcze wyprodukować w literaturze zdań 
„o” języku, który to uwiera, to boli, to nie uwiera, to nie boli, to 
taki, nie taki? Rzecz w tym, żeby wiersze mówiły same o sobie, 
a dzieje się to zawsze. W przytoczonym fragmencie Płatka 
w pierwszej linii nie chodzi zaś o samo wytwarzanie się metaję-
zyka jego wierszy, o gest mówienia „o czymś”, a nie mówienia 
z kolei „o czym innym”, ale „o” prostą, banalizującą refleksję 
autotematyczną, która, chociaż ujęta w ramy ironicznej deklara-
cji przeciw niej samej, obraca się właśnie przeciw autorowi 
i sprawia, że wbrew sobie staje się on „poetą piszącym wiersze 
o języku”. A wystarczyłoby skrócić ten przydomek o jedno 
zbędne dopełnienie. Przy tym – raz jeszcze – nie ma nic złego 
w pisaniu o języku, bo dzieje się to samo z siebie, boleśnie nu-
dzi natomiast pisanie „o” języku.  
 Wszystko, co dotychczas mówiłem o książce Sławomira 
Płatka, odnosi się do drobiazgu przewijającego się przez całą 
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Stację: „napiszcie/ o nas taki wiersz jak my o nich” (4:45, s. 12), 
„zapiszmy to poprawnie” (historia niewydarzona, s. 13), „nie 
kojarzyć języka w ustach z językiem kodu” (międzynarodówka, 
s. 15), „wymyka nam się wiersz”, „tak zaczyna się literatura”, 
„szukasz w słowie” (poemat o tych którzy nowy świat, s.17-19), 
„jeszcze jeden enter na chwilę zastanowienia” (preludium: co 
widział zachodni wiatr, s. 30), „estetyka nabiera gładkości” (sta-
cja pomiarowa, s. 32), nie wspominając o licznych artefaktach 
w rodzaju „litery”, „pisma” ,”gramatyki” czy „języka”. Tworzy się 
więc tu spory zbiór wskazujący na (niezamierzoną?) niekonse-
kwencję autora, zbiór prawdopodobnie nieszkodliwy dla prze-
konującego opisu mrowia spraw (historii, przeczuć, doświad-
czeń) – a jednak, wobec zafiksowania na punkcie „pisania 
o języku”, drażniący.  
 Tyle teoretyzowania. Tyle teoretyzowania! Już wyja-
śniam, dlaczego aż tyle, słowami autora, najpierw spoza książki: 

 
Niechęć do zajmowania się na przykład językiem 

nie jest w żadnym przypadku personalna. Znajdujemy 
się po prostu w takim momencie, gdy do obgadania są 
znacznie ważniejsze kwestie niż kolejne jałowe spory 
o immanentną konstrukcję wiersza, kiedy poeci zajmują 
się głównie dostarczaniem materiałów badawczych ję-
zykoznawcom. Po kilku utworach oddanych wyłącznie 
estetyce mam wrażenie, że poza samą estetyką nic w nich 
nie ma. Skoro świat upada, to trzeba zadać sobie pytanie, 
czy możemy sobie pozwolić na pewien rodzaj obiegu my-
śli. Eskapizm, i poetycki, i życiowy, staje się pułapką2. 
 
A chwilę później ze Stacji pomiarowej, z wiersza o czym 

innym (1 list do Michała P.)3: 
 
kiedy czas w końcu ruszy ociężałym 
zgrzytem i stękaniem wyartykułuje swoje 
wręgi i podłużnice roztrąci żelaziste błoto 
wszyscy podpiszemy się tym samym imieniem 
będzie to jeden okrągły znak wzorzec koła 
 
ale jeśli teraz naciśniesz prawy alt 
okaże się ze robisz coś innego niż ja 

                                                 
2
 M. Małysa, S. Płatek, Miasto, masa, katastrofa – Sławomir Płatek – Stacja 

pomiarowa, http://michalmalysa.pl/miasto-masa-katastrofa-slawomir-platek-
stacja-pomiarowa/, dostęp: 12.03.2017. 
3
 Nie mam pojęcia, jak ma się tu sprawa zbieżności i całkowitej przypadkowości. 

http://michalmalysa.pl/miasto-masa-katastrofa-slawomir-platek-stacja-pomiarowa/
http://michalmalysa.pl/miasto-masa-katastrofa-slawomir-platek-stacja-pomiarowa/
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to jedno nam jeszcze pozostało 
mówić pies 
dzień 
woda 
i wiedzieć że się nie rozumiemy 
 
I o to chodzi. Wiedzieć, że się nie rozumiemy, a próbo-

wać się porozumieć i rozmawiać o swoich ulubionych katastro-
fach, ulubionym zaklęciu („możliwe, że to właśnie jest miłość 
i że nic więcej o niej nie wiemy”, s. 15, 20, 34), albo o „bezbłęd-
nym pięknie”: 

 
od pierwszego ujęcia wiadomo że jest problem 
piękno wynika z błędu i wpada w obłęd 
 
(historia niewydarzona, s. 13).  
 

 I choćby dlatego warto czytać książkę Płatka, choćby 
dlatego warto się ze Stacją… zmierzyć. 

 
 
Sławomir Płatek, Stacja pomiarowa, WBPiCAK, Poznań 2016. 

 
 

Michał Pranke 
 
Ur. 1991. Poeta, autor to-
miku wierszy b (2015) oraz 
przygotowywanego do dru-
ku cd. Mieszka w Toruniu. 
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JERZY LENGAUER 
 

 

Od męczarni do sztuki. 
Mała antologia poezji francuskiej 

w przekładach 
Kazimierza Brakonieckiego 

 
 
 Wtopię się w tłum i zapytam w pierwszej osobie licz-
by mnogiej zamiast w pojedynczej: dlaczego nie czytamy 
poezji? Na to pytanie w zasadzie niektórzy z nas odważą 
się odpowiedzieć i będzie to odpowiedź bardzo bliska 
prawdy. Mianowicie dlatego, że nie rozumiemy poezji. 
O poezji francuskiej nie mamy w ogóle pojęcia. Podobnie 
jak o hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej czy rosyjskiej, 
chyba że mamy ochotę prenumerować i czytać na przykład 
„Zeszyty Literackie”, „Borussię”, „Literaturę na Świecie” 
czy jakieś inne pismo literackie walczące o dotację z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mające na tyle 
samozaparcia, żeby przekładać i drukować poezję europej-
ską współczesną i przypominać klasyków tworzących kul-
turę tego kontynentu. Ową wytrwałość prezentuje na War-
mii i Mazurach olsztyńskie Centrum Polsko-Francuskie pod 
dyrekcją Kazimierza Brakonieckiego, któremu właśnie na-
leżą się ukłony (a może niektórzy miłośnicy i znawcy liryki 
zganią nieco tłumacza?) za tłu-
maczenie i wybór wierszy trzy-
nastu francuskich poetów, po-
czynając od dziewiętnastego 
wieku, a kończąc na współcze-
sności. 
 

Czy uczyliśmy się w szkole 
średniej łaciny, czy nie, zetknęliśmy 
się w mniejszym lub większym 
stopniu z poezją stanowiącą wzór 
dla późniejszej Europy podzielonej 
w 843 roku. Najwięcej czytaliśmy 
zatem wierszy powstałych na tere-
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nach, które po rozpadzie Cesarstwa Karola Wielkiego przypadły 
Lotarowi I i Karolowi Łysemu. Oczywiście została po tych lektu-
rach raczej pustka, aż do… (ach, te nastoletnie burze hormo-
nów!) Baudelaire’a, Rimbauda i Verlaine’a. Nic dziwnego: outsi-
derzy, poeci wyklęci, poètes maudits. Kazimierz Brakoniecki, 
jako że sam poeta i literat od wczesnych lat, nie mógł pozostać 
obojętny wobec tej wiedzy. Małą antologię poezji francuskiej 
więc rozpoczyna od Charlesa Baudelaire’a i w ten sposób, chy-
ba żegnając (?) wiek dziewiętnasty, zaprasza do poznania 
współczesnej poezji francuskiej, która nie tylko prezentuje ob-
szar środkowy państwa Karolingów i tereny języków romań-
skich, ale także sięga do francuskiej części Alzacji. Autor wybo-
ru wierszy francuskich (bo nie mam wątpliwości, że odpowiada 
zań właśnie Brakoniecki) dopasowuje poezję do dziewiętnasto-
wiecznej i dwudziestowiecznej historii i kultury Francji. W Anto-
logii… zamieszcza utwory poetów pochodzących z Maghrebu 
i z Martyniki, tworząc i konglomerat, i całość, i różnorodność 
zarazem francuskiej kultury i literatury. 

Zbiorek poetycki jest skonstruowany chronologicznie 
według i dat urodzin poetów, i ich debiutów poetyckich. Po 
dziewiętnastowiecznym Baudelairze mamy od razu Valery’ego 
Larbauda, którego pierwszy tom wierszy ukazał się w 1908 ro-
ku. I tak aż do Tahara Bekriego, Yvona Le Mena i Mohammeda 
El Amraoui’ego, którzy urodzili się w drugiej połowie dwudzie-
stego wieku. Dzięki takiej konfiguracji czytelnik może prześle-
dzić pokrótce nie tylko historię francuskiej poezji, ale także ewo-
lucję tematów i spraw podnoszonych przez autorów, zyskuje też 
pewien ogląd kulturowego zawirowania niegdysiejszego pań-
stwa kolonialnego, czego skutki Francja (wszakże nie tylko 
w poezji) ponosi w dwudziestym pierwszym wieku. 

Każdemu z poetów poświęconych jest kilkanaście, kilka-
dziesiąt nawet linijek tekstu opisującego w zasadzie tylko jego 
twórczość. Co może trochę denerwować, to to, że tytuły tomów 
wierszy, które nie zostały przetłumaczone na język polski, Anto-
logia… pozostawia w oryginale. Poniekąd to zrozumiałe. Po 
pierwsze – zapewne jest to kwestia praw autorskich, po drugie 
– tłumacz nie chce brać odpowiedzialności za sugerowanie ty-
tułów jeszcze niewydanych w Polsce książek. Jednakże dla 
ułatwienia szukania utworów w wydanych zbiorach i porówna-
nia oryginału z przekładem na stronach 169-171 zamieszczony 
został skorowidz Oryginały utworów w języku francuskim. 
Oprócz tytułów podano w nim zbiór, w którym ukazał się dany 
wiersz, wydawnictwo i rok pierwszego wydania. Notatki o auto-
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rach zawierają cenne informacje dla zainteresowanych nie tylko 
jakością, wagą, artyzmem utworów, ale także tych, których cie-
kawi umiejscowienie poety i jego wiersza w nurcie poetyckim 
współczesności, związek artysty z grupami literackimi i kręgami 
innych sztuk. 

Z perspektywy drobnomieszczańskiej rzadko ma się do 
czynienia z polskimi tłumaczami poezji. Spotkania promujące 
takie wydawnictwa z reguły mają miejsca w większych ośrod-
kach. Należy żałować, ponieważ przynoszą sporo informacji nie 
tylko o warsztacie tłumacza, ale przede wszystkim o tłumaczo-
nych poetach. Wnoszę o tym z dwóch przykładów, które, jestem 
przekonany, odzwierciedlają rzeczywistość. Mianowicie – z au-
dycji radiowych, gdzie, oczywiście przoduje Dwójka, oraz z kę-
trzyńskiego spotkania z tłumaczem (aczkolwiek nie tylko) 
Krzysztofem D. Szatrawskim promującym najnowszy przekład 
wierszy Maksymiliana Wołoszyna pod tytułem Wiatr północno-
wschodni. Jest to o tyle znamienne, że Szatrawski mieszka 
i pracuje w Olsztynie, związany jest z tamtejszym środowiskiem 
literackim, pochodzi zaś z Kętrzyna. 

Uważam, że w przypadku Kazimierza Brakonieckiego 
i jego fascynacji Francją, szczególnie Bretanią, byłoby nie tyle 
podobnie, ale jeszcze bardziej interesująco. Przypuszczam, że 
jako dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego miał kontakt z nie-
którymi współczesnymi poetami, których utwory zamieszcza 
w Antologii… . O Heather Dohollau pisze tak: „Odwiedziła Pol-
skę w 1998 roku (Warmię i Mazury)”1. O kolejnym poecie: „Ke-
ineg dwukrotnie odwiedził Polskę (w tym Warmię i Mazury)”2. 
Yvon Le Men zaś „przebywał na Warmii i Mazurach”3. 

Prozę poetycką i wiersze zawarte na stu sześćdziesięciu 
kilku stronach czyta się raczej swobodnie. Poezja nie męczy, 
nie nuży, czasami wszakże zmusza do zastanowienia nad te-
matami, zwłaszcza gdy dotyczy spraw społecznych, kulturo-
wych, odnosi się do polityki francuskiej. Paryski spleen Baude-
laire’a to zanurzenie się w mieszczański dziewiętnastowieczny 
Paryż. Tragiczny, traktowany ironicznie, również z dużą dozą 
nostalgii. Larbauda czyta się z przyjemnością wynikającą 
z dość łatwej konstrukcji utworu. To podróż mogącego sobie na 
to pozwolić bogatego obserwatora krajobrazów i ludzi od Portu-
galii po Austro-Węgry. Kolejni poeci figlują już z rytmiką wersów, 

                                                 
1
 Mała antologia poezji francuskiej, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn, 2016, s. 130. 

2
 Tamże, s. 137. 

3
 Tamże, s. 147. 
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układem strof. Zachwiana zostaje relacja między osobistymi 
odczuciami a metaforycznym odbiorem otoczenia. Większość 
utworów przyprawia o zadumę, mało jest ironii i żartu. Pokutuje 
tu nieco, bardzo ozdobiona środkami stylistycznymi, melancho-
lia Francji powojennej. Ukoronowaniem Antologii… jest pamięć 
kolonialna, ba! niewolnicza, czyli podróż w okrutną przeszłość, 
miejscami przejmująca jak obrazy ze statku handlarzy żywym 
towarem. Po wysłuchaniu zarzutów dwujęzycznych poetów tę-
skniących za krajami, gdzie się urodzili, bądź skąd pochodzili 
ich przodkowie, francuskie miasta przestają być dla odbiorcy 
tylko miejscem uprawiania sztuk, stając się także symbolem 
narzucanej podbitym narodom dominacji politycznej i kulturo-
wej. 

Od mieszczańskiej męczarni artystycznego umierania 
w poetyckiej prozie, przez liryki, podróże po Europie, sugestyw-
ne ironie i subiektywne metafory, aż do zaangażowanej spo-
łecznie sztuki – tak Brakoniecki proponuje poznawać poezję 
francuską. Poznawać? A może po prostu o niej przypomina? 

W każdym razie, w jakimś stopniu przenosi na 
odbiorców Antologii… swoje uczucie, że nie 
można wyobrażać sobie funkcjonowania bez 
obecności poezji. 

 
 
Mała antologia poezji francuskiej, przeł. Ka-
zimierz Brakoniecki, Centrum Polsko-Francus-
kie Côtes d‘Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn 
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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ANNA MAŚLANKA 
 

 

Jaskółki w mięsożernym oceanie. 
O Przyczynku do historii radości 

Radki Denemarkovej 

 
Radka Denemarková to czeska autorka, która nie boi 

się trudnych tematów. W wydanej po polsku w 2008 roku 
powieści Pieniądze od Hitlera opowiada historię czeskiej 
Niemki, z pochodzenia Żydówki, która po powrocie z obozu 
koncentracyjnego zostaje pobita i niemal zagłodzona przez 
Czechów, dawną służbę swojego ojca. Druga książka De-
nemarkovej opublikowana w języku polskim – Przyczynek 
do historii radości – dotyka tematu innej wojny, takiej, która 
toczy się od zarania dziejów i wciąż trwa. Wojny, dla której 
polem bitwy jest kobiece ciało. Ta wojna to gwałt. 

 
Wszystko zaczęło się od 

niepozornego słówka „tylko”. Pi-
sarka wyniosła je z jednego ze 
spotkań autorskich w Niemczech. 
Napastliwy słuchacz, domagający 
się odszkodowań dla wypędzo-
nych po wojnie Niemców, skwito-
wał nim wzmiankę o kobietach, 
które zostały zgwałcone przez 
żołnierzy i również nie doczekały 
się odszkodowań. „No ale prze-
cież TYLKO zgwałcone”. Słowo, 
tak w tym wypadku znaczące, tak 
pozbawione wyczucia i empatii, 
zakiełkowało w głowie pomysłem 

na powieść. 
„Tylko” stało się w tej książce wrogiem, z którym Dene-

marková zawzięcie walczy. Nie na darmo za każdym razem, 
gdy pojawia się ono w tekście, zostaje wyróżnione. Jest symbo-
lem męskiego myślenia o świecie, odwiecznego postrzegania 
kobiet „tylko” w roli żon, matek, sióstr, służących, jako kogoś 
słabszego, na kim można zademonstrować swoją władzę i wy-
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ładować swą złość, gdy ktoś silniejszy da nam się we znaki. Ma 
jednak jeszcze jedno znaczenie – w języku czeskim (jen) brzmi 
tak samo jak chińskie określenie jaskółki. A jaskółki odgrywają 
w tej historii niebagatelną rolę.   
 
1. Wojna, która nigdy się nie kończy 

Powieść zaczyna się jak dobry kryminał – na poddaszu 
swojej willi na przedmieściu Pragi znaleziony zostaje martwy 
mężczyzna. Wygodna hipoteza to samobójstwo, jednak prowa-
dzący śledztwo Policjant jest bardziej dociekliwy i wkrótce trafia 
na trop pomarańczowego domu na zboczu wzgórza Petřín. 

Intryga jest łatwa do rozwikłania, szybko więc uświada-
miamy sobie, że nie o nią chodzi w książce. Na pierwszy plan 
wysuwa się za to wielki i trudny temat, któremu Denemarková 
postanowiła poświęcić swoje dzieło. Poznajemy trzy starsze 
damy zamieszkujące pomarańczowy dom oraz ich przyjaciółkę, 
Żydówkę Ingrid, poniżaną i zmuszaną przez nazistów do upo-
karzających seksualnych praktyk w trakcie wojny. Walcząc póź-
niej, jako Ingrid Wiesenthal, o uznanie gwałtów za zbrodnie wo-
jenne i przykładne ukaranie sprawców, poniosła porażkę, gdyż 
w obliczu bestialskich mordów nikt nie interesował się losem 
„tylko” zgwałconych. Nie mogąc się pogodzić ze „swądem poni-
żenia, który zostaje w ciele na zawsze” i ignorancją urzędników, 
Ingrid popełnia samobójstwo. Przyjaciółki postanawiają konty-
nuować jej dzieło. 

Ruszają więc w świat jako jaskółki, które nie znają po-
działów, nie znają uprzywilejowanych płci i klas, za to widzą 
wiele i zmierzają do celu szybko i bez wahania. Są zdetermi-
nowane, a „determinacja jest silniejsza niż miecz”. Dążą do 
zmian w prawie, do wykrycia gwałtów i skazania sprawców, jeśli 
zaś system prawny zawodzi – same wymierzają sprawiedli-
wość. Nie kierują się jednak w tym wszystkim gniewem, tylko 
współczuciem. Bronią stada, bronią innych jaskółek, tych mło-
dziutkich, wytrąconych z gniazda, poturbowanych i cierpiących, 
i pomagają im znów wzbić się do lotu. 

Bo przecież mija czas, zmieniają się epoki, ale to wciąż 
się dzieje. Choć minął wojenny chaos, gwałty nigdy się nie koń-
czą, a młode dziewczyny, dziewczynki wręcz, są krzywdzone 
każdego dnia, może gdzieś za ścianą. Prowadzone po kładce z 
dzieciństwa w dorosłość przez fałszywych przewodników, trafia-
ją nagle w sam środek „mięsożernego oceanu”. 
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2. Liczy się empatia 

Powieść Denemarkovej wbrew pozorom jest w wymowie 
nie tyle feministyczna, co po prostu ludzka. Jedna z jaskółek 
mówi, że nie bronią one kobiet – bronią słabszych. I „jeśli kobie-
ty zaczną gwałcić i niewolić mężczyzn, będziemy bronić męż-
czyzn”. Liczy się empatia – chęć zrozumienia skrzywdzonej 
istoty, chęć pomocy, wrażliwość na jej cierpienie. Zwrócenie 
uwagi na jej krzyk, „rozłupanie zamarzniętego morza wewnątrz 
nas” – według cytatu Franza Kafki. „Mieć wzgląd na innych to 
dar”, pisze czeska autorka, i stara się przekazać ten dar czytel-
nikowi. 

W swojej empatii idzie zresztą jeszcze o krok dalej – po-
kazuje sprawę również od drugiej strony i próbuje zrozumieć, 
skąd bierze się chęć poniżania i krzywdzenia. Opowiada histo-
rię Tarasa, ukraińskiego żołnierza, wstępującego w szeregi na-
zistowskiej armii z nienawiści do Stalina i z pragnienia zemsty 
za biedę i głód, które cierpiał od dziecka. Na jego przykładzie 
Denemarková dowodzi, że chęć demonstrowania swej władzy 
i upokarzania innych ma swoje źródło w upokorzeniu dozna-
nym. Mechanizm ten działa nie tylko na wojnie. To on sprawia, 
że mężczyzna, który doznaje poniżenia ze strony silniejszych 
niż on, wyładowuje swą złość na słabszych – na przykład na 
żonie i dzieciach. 
 
3. Radość jaskółki 

Przyczynek do historii radości to dzieło o ważnym i mą-
drym przesłaniu, warto je jednak przeczytać także z innych po-
wodów. Na przykład ze względu na przepiękną metaforykę po-
wieści. Denemarková zachwyca plastycznymi obrazami, posłu-
gując się przede wszystkim ptasimi porównaniami. Oprócz ja-
skółek mamy tu także przepiórki, kolibry, wróble, potrzosy 
i paszkoty. Młode ptaki są całowane w dzióbek, a później „wy-
kłuwa się im oczy i przycina skrzydła”, najpierw głaska się je po 
piórkach, a później zaciska dłoń. To wyjątkowo mocna i oddzia-
łująca na wyobraźnię metafora – wszak większości z nas ma-
leńkie ptaki kojarzą się z czymś łagodnym, niewinnym i kru-
chym. Uważni czytelnicy dostrzegą w książce Denemarkovej 
również inne, bardziej subtelne przenośnie. 

Wreszcie – język. Niekiedy ostry jak brzytwa, „tnący do 
żywej tkanki”. Gdy mowa o przemocy – staje się językiem woj-
ny, broni masowej zagłady i ciał miażdżonych przez gąsienice 
czołgów. Bywa jednak również delikatny, wręcz czuły. Szcze-
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gólnie bogaty okazuje się w przypadku opisów seksu, ponieważ 
za pośrednictwem języka czeska autorka oddaje charakter zbli-
żenia: „Ci, co się kochają, czują miłość, ci, co się ruchają, czują 
wściekłość”. Ale również, opisując relację Policjanta i Wdowy 
stanowiącą kontrast dla opisywanych w powieści aktów prze-
mocy, Denemarková nie kryguje się, posługuje się dosadnymi 
określeniami, ponieważ „w miękkich objęciach żadne słowa te-
go świata nie są wulgarne”. W końcu, mimo wszystkich okrut-
nych praktyk przywołanych w książce, przyświeca jej jednak 
myśl, że seks to radość. 

W ten sposób dochodzimy do tytułu powieści. Jest on po 
części ironiczny, ponieważ zgodnie z myślą, że „seks to ra-
dość”, również gwałty dokonywane przez pozbawionych sumie-
nia mężczyzn są przyczynkami do historii radości – ICH rado-
ści. I takie przyczynki do historii radości zbierają jaskółki. Z dru-
giej strony odwołuje się on do radości czystej i niewinnej, której 
źródłem jest miłość, przywiązanie, chęć pomocy innym. Jaskół-
ki nie realizują swojej misji z uczuciem wściekłości w sercu – 
robią to z radością. I „żyją według własnych zasad, inaczej nie 
mogą”. 

Moralnej oceny ich misji dokonać musimy sami. Nie 
liczmy jednak, że się nią przejmą: „Nie postrzegamy świata tak 
samo jak wy. Co jeszcze nie znaczy, że wy postrzegacie go 
właściwie”. 

 
 
Radka Denemarková, Przyczynek do historii radości, 
przeł. Olga Czernikow, Amaltea, Wrocław 2017. 

 
 

Anna Maślanka 
 
Ur. 1988. Z wykształcenia 
inżynier kliniczny i bohemist-
ka, z zawodu redaktorka por-
talu internetowego o farbach, 
z zamiłowania czytelniczka 
(głównie literatury czeskiej, 
ale nie tylko) i recenzentka. 
Autorka bloga krytycznolite-
rackiego Literackie skarby 
świata całego. 
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KRZYSZTOF SZTAFA 
 

 

Bądź pozdrowion, normiku! 
Michał Cichy, Pozwól rzece płynąć 

 
Hipotetycznie, czyli z pewnym operacyjnym przy-

mrużeniem oka, można byłoby być złośliwym i powiedzieć, 
że wraz ze swoją drugą książeczką – króciutką, parezja-
styczną powieścią-dziennikiem Pozwól rzece płynąć – Mi-
chał Cichy staje się powoli pisarzem jednej obsesji. Jednej 
obsesji, jednego rejestru, jednej narracji, ba, więźniem jed-
nego literackiego projektu (projekciku), dążącego do parce-
lacji roboczej, niezobowiązującej, ale już gdzieś osławionej 
(w tak zwanych mediach kulturalnych głównego nurtu) 
„metafizyki codzienności”. Zacytujmy z biodra kilku „lide-
rów opinii”: że „bogactwo codziennych zdarzeń” (Sobo-
lewska) albo że „manifest zgody na życie w zwyczajnym 
świecie i na własną w nim zwyczajność” (Bratkowski). I mój 
ulubieniec: „Niby nic. Codzienność, zwyczajność, szarość. 
Pędząc z nosem przy ziemi do swoich bardzo ważnych 
spraw, zapominamy podnieść głowę, by zobaczyć, że do-
okoła nas jest życie. Sklep. W sklepie kot. Jego pies i jego 
pan […]” (Kolska). Osławiona „metafizyka codzienności” to 
taki przywilej klasowy, w ramach którego z wewnętrznym 
spokojem można spoglądać na maluczkich – na osiedlowe 

burki, sklepowe panie, schoro-
wanych emerytów. Błogosławić 
im z wysokości prywatnego 
sanktuarium. 
 

Przewrotna zwyczajność: 
bądź pozdrowion, normiku! Wcale 
nie zaskakuje jednostajny ton do-
tychczasowej recepcji książki – od 
czasu do czasu wszyscy dobrze 
odnajdujemy się w zachwycie nad 
naszym sąsiedztwem. Robert 
Walser tak bardzo upodobał sobie 
iluminacje podczas przechadzek, 
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że aż w trakcie jednej z nich zszedł na zawał i wyłożył się jak 
długi na śniegu. W niemalże trzy lata od debiutanckiego Zaw-
sze jest dzisiaj (Nagroda Literacka Gdynia w 2014 roku) Michał 
Cichy raz jeszcze zdaje nam raport o stanie warszawskiej 
Ochoty, „swojego miejsca na ziemi” – z pasją dzielnicowego 
kronikarza notuje więc załamania światła na elewacjach sza-
rych, przytulnych bloczków, przechadza się w asyście pieska po 
Parku Zachodnim, wstępuje na kawę, wypija kawę, podgląda 
przechodniów, zagląda do osiedlowych warzywniaków, a w o-
czekiwaniu na wiosnę przytacza całkiem „zwyczajne” historie 
sąsiadów. Czyli takie, że ktoś zupełnie normalnie umiera sobie 
z przepicia, a jeszcze ktoś inny zupełnie normalnie idzie sobie 
do więzienia za kradzież i rozbój (pozdrowienia do więzienia!). 
Czas leci: na jego tle upływa spokojne życie w mieście średniej 
wielkości, powiedzmy, że gdzieś na przedpolach Rosji. 

Historie zdarzają się najwyżej sąsiadom. Bohater Ciche-
go – miły Pan z czarującym uśmiechem w okolicach pięćdzie-
siątki, żeby posłużyć się autorską manierą bezbłędnej klasyfi-
kacji ludzkich gatunków –  programowo odsuwa się w Pozwól 
rzece płynąć na dalszy plan: „Być we świecie na prawach 
przedmiotu. Być uczestnikiem, a nie sędzią. Być jednym 
z mnogości, nie odróżniać się. Umysł odpuszcza kontrolę nad 
światem i po prostu uczestniczy. Można to nazwać stanem ła-
ski, ale kiedy się w tym stanie jest, nie nazywa się go w ogóle”. 
Znamy to z Zawsze jest dzisiaj, prawda? Zmieniło się niewiele – 
nowa książka Cichego stanowi sympatyczną i sprawną literacko 
kontynuację debiutu. Tylko tyle albo aż tyle: kto powiedział, że 
z publikacji na publikację należy radykalnie zmieniać rejestr 
i wysokość lotu, szczególnie, że i tak mówimy do tego samego 
grona czytelników? 

Mimo wszystko przewrotna metoda: zawisnąć w próżni 
i mówić o świecie z perspektywy tego stosownego dystansu, 
chociaż, jak w jednym z fragmentów dodaje narrator, sam świat 
nie układa się przecież w tekst, a raczej „po prostu trwa”. Co 
zatem – mimo całej niepodważalnej literackiej wirtuozerii war-
szawskiego dziennikarza, o której wiemy już na tyle dużo, żeby 
nie powtarzać oczywistości – denerwuje mnie w Pozwól rzece 
płynąć i postulowanym projekcie „metafizyki codzienności”? Mit 
niezapośredniczonej utopii prywatności. Albo inaczej: przeko-
nanie, że przy odrobinie wysiłku można wyabstrahować się ze 
świata – gdzieś tu brzęczy nieszczęsne fenomenologiczne 
epoché – i to inercyjne wyłączenie nazywać szczęściem: „pod-
dajemy się światu, poddając się sobie. Zgoda ze światem jest 
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zgodą ze sobą”. Pragnienie zakorzenienia, stanowiące punkt 
wyjścia dla literackiego gestu, pcha Cichego w meandry nieja-
snej konstatacji, że – wbrew wszelkim oczywistościom – to 
świadomość kształtuje i wytwarza byt, a przycumowanie do eg-
zystencjalnej wyspy możliwe jest kosztem intencjonalnej rezy-
gnacji ze społecznej sprawczości: „Życie w proteście jest po-
dobne do pozostawania w skurczu. Sprzeciw wobec tego, na co 
się nie ma wpływu, nosi cechy samookaleczenia”. I kilka akapi-
tów dalej: „Sprzeciw nie oddala nieszczęść ani nie przynosi 
szczęścia”. Odkładając na bok przekąs, z jakim jako czytelnik 
przyjmuję te odkrycia do wiadomości, muszę powiedzieć, że 
mimo wszystko jest w tym pewna metoda. 

Można być zatem złośliwym, ale w przypadku Pozwól 
rzece płynąć niewiele to da. Cichy pozwala sobie na formę spi-
sywanego konsekwentnie dziennika – dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu, miesiąc po miesiącu – w ramach którego nie narzuca 
swojemu pisaniu żadnej konkretnej dyscypliny: jego zwięzłe 
i fragmentaryczne uwagi układają się w niezobowiązującą, lek-
ką narrację o najbliższym, „moim” świecie, pozbawioną niepo-
trzebnych asekuracji i literackich wymuszeń. Skoro jedna obse-
sja, to jedna obsesja i niech tak zostanie.  

 
 
Michał Cichy, Pozwól rzece płynąć, Wydawnictwo Czarne, Wo-
łowiec 2017.  

 
 

Krzysztof Sztafa 
 

Ur. 1991. Pochodzi z gór, mieszka 
w Krakowie. Publikuje w prasie i in-
ternecie, między innymi w „Ha!ar-
cie”, „Arteriach”, „Czasie Kultury”, 
„Popmodernie”, „Kulturze Liberal-
nej”. Jeszcze studiuje, ale już bez 
przekonania. 
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DEZYDERY BARŁOWSKI 
 

 

Philip Larkin, Zimowe królestwo  
i rozczarowanie

 
 

Przełożoną na język polski twórczością Filipa Larkina 
możemy raczyć się już od wielu lat – między innymi dzięki 
translacjom Stanisława Barańczaka, Jerzego Jarniewicza 
czy Jacka Dehnela. I nie sposób zaprzeczyć, że tłumacze ci 
wywiązali się ze swojego zadania nad wyraz dobrze. Bo 
Larkin w języku polskim po prostu brzmi – pięknie wy-
brzmiewają frazy odziane w klasyczne formy, pięknie wy-
brzmiewają staranne kompozycje „pogodnego nihilizmu”. 
Zapewne z tego też powodu doczekaliśmy się u nas kolej-
nego dzieła wielkiego angielskiego poety. Tym razem do-
stajemy jednak utwór prozatorski, choć z pewną domieszką 
poetyckości – co z jednej strony może być zaletą, a z dru-
giej strony wadą. 

 
Zimowe królestwo (1947) to 

chronologicznie druga powieść 
w dorobku Larkina (poety, który 
zaczynał od prozy, by ostatecznie 
porzucić ją dla wierszy, bo – jak 
sam twierdził – łatwiej się je two-
rzy). Pisząc ją, miał zaledwie 22 
lata, a mimo to zdołał zawrzeć 
w niej ciekawą narrację, dość sku-
tecznie wystrzegając się przy tym 
artystowskiej burzliwości, naiwnej 
ckliwości czy innych cech charak-
terystycznych dla literatów we 
wczesnych etapach kariery. Dlate-
go też powieść zaczyna się bardzo spokojnie, a akcja zawiązu-
je się powoli, bez porywających zwrotów czy konceptualnych 
udziwnień. Na pierwszych stronach poznajemy główną boha-
terkę, Katherine, której kobieca perspektywa wyraźnie rzutuje 
na trzecioosobową narrację. A jest to perspektywa młodej cu-
dzoziemki, która w angielskiej, zimowej, śnieżnej, nieprzyjemnej 
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– a co najważniejsze – wojennej aurze powraca wspomnieniami 
do ciepłych wakacji sprzed sześciu lat, kiedy to będąc jeszcze 
niedojrzałą dziewczyną, po raz pierwszy doświadczyła uczucia 
miłości, niedojrzałej i nieszczęśliwej. Zimno – ciepło – zimno, 
wojna – pokój – wojna, rzeczywistość – wspomnienia – rzeczy-
wistość, rozczarowanie – miłość – rozczarowanie – na tego ty-
pu kontrastach Larkin buduje swoją trzyczęściową powieść. 
I pomysł na taki układ książki, choć wydawać się może banalny, 
stanowi jeden z najmocniejszych punktów Zimowego królestwa. 
To, co piękne, niewinne, namiętne, zostaje ogrodzone z obydwu 
stron przez wojnę, która jest tu bardziej ukazana jako metafora 
chaosu i kresu naiwnych marzeń niż militarny konflikt. Larkin 
konstruuje powieść w taki sposób, że nawet przyszłość zamyka 
się w przeszłości, ponieważ tylko w czasie odgrzebywanego 
z pamięci lata snuje się plany na przyszłość, a mroźna wojna 
przemienia je w złudny bezsens, zakłuwając ludzi w kajdany 
teraźniejszości. 

Na pochwałę zasługuje tu również portret psychologiczny 
głównej bohaterki, która dojrzewa po zderzeniu z rzeczywisto-
ścią, co Larkin ilustruje w urzekający sposób, zwłaszcza wtedy, 
gdy opisuje jej relacje uczuciowe z mężczyznami i kobietami. 
Ciekawie przedstawiony jest także sam kontrast między płciami. 
Panowie gubią się w realnym świecie, nie potrafią dojrzeć 
i można odnieść wrażenie, że gdy nastaje wojna, to nadal są 
tylko żałosnymi chłopcami w mundurach. Natomiast kobiety 
muszą być odpowiedzialne, stanowcze, silne, odważne i nawet 
w czasie konfliktu zbrojnego świat spoczywa na ich barkach. 
Praktycznie można stwierdzić, że w powieści jedynie żeńskie 
charaktery są intrygujące, ponadprzeciętne i zdecydowanie 
dominują nad osobowościowo wątłymi mężczyznami. 

Rzecz jasna, nie da się mówić o prozie Larkina, nie po-
ruszając tematu języka. Zimowe królestwo w swej narracji 
fragmentami przechodzi w formę zbliżoną prozie poetyckiej. 
Opisy są niezwykle barwne, w szczególności zachwycają obra-
zy zimy. Pozwalają wczuć się czytelnikowi w świat przedstawio-
ny i całkowicie w niego uwierzyć. Bywają jednak momenty, 
gdzie wielu mogłoby zarzucić Larkinowi nadmiar opisowości 
i męczące powtarzanie się.  

Całość tej książki buduje niepowtarzalny klimat, który re-
welacyjnie udało się oddać Jackowi Dehnelowi. Tłumacz ma 
ciekawy „pomysł na Larkina” i konsekwentnie się go trzyma. 
Choć faktem jest, że polski przekład pod pewnym kątem różni 
się od oryginału. Nie da się nie zauważyć, że ornamentyka 
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słowna jest w Zimowym królestwie bogatsza od tej w A Girl in 
Winter – bo tak brzmi tytuł powieści w angielskiej dystrybucji. 
Skąd zatem taka zmiana? Larkin chciał bowiem nazwać swoją 
książkę Kingdom of Winter, jednak pierwszy wydawca zdecy-
dował inaczej i tak już pozostało. Natomiast autor do końca 
swoich dni myślał o tej powieści jako o Kingdom of Winter, stąd 
też Zimowe królestwo. Podobny „manewr” niedawno wykonała 
zresztą Jolanta Kozak, zmieniając tytuł książki Toni Morrison 
z God Help the Child na Skóra. Jednakże w przypadku przekła-
du Dehnela decyzja wydaje się zdecydowanie bardziej uzasad-
niona. I trudno też mieć zastrzeżenia do zdecydowanej więk-
szości decyzji translatorskich w kontekście Zimowego króle-
stwa. Choć ten kunsztowny styl Dehnela był bardziej „adekwat-
ny” na przykład w Wielkim Gatsbym niż w powieści młodego 
Larkina. 

W polskim wydaniu należy docenić również „wykończe-
nie”, o które osobiście zabiegał tłumacz. Zdobiący okładkę ob-
raz L.S. Lowry’ego W drodze do pracy świetnie koresponduje 
z Zimowym królestwem. Wręcz mógłby stanowić tło do wielu 
scen powieści. Niemniej największe atuty tej książki pozostają 
w treści. Warto podkreślić, że Zimowe królestwo to przede 
wszystkim urokliwa opowieść o kochaniu, dojrzewaniu i traceniu 

– ze zdecydowanym naciskiem na to ostatnie słowo, 
z którym nierozerwalnie łączą się pozostałe dwa. Bo 
jak to u Larkina – dominuje nostalgia, wszystko ma 
swój koniec i na każdego czeka rozczarowanie. Lecz 
trzeba się z tym pogodzić, w spokoju, a czasem na-
wet w komicznej atmosferze. I na szczęście wszyst-
ko to udało się przemycić w polskim przekładzie. 

 
 
Philip Larkin, Zimowe królestwo, przeł. Jacek Dehnel, 
Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2017. 

 
 

Dezydery Barłowski 
 

Ur. 1991. Twórca tekstów arty-
stycznych, naukowych oraz 
dziennikarskich. Tłumacz współ-
czesnej literatury amerykańskiej. 
Absolwent komparatystyki, filolo-
gii polskiej, dziennikarstwa i ko-
munikacji społecznej. Obecnie 
doktorant w Katedrze Teorii Lite-
ratury UJ. 
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MAGDA GÓRSKA, DAWID PAWEŁ LEWANDOWSKI 
 

 

„Syntetyczne ciała obce”. 
O wystawie Cronenberg. Evolution 
w Centrum Sztuki Współczesnej 

w Toruniu 

 
 
Ostatnie lata sprawiły, że obrazy generowane kompu-

terowo już na stałe zagościły w globalnej kinematografii, 
odsyłając tym samym techniki analogowe do lamusa. Re-
kwizyty, coraz częściej zastępowane modelami 3D, trafiły 
zatem w obszar muzealny, opowiadając zza szyby własną 
historię. Historię kina. 
 

Cronenberg, niejednokrotnie nagradzany przez amery-
kańskie, kanadyjskie i europejskie środowiska krytyków filmo-
wych, doczekał się wystawy całkowicie poświęconej swojej 
twórczości. Od 14 listopada 2016 roku w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, jako jedynym miejscu 
w Polsce, oglądać można ekspozycję Evolution zrealizowaną 
w ramach 24. edycji Camerimage Festival. Koncepcję wyda-
rzenia zaprojektowali twórcy Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego w Toronto (TIFF) – Piers Hangling i Noah Cowan. 
W tej, niezwykle zróżnicowanej, ekspozycji, zawarte zostały 
oryginalne rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii, jak rów-
nież fragmenty filmów, osobiste zapiski i projekty. Wystawa sta-
ła się idealną okazją do dokładnego przyjrzenia się pracy Cro-
nenberga. Bo czy scenografia nie jest najważniejszym z filarów 
filmów tego kanadyjskiego reżysera? 

Chociaż filmy science fiction z drugiej połowy XX wieku 
budzą w nas, współczesnych widzach, prędzej litość aniżeli 
trwogę, nadal cieszą się sporą oglądalnością. W końcu niejed-
nemu czytelnikowi przyszło kiedyś płakać nad losem uroczego 
kosmity E.T., inni zaś z przerażeniem śledzili losy załogi frach-
towca USCSS Nostromo, zabijanej przez Obcego.  

Ten dynamiczny rozkwit efektów specjalnych, którego 
podłoża znaleźć można już w filmach Georgesa Mélièsa, bez 
wątpienia przybrał na sile w ostatnich trzydziestu latach po-
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przedniego tysiąclecia, kiedy to mocno rozbudowane techniki 
analogowe spotkały się z, raczkującą wówczas, komputerową 
manipulacją obrazu. W wyniku owej współpracy powstało, moż-
na by rzec, osobliwe monstrum, traktowane dzisiaj jako dosko-
nały przykład kampu. Wówczas było to jednak niezwykle za-
skakujące i pociągające zjawisko, nie tylko ze względu na jego 
specyficzną formę, ale również myśl zawartą między słowami, 
albowiem lata 70. stanowiły początek nowego etapu w dziejach 
ludzkości – ery podboju kosmosu. 

Zakończona sukcesem misja Apollo 11 z jednej strony 
spowodowała potężny wzrost fascynacji kosmosem, którego 
odbicie filmowe znaleźć mo-
żemy chociażby w kultowym 
Solaris Andrieja Tarkowskiego 
(1972), z drugiej zaś – obu-
dziła w ludziach lęk przed 
zagrożeniem własną działal-
nością, stając się przyczyn-
kiem do powstania takich fil-
mów jak Świat Dzikiego Za-
chodu, gdzie inteligentne ro-
boty zaczynają zabijać czło-
wieka, czy też Mad Max, po-
ruszający problem bomby 
nuklearnej. 

Rozwój techniki, ubra-
ny w szaty fantastyki nauko-
wej, pisze nieprawdopodobne 
scenariusze. Te natomiast 
swoim przesadyzmem zmu-
szają widza do zastanowienia 
nad dwoistą naturą człowieka 
i świata. Stawiają pytanie o to, 
gdzie leży bezpieczna granica ekspansji nauki. Spekulacje fil-
mowe, niepohamowane prawami fizyki, osadzone jednak we 
współczesnych realiach, mimo wszystko stoją bardzo blisko 
prawdy, ukazując bezsilność jednostki wobec nadchodzących 
zmian. 

Materiały prasowe CSW, 

fot. Piotr Waśniewski 
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Nie inaczej jest u Cronenberga, który już w pierwszych 
realizacjach potwierdzał swą, wręcz fanatyczną, słabość do 
wszelakich odchyleń od normy, stworzonych z elementów wy-
stępujących w życiu codziennym. Na czym polega jego feno-
men? Być może właśnie na bezkompromisowym ukazywaniu 
cielesnego rozpadu z banalną historią w tle. Tym sposobem, 
dopełnionym doskonałymi efektami specjalnymi, przyciągnął nie 
tylko miłośników dobrego kina SF, ale również tych szukających 
głównie niedzielnej rozrywki. Król body horroru zasłynął bowiem 
z niewyobrażalnej wręcz miłości do wydzielin. Jego filmy, choć  

 
 
 
ze strachem nie mają już raczej nic wspólnego, nadal wywołują 
w widzach wstręt i konsternację. Weźmy na przykład Nagi lunch 
(1991), którego fabuła oparta jest na materializacji podświado-
mych myśli głównego bohatera, Williama Lee (Peter Weller). 
Jego żona ginie z powodu uzależnienia od preparatu owado-
bójczego. Chwilę później sam odurza się proszkiem i przenosi 
do świata Międzysfery. Znajdziemy w nim maszyny do pisania 
w kształcie karaluchów, z aparatem mowy będącym zasadniczo 
odbytem. Roy Scheider wciela się w rolę Doktora Benway’a 
ukrytego pod powłoką cielesną arabskiej lesbijki. Chce opano-
wać rynek narkotykowy dzięki specyfikom wytwarzanym z mię-
sa gigantycznych krocionogów. 

Materiały prasowe CSW, fot. Piotr Waśniewski 
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Z kolei w Musze (1986) szalony naukowiec przez przy-
padek krzyżuje się z tytułowym owadem. Niechciana symbioza 
kreuje chyba najmniej szczęśliwego superbohatera w historii 
kina. Upadły potwór, dziecko najnowszych osiągnięć z zakresu 
biotechnologii genetycznej, rozkłada się na oczach widza, mi-
nuta po minucie, tracąc w międzyczasie to, co w człowieku naj-
cenniejsze – litość i sumienie. W obecności swojej ukochanej 
próbuje zjeść jej byłego partnera, wymiotując wpierw na niego 
własną wydzieliną powodującą topnienie ciała ofiary. Podczas 
walki przez przypadek krzyżuje się z własnym wynalazkiem,  

 
 
 
lecz powstała w tym procesie człowieko-mucho-maszyna nie 
potrafi sprostać wymaganiom pędzącej ewolucji, kończąc jako 
bezkształtna masa błagająca wybrankę życia o śmierć. 

Reżyserska perwersja nie skupia się wyłącznie na roz-
kładzie tkanek. Uzupełniona swoistym wyobrażeniem seksual-
ności, wykracza poza wszelkie granice dobrego smaku. Świet-
nie to ujmuje Marta Stańczyk w swym eseju Anatomiczne We-
nus. Męskie-żeńskie w filmach Davida Cronenberga z lat 70. 
I 80., pisząc, że „ciało zderza się z technologią i innymi ciałami, 
ale także z normą. Cronenberg neguje pojęcie normalności jako 
przestarzałe, dokonuje jego amputacji, otwierając nowe mięso 
na swobodne połączenia wcześniej binarnych opozycji. Zniwe-

Materiały prasowe CSW, fot. Piotr Waśniewski 
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lowane mają zostać przede wszystkim podziały płciowe”1.  
Tak oto we Wściekłości (1977) główna bohaterka, Rose, 

trafia do kliniki po wypadku motocyklowym. Pod opieką dra Da-
na Keloida przechodzi szereg eksperymentów, dzięki którym 
wraca do zdrowia. Niestety, Rose budzi się ze śpiączki opano-
wana żądzą krwi. Napastuje swoje ofiary czymś na kształt peni-
sa wyrastającego z pachy. Tamte, doprowadzone do szaleńczej 
wściekłości, w odwecie „zarażają” innych. 

Nie dziwi zatem, że tematyka wystawy wzbudziła wiele 
kontrowersji. Słychać było liczne, mocno podzielone, komenta-
rze. „Geniusz!” – krzyczeli jedni, podczas gdy inni zarzucali mu 
wyłącznie makabryczność i obrzydliwość. Idąc śladem Julii Kri-
stevej, można odwołać się tu do teorii abject artu, czyli tzw. 
sztuki wstrętu, oddziałującej poprzez kreowanie przedmiotów 
lub przedstawień kwestionujących i naruszających normy doty-
czące ciała, organów płciowych i ekskrementów oraz wszelkie 
organiczne i industrialne materiały w stanie rozpadu. Kristeva 
w swoim eseju Sztuka obrzydzenia. Esej o wstręcie zwraca tak-
że uwagę na naszą ludzką fascynację rzeczami, mówiąc kolo-
kwialnie, „obrzydliwymi”, z którymi chętnie wchodzimy w inte-
rakcję, włączając w to szereg zmysłów. Tak więc wystawa Evo-
lution cieszyła się dużą popularnością, sprowadzając nie tylko 
mieszkańców z Torunia, ale liczne tłumy z całej Polski i zagrani-
cy. 

Wystawa, jak czytamy w katalogu, „została podzielona 
na trzy sekcje odpowiadające chronologicznym i tematycznym 
etapom twórczości reżysera. […] Podział ten odzwierciedla wi-
doczne w twórczości reżysera przejście od fascynacji we-
wnętrzną strefą ciała i umysłu, z ich dążeniami i niekontrolowa-
nymi możliwościami, do obserwacji świata zewnętrznego, 
ukształtowanego przy pomocy tych sił”2. Nazwane zostały Kim 
jest stwórca, Kim jestem i Kim jesteśmy. 

Zanim jednak zwiedzający zacznie galeryjną przygodę 
z filmami Cronenberga, przywita go przed wejściem siedzący 
przed repliką baru z Nagiego lunchu (1991) niejaki Mugwump – 
jedna z bardziej kojarzonych postaci wykreowanych przez Cro-
nenberga. Niczym Bill Lee, może wejść zatem bezpośrednio 
w środek filmowej scenografii. Warto wspomnieć, że podczas 

                                                 
1
 M. Stańczyk, Anatomiczne Wenus. Męskie-żeńskie w filmach Davida Cro-

nenberga z lat 70. i 80., [w:] David Cronenberg w oczach krytyków filmo-
wych, red. A. Osmólska-Mętrak i R. Osiński, Toruń 2016, s. 50. 
2
 Wstęp, [w:] Katalog wystawy „Cronenberg. Evolution”, Toruń 2016, s. 15. 
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samego wernisażu przekształcono fragment scenografii w au-
tentyczny bar z alkoholem, gdzie zwiedzający mogli napić się 
z cronenbergowską postacią w „jej naturalnym środowisku”. 

Jak wcześniej zostało to wspomniane, część pierwszą 
poświęcono wczesnej fascynacji mikrokosmosem ciała i umysłu 
oraz rządzącymi nimi instynktami, żądzami i mocami wymyka-
jącymi się świadomej kontroli. Warto zauważyć, że bohaterami 
pierwszych filmów nie są jednak „szaleni naukowcy”, a ich „ofia-
ry”. Zmienia się to całkowicie w późniejszych filmach reżysera. 
W latach 80. i 90. XX wieku jego postacie nabierają indywidu-
alizmu i zaczynają panować nad otoczeniem.  

W drugiej części wy-
stawy głównymi motywami 
nadal są niebezpieczne eks-
perymenty, jednak bohatero-
wie prowadzą je na sobie. 
Jak możemy przeczytać w tek-
ście towarzyszącym wysta-
wie: „Zaciera się podział na 
badacza i obiekt badań – role 
te łączą się w jedno w efek-
cie serii odważnych prób”3. 
Najnowsza twórczość Cro-
nenberga charakteryzuje się 
silną samokontrolą jednostki. 
Otwiera jej świat na więzi 
międzyludzkie – rodzinę, 
przyjaciół, ogół społeczny4. 

W filmie eXistenZ 
(1999) główny bohater, Ted 
Pikul, opisuje konsole do gier 
zaprojektowane przez Allegrę 
Geller, zwracając się do niej 
bezpośrednio słowami: „Widzisz, jak wygląda twoja konsola 
w grze? Obrzydliwa. Zmutowane organizmy jako elementy kon-
soli. Wszystko tutaj jest brudne, absurdalne i groteskowe”5. Cy-
tat ten byłby adekwatny jednocześnie do opisu całości rekwizy-
tów, jakie możemy odnaleźć na wystawie Evolution. Wszystko 

                                                 
3
 Kim jestem?, tamże, s. 26. 

4
 Akapit opracowany na podstawie rozdziałów: Kim jest stwórca?, Kim 

jestem?, Kim jesteśmy?, tamże, s. 17-40. 
5
 D. Cronenberg, eXistenZ, 1999. 

Materiały prasowe CSW, 

fot. Piotr Waśniewski 
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jest tu właśnie takie – od pistoletu z chrząstek, przez model 
konsoli do gry i dwugłowego zmutowanego płaza z owego fil-
mu, aż do szkiców przedstawiających transformację Setha 
Brundle’a w tytułową Muchę.  

Na wystawie znajduje się również kabina, w której doszło 
do przemiany szalonego naukowca, oryginalny model Mu- 

 
 
 
gwumpa z ambulatorium, żuk kierownik misji znany jako „Gada-
jący odbyt” – marionetka z filmu Nagi lunch, czy niepodobne do 
tych, widywanych w normalnych szpitalach, narzędzia chirur-
giczne służące zabiegom na mutantkach z filmu Nierozłączni 
(1988). To, oczywiście, tylko niektóre z przerażających obiektów 
wykonanych w rzeczywistości z tworzywa sztucznego, które 
jednak na ekranie, pod wpływem odpowiedniego oświetlenia, 
doboru kadru czy animacji komputerowych wyglądają na ośli-
zgłe, stworzone ze zwierzęcych bądź ludzkich tkanek. 

Choć dziś na żywo większość przepołowionych zwierząt 
wygląda raczej jak makabryczne zabawki dla dzieci, to niektóre 
elementy robią wrażenie nawet zamknięte w gablotach. Tutaj 
przykładem może być pasożyt Emila Hobbesa, rekwizyt z filmu 
Dreszcze (1975), którego powłoka sprawia wrażenie żywej, 
pulsującej tkanki. 

Materiały prasowe CSW, fot. Piotr Waśniewski 
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Zupełnie innym przykładem są stroje noszone przez bo-
haterów filmów. Mam tu na myśli przede wszystkim kostium 
Gabrielle, zagranej przez Rosannę Arquette w filmie Crush: 
niebezpieczne pożądanie (1996), będący czymś z pogranicza 
fetyszystowskich skórzanych przebrań i kołnierzy ortopedycz-
nych – zespajający ciało ludzkie z maszyną. Czego jednak się 
spodziewać, kiedy film opowiada o ludziach bezpośrednio łą-
czących przyjemność seksualną z popędem śmierci? Warto 
dodać, że niejednokrotnie kostiumy tworzone przez Stephana 
Dupuisa, bardzo często współpracującego z Davidem 
Cronenbergiem, stanowiły natchnienie dla późniejszych pokoleń 
artystów. Do inspiracji strojem Gabrielle przyznaje się między 
innymi polska projektantka i kostiumografka, Katarzyna 
Konieczka, odnosząca obecnie liczne sukcesy na całym świe-
cie. Tak więc, bez wątpienia, w filmach kanadyjskiego reżysera 
możemy wciąż dopatrywać się aktualności czy pewnej 
uniwersalności. Warto nadmienić, że w przestrzeni wystawy znalazł się 
także kostium Yang YuHan do roli Pijanej piękności noszony 
w filmie M. Butterfly przez Song Liling (Johna Lone’a), a dalsza 
część ekspozycji stanowi przegląd strojów z Niebezpiecznej 
metody, noszonych przez Sabinę Spielrein (Keira Knightley) czy 
Carla Junga (Michael Fassbender). 

Na wystawie Evolution odnajdziemy także makietę re-
stauracji Trans siberian, znanej z jednego z nowszych dzieł 
Cronenberga, Wschodnie obietnice (2007). Kolejne produkcje 
tego reżysera coraz częściej odchodzą jednak od ręcznie wy-
konywanych gadżetów i modeli, ustępując miejsca komputero-
wym efektom specjalnym. Widoczne jest to w scenie z filmu 
Cosmopolis (2012), w której główny bohater, Eric Packer, grany 
przez Roberta Pattinsona, siedzi w samochodzie. Obok fotogra-
fii wybranych kadrów prezentowany jest także surowy materiał 
z planu zdjęciowego. Dostrzegamy w nim, że zdecydowana 
większość efektów specjalnych to zasługa tzw. green boksa, 
gdzie wklejona została przygotowana komputerowo sceneria. 
Nie inaczej prezentują się Mapy gwiazd (2014). Pistolet z 
chrząstek wymieniono na klasyczną broń znaną z niejednego 
filmu kryminalnego. Udziwnienia wizualne ustępują miejsca 
bardziej rozbudowanym psychologicznym portretom bohaterów, 
a z dawnego stylu, wydawać by się mogło, pozostaje jedynie 
bezlitosna, cronenbergowska drwina. 
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Kino science fiction końca XX wieku to niezwykle specy-
ficzna forma wyrazu filmowego. Pierwsze zetknięcia, rozwinię-
tych już, technik analogowych z obróbką 
komputerową często kończyły się przypi-
saniem owych rezultatów do niechlubnej 
klasy B. Liczne ograniczenia technologicz-
ne wyzwalały jednak w artystach ogromne 
pokłady kreatywności, która sprawiła, że 
elementy scenografii stały się osobnym 
dziełem, popisem wszelkich sztuk mode-
larskich. Ta, można by stwierdzić, „twórcza 
egzotyczność” nadal przyciąga rzeszę fa-
nów, o czym świadczy chociażby liczba 
internetowych zestawień „Top”. 

Gdzie w tym gąszczu plasuje się 
sam Cronenberg? Trudno powiedzieć. Był 
niewątpliwym mistrzem łączenia gatunków 
wzbudzających w widzu, tak uwielbiane 
przez kulturę popularną, proste emocje. 
Trafnie komentował zastaną rzeczywistość, 
przekraczając przy tym wszelkie granice 
ludzkiej wyobraźni. Wprawianie widza 
w stan permanentnego obrzydzenia stało 
się dla niego biletem do Hollywood. Dziś 
odchodzi w zapomnienie, przysłonięty wąt-
pliwym blaskiem sezonowych blockbuste-
rów, dlatego też Piers Hangling i Noah Co-
wan oddają tą wystawą hołd: nie tylko ka-
nadyjskiemu reżyserowi, ale również, po 
prostu, całej sztuce analogowej. 

 
 

Magda Górska 
 

Ur. 1993. Licencjonowana kulturo-
znawczyni. Aktualnie studentka Sztu-
ki Mediów i Edukacji Wizualnej na 
UMK. Pasjonatka twórczości dziecię-
cej i dla dziecka. Miłośniczka Art Bo-
ok’ów oraz wszelkich form sztuki wi-
zualnej. 
 

 
 

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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Ewolucje Cronenberga. 
Z drem Radosławem Osińskim 

i Piotrem Waśniewskim, kuratorami 
Centrum Sztuki Filmowej 

w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, rozmawia Olga Grybowicz 

 
 

Olga Grybowicz: Realizowana w ramach 24. edycji Came-
rimage (festiwal Camerimage lub Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Camerimage) wystawa dotycząca działalności, 
kultowego wręcz, reżysera, jakim jest Cronenberg, to nie-
wątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych 
w całym regionie. Jak, z perspektywy mijających lat, wypa-
da zatem jego twórczość? Dlaczego filmy tego właśnie re-
żysera są tak istotnym elementem w historii kina? 
 
Piotr Waśniewski: Cronenberg jest na pewno jednym z najważ-
niejszych twórców horroru. Wpłynął na wielu młodych reżyse-
rów, którzy, wzorując się na jego dziełach, stworzyli mnóstwo 
filmów na pograniczu horroru i science fiction. Muchę, najwięk-
szy sukces kasowy reżysera, uznajemy za kanon, ikonę filmów 
tej kategorii. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie Cronenberga 
w środowisku, to warto podkreślić, jak doceniany jest on w Eu-
ropie. Często zaprasza się go tutaj, jest jurorem znaczących 
konkursów. Jego pozycja na naszym kontynencie jest bardzo 
silna. Znaczy również wiele dla Ameryki, o czym świadczyć mo-
że list z gratulacjami do reżysera od Martina Scorsese po tym, 
jak ten zobaczył Muchę. 
 
Radosław Osiński: Jest on chyba najbardziej znanym twórcą 
kanadyjskim pośród filmowców. Przyczynił się do wypromowa-
nia kinematografii kanadyjskiej, która w latach 70-tych, kiedy to 
Cronenberg tworzył swoje pierwsze filmy, była marginalizowa-
na. Możemy śmiało stwierdzić, że to on utorował drogę kolej-
nym filmowcom z Kanady, takim jak np. Atom Egoyan, którego 
twórczość w zasadzie mało łączy się ze stylem Cronenberga, 
jednak gdyby nie jego osiągnięcia, to pewnie Egoyan nie miałby 
takiego startu. Warto też wspomnieć, iż jest on twórcą inspirują-
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cym, nie tylko filmowców, ale także artystów wizualnych, filozo-
fów, badaczy, którzy często w jego filmach znajdują ilustracje 
określonych tendencji społecznych oraz zjawisk kulturowych. 
 
To prawda. Mówiąc o Cronenbergu, nie sposób pominąć 
kwestii nawiązań fabularnych do ówczesnej sytuacji spo-
łecznej. Jaką więc kondycję człowieka przedstawia nam 
reżyser? 
 
Radosław Osiński: Ta kondycja jest mocno zaburzona, bo zwy-
kle w organizm człowieka w filmach Cronenberga  przedostają 
się różne obce ciała, w wyniku czego powstają hybrydy ludzko-
zwierzęce, ludzko-techniczne. To częste przypadki bohaterów 
fabuł tego reżysera – bohaterowie przeżywający swojego ro-
dzaju ewolucje. Między innymi także stąd drugi człon nazwy 
naszej wystawy w CSW, Cronenberg. Evolution. Cronenberg 
jest pasjonatem entomologii i uważa, że Homo sapiens nie jest 
ostateczną formą gatunkową, końcową fazą ewolucji człowieka. 
Zakłada on, że człowiek będzie się rozwijał i może w kolejnym 
stadium rozwoju stanie się, wcześniej wspomnianą już, hybry-
dą. 
 
Piotr Waśniewski: Jeżeli już człowiek uwolni się od tej technolo-
gii, to goni go widmo przeszłości, co dostrzegamy zwłaszcza 
w ostatnich filmach reżysera. Cronenberg częściej koncentruje 
się na ludzkiej psychice, ukazuje postaci, które borykają się 
z problemami minionych lat, co daje nam obraz człowieka dale-
kiego od ideału. 
 
Cronenberg jest uznawany za mistrza technik analogo-
wych. Czy odnajduje się w technologii cyfrowej, w erze 
efektów 3d i scen nagrywanych wyłącznie na greenboksie? 
 
Piotr Waśniewski: Odnajduje się według mnie znakomicie. 
Przedostatni film Cronenberga, Cosmopolis, był w całości na-
grywany w hali zdjęciowej w Toronto. Widzowie, którzy nie 
oglądali filmów making of z planu produkcji, nie domyśliliby się, 
że został on nakręcony w takiej przestrzeni. Jeżeli chodzi 
w ogóle o funkcjonowanie efektów specjalnych w twórczości 
Cronenberga, to chyba dopiero w eXistenZ wystąpiły w postaci 
cyfrowej. Wcześniej reżyser w mistrzowski sposób dobierał so-
bie ekipę realizacyjną, która pomagała w przekuciu tych nieła-
twych pomysłów na język obrazu. Mistrzostwem świata jest 
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kreacja podwójna Jeremy’ego Ironsa w Nierozłącznych z 1988 
roku. Połączenie tych dwóch postaci granych przez jednego 
aktora pokazuje, jak znakomicie aktor i Cronenberg byli w sta-
nie działać w technice analogowej. Podsumowując, wydaje mi 
się, że radzi sobie równie dobrze w analogu, jak i w cyfrze. Robi 
to w wyważony sposób, nigdy nie przesadnie. 
 
Radosław Osiński: Wszyscy twórcy, łącznie z Cronenbergiem, 
korzystają już z efektów cyfrowych, ale jednak należy przyznać, 
że technika analogowa miała w sobie atrakcyjność i  niezwykły 
potencjał artystyczny, który właśnie odkrywa wystawa Cronen-
berg. Evolution. Analogowe efekty specjalne tworzone na uży-
tek filmów kanadyjskiego reżysera były małymi dziełami sztuki. 
Samo zaprojektowanie kolejnych faz transformacji Jeffa Gold-
bluma w muchę pokazuje niesamowity polot estetyczny. Takie 
analogowe rozwiązania wymagały od twórców ogromnej wy-
obraźni plastycznej, ale przede wszystkim technicznej. Jest mi 
nieco żal, że takiego kina dziś już się nie tworzy. 
 
Biorąc pod lupę formę ostatnich filmów Cronenberga, czy  
możemy mówić o nowej fazie twórczości, zmianie dotych-
czasowego stylu reżysera? 
 
Radosław Osiński: Można powiedzieć o Cronenbergu, że jest to 
twórca konsekwentny i właściwie wciąż tworzy ten sam film 
w różnych wariantach. Elementy horroru mimo wszystko odnaj-
dujemy nawet w filmach najnowszych, bardziej konwencjonal-
nych, chociażby w Mapach Gwiazd, gdzie wizerunek „fabryki 
snów” w Hollywood jest mocno niestereotypowy, właściwie 
wszyscy bohaterowie filmu funkcjonują w swoistym koszmarze, 
a samo Hollywood przedstawione jest jako siedlisko patologii. 
Dodatkowo jedna z głównych postaci jest oszpecona, pojawiają 
się wątki zaburzeń psychicznych. Nawet jeśli ekranowy świat 
wydaje się być logiczny, to, mimo wszystko, przenika gdzieś 
tutaj irracjonalna groza. Figurą główną w twórczości Cronen-
berga jest pasożyt, wirus, który zaburza ład i porządek. Wydaje 
mi się, że ten motyw jest we wszystkich filmach tego reżysera. 
Oczywiście czasami znajduje on wizualizację w postaci jakiegoś 
robaka czy choroby, ale w najnowszych filmach te przypadłości 
dotykają głównie psychiki. Odnoszę wrażenie, że zaczęło się to 
od Pająka, gdzie Cronenberg zaczyna portretować bardziej 
demony psychiki niż demony cielesności. 
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Piotr Waśniewski: Cronenberg zmie-
nia przede wszystkim środki wyrazu. 
Każdy artysta po prostu dojrzewa 
w różny sposób i taka jest właśnie 
ewolucja w jego twórczości, że od 
tych środków najbardziej wyrazi-
stych przechodzi do tych zakorze-
nionych w przeszłości i psychice 
człowieka. 
 
Wystawa Cronenberg. Evolution 
przyciągnęła nie tylko tłumy ludzi 
zainteresowanych filmem, lecz 
także odbiorców interesujących 
się głównie sztukami plastyczny-
mi, mimo że ekspozycja nie jest 
typowo galeryjna. Czy, po sukce-
sie tej wystawy, CSW planuje po-
dobne wydarzenia, powiązane 
ściśle z kinem? 
 
Piotr Waśniewski: Oczywiście, my, 
jako kuratorzy Centrum Sztuki Filmo- 
wej, chcielibyśmy, żeby tutaj jak naj-
częściej takie wystawy gościły. Obec-
nie nie możemy zdradzić szczegó-
łów, ale mamy nadzieję, że będzie 
więcej takich wydarzeń. 
 
Radosław Osiński: Myślę, że bywal-
cy CSW mogą spodziewać się, już 
całkiem niedługo, tego typu wystawy 
i kolejnego dużego nazwiska świata 
filmu. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Piotr Waśniewski, Radosław Osiń-
ski: Dziękujemy. 

 
 

Radosław Osiński 
 

Ur. 1982. Doktor nauk humanistycznych. 
Absolwent polonistyki na UMK w Toruniu. 
Krytyk filmowy, filmoznawca. Zwycięzca 
I edycji Konkursu krytyczno-filmowego „Po-
większenie” portalu Filmweb.pl (2011). Zdo-
bywca Grand Prix XVII edycji Konkursu 
o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka dla mło-
dych krytyków filmowych (2013). Prowadzi 
zajęcia z zakresu specjalizacji filmoznawczej 
na Wydziale Filologicznym UMK. Współ-
redaktor tomu David Cronenberg w oczach 
krytyków filmowych, Toruń 2016. Zbiera do-
świadczenia w realizacji własnych filmów, 
pasjonat scenariopisarstwa i montażu fil-
mowego. 
 

 
 

Piotr Waśniewski 
 

Ur. 1984. Absolwent polonistyki na UMK 
(spec. filmoznawcza) oraz reżyserii i orga-
nizacji produkcji w Akademii Filmu i Telewi-
zji w Warszawie. Zastępca redaktor naczel-
nej akademickiego magazynu „UNIwers”. 
Od 2010 zawodowo związany z Uniwersyte-
tem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest 
współautorem książki edukacyjnej Psotopo-
lis. Gigawędrówka. Od 2008 roku realizuje 
niezależne etiudy filmowe. Jego główne 
zainteresowania to nowe techniki realizacji 
filmowej oraz pionierskie kino dokumentalne. 
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MARTYNA PAŚNIK 
 

 

W dzisiejszym numerze 
„Proroka Codziennego”…,  

czyli celebrytyzm w Hogwarcie,  
Szkole Magii i Czarodziejstwa

 
 

Słowo „celebryta” przywodzi na myśl błysk fleszy i foto-
grafie z pierwszych stron gazet. To termin odnoszący się do 
osoby znanej, często występującej w środkach masowego 
przekazu. Ciężko jednak stwierdzić, czy jest to synonim słowa 
„gwiazda”. Z biegiem czasu słowo to nabrało nieco negatywne-
go znaczenia i często definiuje osobę znaną z tego, że jest 
znana. Za celebrytów uważani są głównie aktorzy, piosenkarze, 
uczestnicy reality shows i sportowcy, a także styliści, tancerze 
czy dziennikarze. Profesja nie jest tu jednak tak ważna, jak mo-
głoby się wydawać. Najważniejsza jest umiejętność wzbudzania 
zainteresowania wokół własnej osoby. Celebrytyzm przejawia 
się bowiem w sposobie bycia. 

We współczesnej literaturze znajdzie się z pewnością 
wiele postaci, które można by okrzyknąć mianem stereotypo-
wego celebryty. W świecie Hogwartu, Szkoły Magii i Czaro-
dziejstwa, idealnym przykładem jest z pewnością nauczyciel 
Obrony Przed Czarną Magią oraz autor książek przygodowych 
– Gilderoy Lockhart.  
 

Tak, tak, wiem, o czym myślisz! „Dobrze mu tak 
mówić, jest już sławny na cały świat!”. Ale, widzisz, kiedy 
ja miałem dwanaście lat, też byłem nikim, tak jak ty te-
raz. Co ja mówię, byłem mniej niż nikim! Wiesz, o co mi 
chodzi, prawda? Ciebie już trochę znają, prawda? Przez 
tę historię z Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wyma-
wiać! […] Wiem, wiem, to nie to samo, co zdobyć pięć 
razy z rzędu pierwszą nagrodę Najbardziej Czarującego 
Uśmiechu tygodnika „Czarownica”… ale to dopiero po-
czątek, Harry, dopiero początek1. 

 

                                                 
1
 J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Londyn 1998, s. 99. 
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W ten sposób Lockhart zwraca się do swojego ucznia 
Harrego Pottera, osoby również wszechobecnie znanej w spo-
łeczeństwie magów. Rowling w zabawny i nieco satyryczny 
sposób przedstawia aspekt celebrytyzmu w swojej sadze, two-
rząc cały katalog postaci, które stały się niewolnikami własnej 
sławy i niesławy (Ludo Bagman i Syriusz Black). Motyw cele-
brytyzmu przedstawiony jest tutaj wielowymiarowo, bo autorka 
przedstawia kilka typów zachowania charakterystycznego dla 
celebryty. 

Cechą, która je wszystkie łączy, jest popularność. Nie 
chodzi jednak tu o sławę na miarę bohatera, ponieważ bohater 
to człowiek czynu. Ma na koncie ogromne dokonania i zasługi. 
W tym przypadku chodzi raczej o utarty wizerunek i nazwisko. 
Celebrytą można się więc urodzić, tak jak to bywa w przypadku 
członków sławnych rodzin ludzi, którzy dokonali wielkich osią-
gnięć i odznaczyli się w historii. Takimi celebrytami są dzieci 
Harrego Pottera, od których społeczeństwo będzie wymagało 
talentów na miarę ojca i których losów z pewnością nie omiesz-
ka śledzić. Znanym można też stać się dzięki własnym wysił-
kom lub poprzez relację z innym celebrytą. W taki właśnie spo-
sób celebrytką w świecie magii staje się Hermiona Granger, 
którą dzięki bliskiej znajomości z Harrym Potterem namiętnie 
opisuje w swych artykułach Rita Skeeter, reporterka gazety 
„Prorok Codzienny”. To właśnie media tworzą w dużej mierze 
celebrytę. Pomagają uchwycić blask sławy, który czasem jest 
tak wyraźny, że kolejne osobistości mogą świecić światłem od-
bitym, stając się kolejnymi produktami medialnymi. Jest to me-
chanizm, którego działanie w pełni rozumie Gilderoy Lockhart. 
Nauczyciel wykorzystuje niemal każdą sytuację, w której mógł-
by zostać sfotografowany u boku Harrego Pottera. 

Jak przystało na prawdziwego celebrytę, Lockhart wy-
trwale pielęgnuje swój idealnie opracowany image, który staje 
się jego wizytówką. Sekret popularności tkwi więc nie tyle 
w talencie, ile w sprawnych chwytach marketingowych. Jednym 
z takich „chwytów” jest wydanie autobiografii, jak to właśnie robi 
Lockhart. Wielu celebrytów z prawdziwego zdarzenia także pi-
sze książki. Zazwyczaj są to wspomnienia, poradniki, życiowe 
przemyślenia, a czasem fikcja literacka. Niemal wszystkie te 
pozycje wyszły spod pióra literackiej postaci Rowling. Moje Ma-
giczne Ja, autobiografia Lockharta, doczekała swojej premiery 
w drugiej części sagi i zagwarantowała celebrycie artykuł na 
pierwszej stronie „Proroka Codziennego”, najpoczytniejszej ga-
zety w społeczeństwie czarodziejów. Rok z Yeti oraz Włóczęgi 
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z wilkołakami, gdzie opisał (nie)swoje wspomnienia, stały się 
podręcznikami szkolnymi, a jego książki kucharskie i poradniki 
(Jak zaprzyjaźnić się z ghulami?) stały się popularną lekturą 
gospodyń domowych. Profesor wydaje się utalentowanym pisa-
rzem. Jednakże, biorąc pod uwagę jego skłonności do łgarstwa, 
czytelnik może podawać w wątpliwość tożsamość prawdziwego 
autora. 

Okładka każdej pozycji przedstawia bardziej lub mniej 
wystylizowaną twarz Lockharta o wystudiowanym uśmiechu 
godnym modela na sesji fotograficznej. Wygląd fizyczny jest dla 
niego niezmiernie ważny. Odgrywa dużą rolę w promowaniu 
samego siebie. Autor posuwa się nawet do stwierdzenia, że 
ludzie nieurodziwi, niezależnie od tego, czego dokonają, nie 
wzbudzają zainteresowania: 

 
Moje książki nie sprzedawałyby się tak dobrze, 

gdyby ludzie nie sądzili, że to właśnie ja dokonałem tego 
wszystkiego. Nikt nie zechce czytać o jakimś szpetnym 
armeńskim czarowniku, nawet jeśli uwolni wioskę od 
wilkołaków. Wyglądałby okropnie na okładce. Bez sma-
ku, stylu, źle ubrany i w ogóle. A czarownica, która prze-
pędziła zjawę z Bandon, miała zajęczą wargę…2. 

 
Mało tego: uważa pięciokrotne wygranie nagrody za naj-

bardziej czarujący uśmiech przyznawanej przez tygodnik „Cza-
rownica” za bardziej chwalebne niż pokonanie samego Volde-
morta. 

Próżność czarodzieja przejawia się też w jego pobud-
kach do nauki. Pragnął uwagi i nagród i właśnie dlatego się 
uczył. Ubłagał dyrektora szkoły o wydanie zgody na stworzenie 
szkolnej gazety tylko po to, by zobaczyć w niej własne nazwi-
sko. Kiedy i te techniki PR-owe zawiodły, sięgnął po bardziej 
drastyczne środki. Wyrył swoje nazwisko na boisku szkolnym 
do Quidditcha (za co dostał tygodniowy szlaban), wystrzelił 
w niebo hologram swej twarzy i wysłał sam sobie osiemset wa-
lentynek, przez co zostało przerwane śniadanie, gdyż sowy 
przynoszące pocztę nabałaganiły na stołach. 
 Samouwielbienie Lockharta przejawia się także w jego 
aspiracjach do bycia dla innych autorytetem. Udaje on eksperta 
w dziedzinie przeciw-zaklęć i obrony przed czarną magią, na 
której tak naprawdę się nie zna. Komentuje poczynania innych 

                                                 
2
 Tamże, s. 311-312. 
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czarodziejów, udziela rad, o które nikt nie prosi, po to, by spra-
wiać wrażenie zdolniejszego i potężniejszego niż jest, a tym-
czasem zwyczajne zaklęcia w jego wykonaniu kończą się fia-
skiem, a czasem szkodą, na przykład wtedy, gdy zamiast wyle-
czyć rękę Harrego, usuwa z niej kości lub kiedy zamiast spra-
wić, by wąż zniknął, wyrzuca go w powietrze. Można spekulo-
wać, jakoby sam wynalazł niektóre z użytych przez siebie cza-
rów, jak „Peskipiksi Pesternomi” czy zaklęcie „Homorphus”. 
Warto również zauważyć, że Lockhart jest bardzo dumny ze 
swoich powieści i często się do nich odwołuje, gdy udziela ko-
muś „fachowej” porady. Rażąca pewność siebie Lockharta 
i jego nieustające, często bezsensowne rady irytowały więk-
szość grona pedagogicznego i niektórych uczniów (w tym boha-
tera tytułowego). Jego nieprofesjonalne zachowanie wzbudzało 
niechęć i pogardę zarówno wśród nauczycieli, jak i uczących 
się. W efekcie niewielu się z nim liczyło. Lockhart uważany był 
bowiem za hogwarcki żart i kiedy z powodu utraty pamięci mu-
siał opuścić stanowisko, większość szkoły (jeśli nie cała) była 
zadowolona z tej zmiany. 

Bazując na sławie, podszytej notabene oszustwem, Loc-
khart domaga się podziwu i uwielbienia. Jest to nieco spaczony 
obraz celebryty czy raczej celebryty-oszusta, bo o ile sławne 
osobistości nieraz ubarwiają swoje historie życia i naginają nie-
co prawdę, o tyle bohater sagi Rowling ukradł te historie innym 
postaciom i przywłaszczył sobie ich dokonania. Można by rzec, 
że jego dusza została skorumpowana przez sławę. Poklask 
i prestiż, jakimi mag się cieszy, stają się dla niego swoistym 
nałogiem, z którym niełatwo zerwać, bo „jeśli chcesz być sław-
ny, musisz być przygotowany na długą, ciężką orkę”3. Przeraża-
jące jest to, że sukcesem Lockharta i zwieńczeniem jego starań 
o sławę jest najwyraźniej kradzież i modyfikacja wspomnień 
innych ludzi; włożył w to przecież dużo wysiłku i ciężkiej pracy. 
Analizując postać literacką krnąbrnego nauczyciela Obrony 
Przed Czarną Magią, czytelnik zastanawia się, czy ceną za 
sławę jest skorumpowanie samego siebie i czy cel faktycznie 
uświęca środki. 

Dla kontrastu wyłania się inny typ celebryty – osobistość 
znana, ale wytrwale unikająca błysku fleszy: Harry Potter. 
„Chłopiec, który przeżył” stał się sławny zanim potrafił wypo-
wiedzieć pierwsze słowo. Chcąc nie chcąc, stał się jednym 
z ulubionych tematów tabloidów mimo tego, że nie przejawiał 

                                                 
3
 Tamże, s. 277. 
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cech stereotypowego celebryty. Unikał reporterów i dziennika-
rzy do tego stopnia, że ci ostatni w akcie desperacji czasem 
zmyślają jego wypowiedzi (Rita Skeeter w Czarze Ognia).  

Daniel Boorstin stworzył w 1961 roku definicję słowa „ce-
lebryta”. To on pierwszy stwierdził, że termin odnosi się do oso-
by, która „jest znana z tego, że jest znana”. Celebrytyzm Harre-
go Pottera przedstawiony jest w oryginalny sposób, bo na 
pierwszy rzut oka można by się spierać o to, czy podana defini-
cja pasuje do jego przypadku (jest znany jako pogromca naj-
większego czarnoksiężnika wszechczasów, Lorda Voldemorta, 
więc musiał czegoś dokonać). Jednakże utrata mocy przez 
„Czarnego Pana” nie jest przecież zasługą protagonisty, lecz, 
jak się później okazuje, jego matki. To właściwie Lily Potter i jej 
tragiczna ofiara kładą kres poczynaniom „Tego-Którego-
Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać” na prawie piętnaście lat. Dopie-
ro w trakcie swoich lat szkolnych Harry James Potter dorasta 
do roli, którą narzuciło mu społeczeństwo i naprawdę jest znany 
z tego, z czego był znany, jeszcze zanim nauczył się chodzić. 
Koniec końców pokonuje Voldemorta raz na zawsze. 

W przeciwieństwie do Profesora Lockharta, Harry nie 
aspiruje do bycia niczyim autorytetem, a mimo to staje się nim. 
Ma rzesze fanów zarówno wśród uczniów Hogwartu, jak i poza 
nim. Jak podsumowuje Draco Malfoy, chłopak nie może nawet 
wejść do księgarni, nie trafiając na pierwszą stronę gazet4. Au-
torytet postaci nie jest jednak oparty wyłącznie na sławie. Na-
stoletni czarodziej cieszy się podziwem ze strony innych głów-
nie dlatego, iż jego uzdolnienia są autentyczne. Wspaniale lata 
na miotle, jest jednym z najlepszych zawodników Quiddicha 
w historii szkoły, a jego talenty w dziedzinie obrony przed czar-
ną magią nie mają sobie równych (przynajmniej wśród uczniów) 
do tego stopnia, że młody mag sam staje się nauczycielem 
przedmiotu w piątej części sagi z powodu braku odpowiednio 
wykwalifikowanego pedagoga. 
 Tak więc seria książek o nastoletnim czarodzieju przed-
stawia różne typy celebrytów. Są tu osobistości, które właściwie 
nic w życiu ważnego nie dokonały, a mimo to cieszą się popu-
larnością (Lockhart), tacy, którzy stali się sławni zanim dokonali 
wielkich czynów, a którzy, o dziwo, nie znoszą być w centrum 
uwagi (Harry Potter), tacy, którzy sami stali się celebrytami po-
przez znajomość z celebrytą (Hermiona Granger i Ron Wesley), 
ci, którzy aktywnie uczestniczą w życiu środowiska magicznego 

                                                 
4
 Tamże, s. 99. 
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i często o nich piszą (Albus Dumbledore) oraz ci, którzy są 
znani, wpływowi i bogaci, tworząc arystokratyczną warstwę 
społeczeństwa czarodziejów (rodzina Malfoyów i Blacków).  

Ponadto celebrytyzm w świecie Harrego Pottera można 
rozpatrywać lokalnie (szkoła) i globalnie (społeczeństwo ma-
giczne). Wszystkie wymienione postaci są znanymi osobisto-
ściami w szkole i poza nią. Istnieją jednak bohaterowie, którzy 
są swego rodzaju celebrytami światka szkolnego. Fred i George 
Wesley, Draco Malfoy, Cedric Diggory, a wreszcie James Po-
tter, Lily Evans (później Potter), Syriusz Black, Remus Lupin 
i Peter Pettigrew, to właśnie oni (nie licząc Harrego, Rona 
i Hermiony) tworzą elitę społeczeństwa szkolnego. Wielu z nich 
zostaje dostrzeżonych przez tamtejszego łowcę talentów i mi-
strza eliksirów, Horacego Sulghorna, na którego przyjęcia za-
praszani są jedynie wybrani. 

„Sława to kapryśna przyjaciółka”5, jak twierdzi Lockhart. 
Rowling zdaje się mieć podobne zdanie. Bywa, że dosłownie 
spada na człowieka, chociaż ten się o to nie stara, tak jak na 
tytułowego bohatera. Profesor McGonagall przewidziała już 
dawno, że Harry Potter „będzie sławny” i że „każde dziecko bę-
dzie znało jego imię”6. Czasem ludzie wytrwale za nią gonią, by 
w końcu pragnienie jej doprowadziło ich do utraty zmysłów 
(Lockhart). Są też tacy, którzy uważają, że potrafią ją ujarzmić 
(Profesor Snape): „Mogę was nauczyć, jak uwięzić w butelce 
sławę, uwarzyć chwałę, a nawet powstrzymać śmierć, jeśli tylko 
nie jesteście bandą bałwanów, jakich zwykle muszę nauczać”7. 
Celebrytyzm każdej ze wspomnianych postaci przejawia się 
w inny sposób, co dowodzi wielowymiarowości zjawiska. Saga 

J.K. Rowling o Harrym Potterze to więc w dużej mie-
rze studium różnych postaci celebryty przeniesione na 
karty literatury XXI wieku. 

 
 
 

                                                 
                  

5
 Tamże, s. 115. 

                  
6
 J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Londyn  

                  1997, s. 15. 
                  

7
 Tamże, s. 78. 

 
 

Martyna Paśnik 
 

Filolog angielski i germański, 
tłumaczka, eseistka. Uczy języ-
ków obcych w szkole gimna-
zjalnej. Mieszka w Warszawie. 
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MICHAŁ MAŁYSA________________dżentelmen 
z pudelkiem 

 
 
 
A jak wracam z uczelni i potem wracam z tyry 
to podbijam atmosferę muzyką country i przeglądam Pudelka 
 
Ciupa karmi Gojdzia pierogami czyli panna nikt z kawalerem nemo 
a brzmi jakby wspierali się bossowie Pruszkowa po kilku wylewach 
ciupa gojdź miasto masa i kiełbasa 
 
Ziobro chce wydać Stanom Zjednoczonym Polańskiego – byłoby  

[zajebiście 
może w Hollywood nagra najbardziej kasowy przebój w historii kina 
 
Margaret została twarzą mopa ale gdy patrzę na zdjęcia wokalistki 
kiedy patrzę na te wymyślne dredy wtedy myślę że chyba przejął  

[ją cthulhu 
 
Fundacja Pro-Life stworzyła grę antyaborcyjną – pomijam newsa  

[bo już słyszałem 
o kalendarzyku małżeńskim ekscytującej grze zwanej również  

[watykańską ruletką 
 
Rozenek miała skłonność do przesady zbyt puszyste włosy zbyt  

[dużo rzęs 
przewijam by obadać vox populi i głosi pierwszy komentarz: i tak  

żbym ruchał 
daję okejkę tak zwany kciuk w górę – natury wiejskiego samca nie  

[oszukam 
 
Premier polskiego rządu przekazuje życzenia powrotu do zdrowia 
odpowiedź nastolatków z oddziału onkologii: dziękujemy, nawzajem 
 
Profesor Chazan już nie dokonuje aborcji i przytacza historię  

[św. Pawła 
który przed spotkaniem Chrystusa był demonicznym Szawłem 
a ja se myślę: dwudziesty – kurwa – pierwszy – wiek 
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Prasóweczka odwalona dopinam ostatni guzik kamizelki 
niczym dżentelmen odkładający na stolik stosik czasopism 
wyłączam przeglądarkę z Pudelkiem po czym wychodzę w miasto

 
 

Michał Małysa 
 

Człowiek z Mysłak, rocznik 1994. 
Poeta, rozmówca i slamer. Na sce-
nie występuje jako Janusz Dek-
hiel. Publikował m.in. w „Lam-
pie”, „Wakacie”, „Gazecie Olsz-
tyńskiej” czy „2Miesięczniku”. 
 

 
 
Komentarz: 
 

Chociaż wyłączenie przeglądarki i wyjście 
w miasto to porzucenie symulacji dla rzeczy-
wistości, to kolektyw ekranów, klawiatur i ludzi 
nadal scrolluje Pudelka. Czy w takim razie 
Pudelek jest bardziej niż rzeczywistość? Nie. 
Pudelek jest rzeczywistością. A przynajmniej 
niektórzy tak chcą. Chociaż pewnie woleliby 
nie. 
 

Michał Pranke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Pranke 
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 Bohaterka nowych wierszy Małgorzaty Lebdy jest 
mieszkanką wsi, zaś we Włosie Bregueta Jacka Podsiadły 
występuje postać, która przez wieś przechodzi. Pojawienie się 
włóczęgi wiele zmienia, przez chwilę robi się tak, „jakby wiatr 
przekreślał swoje wyroki”1, zupełnie po dziecięcemu, jak 
w baśni. Zresztą tego włóczykija tylko dzieci widzą, mówiąc mu 
„dzień dobry”. Bohaterka Lebdy jest na te „wyroki” skazana, nie 
może poza nie wyściubić nosa, nie może ot tak sobie nagle 
powędrować, zostawiając rodzinną wioskę, pamięć o niej, o ro-
dzinie, o ojcu. Książka nosi tytuł Matecznik, a chyba powinna 
„ojcownik”, tak intensywnie nurza się w rozpamiętywaniu ojcow-
skiego bycia. Chciałem napisać – niegdysiejszego, ale to było-
by niezgodne z duchem wierszy, które robią wszystko, żeby 
umarłego ojca ożywić, a z jego bycia uczynić rzecz teraźniej-
szą, tak mocną, że niepoddającą się poczuciu utraty. Podobną 
moc w pielęgnowaniu pamięci, w ewokowaniu osoby, która niby 
odeszła, a tak naprawdę wciąż jest i nie tylko w snach mówi do 
nas, odczułem, czytając Psalm do św. Sabiny Radosława 
Wiśniewskiego. Obie narracje są przejmujące, a wspomniana 
moc bierze się chyba ze szczerości wyznań, wiarygodności 
bólu i powściągliwości formy jego wyrażania. Ta powściągliwość 
przez skrywane łzy aż bije po oczach. Szczególnie w wierszach 
Lebdy. Dawno nikt tak pięknie i mocno nie wypowiedział miłości 
córki do ojca (Aldona Kopkiewicz w Sierpniu robi to jednak 
inaczej), misternie powstrzymując cisnące się na usta banały. 
Odbywa się cicha „praca we krwi”2 – rodowej, historycznej, ale 
i biologicznej, dosłownej – drąży się bolesne wspomnienia, nie 
pozostając jednak w granicach „wyroków”, nie podważając za-
sad rządzących naturą. Wszystko dzieje się naturalnie, od ska-
leczenia się ojca w rękę (przydał się scyzoryk do wydłubania 
drzazgi) do jego śmierci, cichego snu na dnie trumny (znów 
przydał się podsunięty przez córkę scyzoryk). Dzieje się to 
zgodnie z rytmem przyrody, zachodząc pośród innych tego typu 
faktów dotyczących zwierzęcych, roślinnych i ludzkich bytów. To 
jest ten właściwy dla poezji Lebdy „matecznik”, rozumiany jako 
całość współpracujących ze sobą, współoddychających rzeczy. 
Nie ma wyjścia poza jego porządek, jego „wyroki”. 

Ten tomik zasługuje na więcej uwagi, tyle tam jeszcze 
ciekawych, subtelnie zaplecionych, wątków (koniecznie roz-
patrz, przyszły czytelniku, doniosły wątek pszczelarski, scedo-

                                                 
1
 J. Podsiadło, Włos Bregueta, Poznań 2016, s. 18. 

2
 M. Lebda, Matecznik, Poznań 2016, s. 9. 
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wania przez ojca na córkę tajemnic rzemiosła itd.). O jednym, 
końcowym, słów kilka, bo związał mi się w wyobraźni z książką 
Dawida Mateusza pt. Stacja wieży ciśnień. Są to właściwie 
słowa Enzensbergera, lecz przywołane przez debiutanta stają 
się jego słowami, już sugerując pewne tropy interpretacyjne. 
Chodzi o motto otwierające tomik Mateusza: „odrzuć książkę / 
i czytaj”3. Coś takiego robi córka w ostatnim utworze Mateczni-
ka – czyta to, co zostało po ojcu, czyta rozproszoną książkę 
jego bycia, natrafiając w tym bałaganie na własny, wcześniej 
wydany tomik, który „pachnie klubowymi”, a na papierze zacho-
wały się „wstydliwe ślady ojcowskiej lektury”4. Ojciec czytał 
córkę… Ta świadomość staje się teraz częścią jej czytania. Ale 
odrzuca książkę – także jako źródło nieporozumienia, bowiem 
miejscowy ksiądz, cytując coś z niej na pogrzebowej mszy, 
rozmija się z przesłaniem. Po prostu przeczytał (zrozumiał) po 
swojemu. 

Co w takim razie mam przeczytać z Mateusza, odrzu-
cając jego książkę, rezygnując z dosłowności? Co mi chce po-
kazać tym szerokim ruchem ręki, zakreślając przestrzeń znacz-
nie większą niż książka? Czy były student dziennikarstwa chce 
mnie zachęcić do uważniejszego czytania społeczno-politycznej 
rzeczywistości, do przełamania lirycznego gestu czymś 
publicystycznym? 

Każdy ma taką stację, z jakiej chce mu się nadawać. 
I odbierać. Mateusz pokazuje, jak trudno rozdzielić to, co lirycz-
ne, od tego, co polityczne. Jego najczystsze wzruszenia doty-
czą sfery kreowanej przez media relacjonujące wydarzenia na 
Ukrainie. To jest jego „gałązka jabłoni”. I choć robi poezję 
z medialnych szumów, to paradoksalnie brzmi ona czysto 
i wiarygodnie. Być może nie ma bardziej bałamutnego pojęcia 
niż „wiarygodność”, ale posługuję się nim świadomie, celeb-
rując odbiór na wyczucie, podkreślając intuicyjność tego czyta-
nia. 

Intuicja mówi mi, że wbrew pozorom młodego Mateusza 
ze starym Podsiadłą łączy o wiele więcej niż tylko motyw wieży 
ciśnień i kwestia wysyłania czegoś na falach eteru. Mateusz 
wyobraża sobie, że coś nadaje z radiostacji na wieży ciśnień, 
zaś Podsiadło rzeczywiście codziennie nadaje ze swojego 
domowego radia „Studnia”. To, co łączy najmocniej, wiąże się 
z przekonaniem, że wiersz jest miejscem spotkania prywatnego 

                                                 
3
 D. Mateusz, Stacja wieży ciśnień, Stronie Śląskie 2016, s. 5. 

4
 Ten cytat i wcześniejszy: M. Lebda, dz. cyt., s. 46. 
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z publicznym, lirycznego z publicystycznym, a sztuka polega na 
łagodzeniu – u Lebdy była to powściągliwość, dystans, tu raczej 
tonowanie, wzajemne udostępnianie się (czy współwystępo-
wanie) nadwrażliwości i społecznej pasji. Podsiadło w tym tomie 
kierują ją w stronę wykorzystywanych dzieci, cierpiących zwie-
rząt i pamięci holokaustu, natomiast Mateusz wsłuchuje się 
w „nastroje panujące w tym kraju nad Wisłą” i „u naszych sąsia-
dów na Ukrainie”5. 

Co ciekawe, te publiczne tematy u obydwu przeplatają 
się i rezonują z treściami najbardziej intymnymi, bowiem obyd-
wa tomiki są w istocie peanami na cześć miłości i bycia we 
dwoje; niejeden bardziej sugestywny w nich fragment powstał 
z uniesienia i czułości (zręcznie tuszowanych u Mateusza i zu-
pełnie nie, co jest bardzo piękne, u Podsiadły), uczuć kiero-
wanych do Moniki (Mateusz) i Magdy (Podsiadło). 

Ale co z tym włóczęgą idącym przez wieś? Załóżmy, że 
przez Żeleźnikową Wielką niedaleko Starego Sącza. Można się 
spodziewać, że „stara rogowska”6 zaraz przybiegnie do boha-
terki, by donieść, że taki jeden z dredami był widziany (tylko 
przez dzieci) przy geesowskim sklepie. I było tak, jakby przez 
chwilę wszystko zamarło. Jakby ktoś, obserwując to przez 
szkiełko ze swojej wysokiej wieży, zamarł. Nie wiem, na ile 
obraz znany z Rimbauda i Wojaczka – „piosenki z najwyższej 
wieży” – przystaje do nowej sytuacji lirycznej wymyślonej przez 
Mateusza, ważna jest dla mnie zastanawiająca koincydencja. 
Istotne (a w pewnym typie lektury kluczowe) fragmenty u Pod-
siadły łączą dziwnym trafem motyw wolnego włóczęgi z obra-
zem wież ciśnień spoglądających na wszystko z góry. Nie ma tu 
mowy o żadnej radiostacji, o wiciu gniazda wysoko, chodzi tylko 
i wyłącznie o te rozsypujące się pamiątki po dawnej architek-
turze kolejowej. Towarzyszyły one niegdysiejszym wędrówkom 
Podsiadły i Śliwki (któremu dedykowany jest wiersz 687), 
a teraz pojawiają się jako wspomnienie, literacki symbol.  W cy-
towanym przez Magdę fragmencie Włóczęgów o zachodzie 
słońca7 brzmi to tak: „Powoli, gęsiego, swobodnym rozkoły-
sanym krokiem / ludzi, którzy się właśnie najedli i których / ani 
czas, ani żadne inne sprawy nie naglą, włóczędzy / wyszli 
z zarośli, zeszli po niewysokiej glinianej skarpie / na tory kole-

                                                 
5
 D. Mateusz, dz. cyt., tekst na okładce. 

6
 M. Lebda, dz. cyt., s. 38. 

7
 Opowiadanie Thomasa Wolfe’a (kogoś w rodzaju amerykańskiego Edwar-

da Stachury?), który żył w latach 1900-1938. 
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jowe i bez pośpiechu powędrowali szynami / w kierunku wieży 
ciśnień”8, zaś w następnym wierszu włóczędzy, odnosząc się 
do niepotrzebnej śmierci zwierząt, do tych wszystkich rozsia-
nych wokół nich zwłok, widzą za zakrętem „kościół w pobliżu 
wieży ciśnień”. To ich orientuje w przestrzeni, każe wznieść 
oczy do góry. Jeden z nich, widząc te znaki wyniesienia i tran-
scendencji (kościół, wieża), całą swoją uwagę ostentacyjnie poś-
więca temu, co poniżone, gorsze, zwierzęce, „plując na śmierć”9. 

Bohater wierszy Mateusza też na coś pluje i wtedy tym 
na dole wydaje się, że pada deszcz. Poważniej mówiąc: jego 
cele są podobnie demaskatorskie. Świat staje się w oparciu 
o permanentną przemoc – większości w stosunku do mniej-
szości, systemów w stosunku do jednostek, ludzi w stosunku do 
zwierząt, roślin itd. Upowszechnianie tej świadomości wyznacza 
cele działania współczesnego poety. Można to nazwać 
rysowaniem potencjalnej linii obrony tego wszystkiego, co samo 
obronić się nie może. 

 
* 

 
W wierszu Magda zakłada pończochy samo-

nośne Jacek Podsiadło napomina: „Powiedzcie dzien-
nikarzom, że zdarzenia muszą się odstać”10. Na co 
Dawid Mateusz natychmiast odpowiada: wcale nie 
muszą, popatrz, robię z tego poezję na gorąco, wybie-
rając to, co na pewno zostanie. 

Wiara, że coś na pewno zostanie, jest nieod-
zowna po to, żeby ruszyć z posad bryłę dyskursu 
poetyckiego. U Mateusza porusza także w tym sen-
sie. 

Mnie w tej chwili najbardziej przekonuje cicha 
odpowiedź Małgorzaty Lebdy. A wyobrażam ją sobie 
tak. Zdarzenia poety, te prawdziwe, głębokie, rozgry-
wają się obok zdarzeń dziennikarza, dochodząc do 
skutku w zupełnie innym, autonomicznym, języku. 
Dlatego tomik poświęcony ojcu zadedykowałam 
ziemi.  
                                                 
8
 Choć autor tego nie podaje, trzeba zaryzykować twierdzenie, że cyto- 

towany fragment został przetłumaczony przez Zofię Kierszys (i pocho- 
dzi z książki Thomasa Wolfe’a wydanej w 1962 roku przez PIW pod ty- 
tułem Włóczędzy o zachodzie słońca i inne opowiadania). 
9
 Ten cytat i wcześniejszy: J. Podsiadło, dz. cyt., s. 26.  

10
 Tamże, s. 28. 
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