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Warsztaty
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O Zielonych kasztanach
Janusza Domagalika
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kadr z planu filmowego Zielonych kasztanów, re˝. Wojciech Fiwek (1985)
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Janusza Domagalika czyta∏em bardzo dawno
temu. Min´∏o pewnie ze 20 lat. Póêniej nie
mia∏em okazji si´gnàç do jego ksià˝ek – a˝ do
teraz. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e efekty
lektury rozproszy∏y si´ zupe∏nie, ulecia∏y
gdzieÊ bezpowrotnie. ˚e zosta∏o zaledwie
wspomnienie melancholii wpisanej w biografie
m∏odych bohaterów. To wszystko. Pewien roz-
dzia∏ zosta∏ zamkni´ty. Ale czy rzeczywiÊcie?

Czytajàc kapitalny tekst Justyny Zimnej, który
stawia∏ silnà tez´, ˝e „Literatura popularna
przesàdza na kilka pokoleƒ naprzód o losach
kolejnych kobiet”1, zada∏em sobie pytanie, czy
podobnie móg∏bym powiedzieç o autorach
i autorkach, w których nami´tnie si´ zaczytywa-
∏em w dzieciƒstwie. O Niziurskim, Pagaczew-
skim, Nienackim, Zajàcównie, O˝ogowskiej,
Bahdaju, Minkowskim, Domagaliku, Szklar-
skim et cetera. „Nie wiem, kim by∏ybyÊmy bez
Ani z Zielonego Wzgórza i B∏´kitnego Zamku
– s∏owa Justyny natarczywie zach´ca∏y mnie
do solidniejszej autorefleksji – bez dziwnych
losów Jane Eyre i bez dumy i uprzedzenia, bez

powieÊci dla nastolatek, bez niekoƒczàcej si´
serii samopowielajàcych si´ romansów kio-
skowych wydanych na papierze kiepskiej ja-
koÊci, z obowiàzkowym repertuarem scen mi-
∏osnych i erotyzujàcych”2. Czy rzeczywiÊcie
tak jest, ˝e teksty, które dawno temu zostawili-
Êmy w rodzinnych domach, bezustannie pro-
gramujà nasze ˝ycie? Jak musia∏bym odpowie-
dzieç na to pytanie? Jak inni, których ceni´,
odpowiedzieliby na to pytanie?

W∏aÊnie tego rodzaju ciekawoÊç zrodzi∏a ide´
numeru „Czasu Kultury” poÊwi´conego „powie-
Êci m∏odzie˝owej”. OczywiÊcie, ka˝dy z auto-
rów poszed∏ w swoim kierunku, zada∏ w∏asne
pytanie, odpowiedzia∏ na swój sposób, omówi∏
inne kwestie, ja jednak, nakupiwszy ksià˝ek
wy˝ej wymienionych pisarek i pisarzy, posta-
nowi∏em pójÊç tropem kole˝anki i sprawdziç,
czy ja dzisiejszy mam coÊ wspólnego z sobà
z przesz∏oÊci, z tym m∏odzikiem, który godzi-
nami poch∏ania∏ fabu∏y o Marku Piegusie, Para-
gonie, Baltazarze Gàbce czy Irminie. I tu wielkie
zaskoczenie. Czytam Koniec wakacji, Zielone
kasztany i w wielkim podnieceniu uprzytam-
niam sobie fenomenalnà rzecz! Domagalik, któ-
rego wtedy skonsumowa∏em z dzieci´cà poczci-
woÊcià, przewidzia∏ to, czego nauczy∏em si´
dopiero póêniej, czytajàc Derrid´, Rorty’ego,
Sommera, Foucaulta czy ostatnio Shustermana.
Czy wi´c stworzy∏ mnie, wychowa∏, przeszko-
li∏? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie. Byç
mo˝e wpuÊci∏ w krwiobieg wirusa, którego za-
ktywizowali dopiero autorzy „dla doros∏ych”.
Mo˝e nawet i to nie, ale czytajàc dzisiaj
z wi´kszà ÊwiadomoÊcià Zielone kasztany,
mog´ ca∏kiem pewnie odpowiedzieç sobie na
pytanie, co zawdzi´czam owym „doros∏ym”
pisarzom. Zatrzyma∏em si´ przy Domagaliku.
Tak mnie bowiem zaintrygowa∏. Zdam wi´c
relacj´ z ponownej lektury jego ksià˝ki, odk∏a-
dajàc na póêniej komentarz na temat innych
mistrzów mojej m∏odoÊci. 

13Ch∏opaki czytajà
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„W dziwny sposób odbieram
teraz s∏owa KaÊki powiedziane
tam w bramie, na wieczornym
deszczu. Jakby gdzieÊ z boku
p∏ynà∏ komentarz. A w tej
ciemnej bramie jakbym widzia∏
rozwieszony wielki, rozjarzony
ekran, po którym to ja si´
poruszam”.

Janusz Domagalik, Zielone kasztany
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Wra˝liwoÊç 
postmodernistyczna?
W 2011 roku si´gam ponownie po ksià˝k´
opublikowanà w 1977 roku3. Tekst zaczyna si´
od strony 5: „Przyznaj´: ja równie˝ wiem wi´-
cej, dzisiaj wiem chyba du˝o wi´cej. Mo˝e na-
wet móg∏bym to wszystko opowiedzieç”. Brzmi
to troch´ jak g∏os z offu. Nie wiemy jeszcze, kto
to mówi. Nie widzimy go. Drugi akapit naÊla-
duje kamer´ filmowà: „– Wszystko – i Ewa
uÊmiecha si´, przechyla g∏ow´, wi´c k∏adà jej
si´ w∏osy na ramieniu, tylko na moment, bo
odgarnia je szybko, nerwowo. – Wszystko?”.
Dalej ów niezwizualizowany jeszcze narrator
przyznaje, ˝e nie jest pewien, „czy te s∏owa zo-
sta∏y powiedziane”. Oto nastrojowa rozmowa,
odgrywajàca rol´ jakiegoÊ „filozoficznego”
wst´pu, dyskretnie podwa˝a stuprocentowà
wiarygodnoÊç opowieÊci, przynamniej jeÊli
chodzi o s∏ynne „obiektywne fakty”. Za sekun-
d´ s∏yszymy, jak ch∏opiec (zaraz czytelnik
skonkretyzuje sobie bohatera) wypowiada
wa˝kie zdanie: „za ka˝dym razem coÊ innego
wydaje si´ wa˝niejsze i wcale nie∏atwo pojàç,
gdzie jest poczàtek i co wcale nie jest koƒ-
cem”. Potem kolejne zdanie, ca∏kiem zgrabne,
do rzeczy, i ostatni akapit: „– Cokolwiek po-
wiesz, Marek, us∏ysz´ to zawsze po swojemu.
ChoçbyÊ nawet najbardziej chcia∏, nie opo-
wiesz nigdy, jak by∏o naprawd´. Dla ciebie to
ju˝ by∏o i równoczeÊnie wcià˝ jest. A dla mnie
ka˝de twoje s∏owo tak b´dzie prawdziwe, jak
ja to us∏ysz´”. Tak! Tak w∏aÊnie zaczyna si´
„powieÊç dla m∏odzie˝y”, tak w∏aÊnie Doma-
galik organizuje poczàtek swojej ksià˝ki. Sko-
jarzenie z mistrzami relatywizmu, którzy nie
wierzà, ˝e mo˝na prawdziwie zrekonstruowaç
to, co si´ wydarzy∏o (jak na przyk∏ad Hayden
White), którzy twierdzà, ˝e ka˝dy tekst stano-
wi swoistà bajk´ (jak na przyk∏ad Erazm Kuê-
ma), którzy nie wierzà w mo˝liwoÊç rzeczywi-
stego zrozumienia drugiego cz∏owieka (jak na

przyk∏ad Harold Bloom), ale którzy jednocze-
Ênie g∏oszà potrzeb´ snucia opowieÊci, b´dzie
chyba jak najbardziej na miejscu. Dodajmy, ˝e
ta ca∏ostka, troch´ zmodyfikowana, pojawia
si´ jeszcze dwukrotnie, na stronie 103 i na
dwóch ostatnich stronach. Jest to zatem bardzo
wa˝ny element. Ideowy. To jeden z najistot-
niejszych oÊrodków sensu Zielonych kaszta-
nów. To punkt wyjÊcia, „podparcia” i dojÊcia.
Czy˝by zatem Domagalik by∏ postmodernistà?
Hm. JeÊli ju˝, to bardziej w stylu Rorty’ego
(empatyka) ni˝ Fisha (cynika). Nie interesujà
mnie etykietki, wola∏bym raczej powiedzieç,
˝e wykazuje on swoistà wra˝liwoÊç postmo-
dernistycznà, która ka˝e mu promowaç skrom-
noÊç poznawczà, piel´gnowaç niepewnoÊç co
do w∏asnych przekonaƒ, korzystaç cz´Êciej
z pytaƒ ni˝ gruntownych oznajmieƒ. Najwa˝-
niejsze jest jednak dla mnie to, ˝e Domagalik,
postmodernizujàcy wychowawca m∏odzie˝y,
zamieni∏ swojà opowieÊç w ambitne warsztaty,
w ramach których cz∏owiek (nie tylko m∏ody)
mo˝e si´ nauczyç, w jaki sposób pracowaç nad
swojà osobowoÊcià, w jaki sposób ulepszaç
w∏asne techniki bycia w Êwiecie. 

„Ja”, czyli problem 
numer jeden
Bohater (i zarazem narrator) to kilkunastoletni
ch∏opiec. Wra˝liwy, inteligentny, sk∏onny do
zadumy. Âwietnie gra w pi∏k´, podoba si´
dziewcz´tom, wi´c ˝aden z niego lebiega. Ale
otaczajàcy go ludzie majà z nim problem. „Nie
jesteÊ ∏atwy, Marek” – tak mówi do niego mat-
ka w trakcie jednej z wa˝niejszych rozmów.
Potem dodaje zm´czona: „– Nie podnoÊ g∏o-
su… Daj mi spokój. Czego ty w∏aÊciwie
chcesz?”. Nastolatek obra˝a si´. I jako narrator
rzuca: „I odtàd jeszcze bardziej dra˝ni∏o mnie
wiele rzeczy w naszym domu”. Albo inna scena.

14
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Marek rozmawia z Katarzynà, swojà kole˝an-
kà. Jest, jak zwykle, naburmuszony. Dziew-
czyna mówi: „G∏uptas. Âmieszny jesteÊ. Ale ja
ci´ lubi´, wiesz? Chcia∏am si´ czegoÊ dowie-
dzieç… rozmawia∏am o tobie par´ razy z twojà
siostrà. Irmina mówi, ˝e ty czasami jesteÊ zu-
pe∏ny wariat, rzucasz si´ bez powodu, wÊcie-
kasz nie wiadomo o co…”. Ch∏opiec ripostuje
w charakterystyczny dla siebie sposób:
„Zawsze wiem, o co si´ wÊciekam”. Mamy
wi´c do czynienia z dorastajàcym m∏okosem,
który nie potrafi polubiç rzeczywistoÊci, in-
nych, a nawet samego sobie. Który nie chce si´
pogodziç z tym, ˝e Êwiat nie odpowiada jego
wyobra˝eniom. Który reaguje nerwowo na
wszelkie przejawy cudzej aktywnoÊci. Marek
ciàgle si´ unosi, gniewa. Jest dra˝liwy, nieuf-
ny, przemàdrza∏y. Skory do pospiesznych
ocen. Du˝o w nim ˝alu, goryczy, frustracji.
Domagalik bezustannie wskazuje te k∏opotli-
we cechy charakteru, jakby chcia∏ nam podpo-
wiedzieç: ten cz∏owiek ma problem, którego
rozwiàzanie (albo raczej rozwiàzywanie) jest
najwa˝niejszà stawkà w niniejszej fabule.

Wczytujàc si´ w opowieÊç o perypetiach ˝ycio-
wych Marka, odnosz´ wra˝enie, ˝e pisarz stwo-
rzy∏ w∏asnà wersj´ narracji o uzyskiwaniu samo-
ÊwiadomoÊci, ciekawà podró˝ autorefleksyjnà.
Bo przecie˝ to, co powiedzia∏em powy˝ej, sta-
nowi niepe∏ny wizerunek bohatera. Wyst´puje
on tak˝e jako narrator. A w tym wcieleniu jawi
si´ znacznie ciekawiej. Opowiadajàc o swoim
˝yciu (spisek przeciwko szkolnemu koledze,
trudne relacje z przepi´knà siostrà, choroba
ukochanego dziadka, romans matki etc.), nabie-
ra dystansu do siebie samego, niweluje potrze-
b´ oceniania i rozstrzygania, zaczyna pytaç,
analizowaç, obserwowaç, kwestionowaç. Jako
narrator nie chce odgryzaç si´ Êwiatu, nie chce
zapanowaç nad nim, stara si´ raczej go roz-
gryêç. Z pozycji agresywnego outsidera, apo-
dyktycznego partyzanta przechodzi na pozycj´

kogoÊ, kto obsesyjnie wr´cz si´ zastanawia nad
tym, co mo˝emy zrozumieç, wiedzieç, jak two-
rzymy w∏asne poglàdy, jak mo˝emy pog∏´biç
swojà znajomoÊç rzeczywistoÊci, kiedy pope∏-
niamy b∏´dy, interpretujàc jà. Marek-narrator
to dojrzewajàcy intelektualista, który bardzo
sprawnie u˝ywa trybu pytajàcego, ˝eby dekon-
struowaç rozmaite poznawcze mity, ˝eby dema-
skowaç przeró˝ne myÊlowe kiksy. Jego narracja
to sprawna maszyna do zadawania pytaƒ. Cza-
sami wr´cz filozofia pytania. Tote˝ Zielone
kasztany stanowià przede wszystkim coÊ w ro-
dzaju wst´pu do samodzielnego myÊlenia
i w konsekwencji dzia∏ania w Êwiecie. A zatem
Domagalika widz´ dzisiaj – w dobie masowego
rozwoju dyskursów autoterapeutycznych – jako
literackiego coacha, który wyciàga niejako
swojego bohatera z m∏odzieƒczego egocentry-
zmu, pokazujàc mu jednoczeÊnie, ˝e mo˝na
istnieç o wiele bystrzej, bardziej epicko, dialo-
gicznie. Dojmujàcy problem „ja” okazuje si´
w tym oÊwietleniu równie˝ problemem inte-
lektualnym. A zatem problemem, nad którym
da si´ po˝ytecznie pracowaç. Pytanie o to, co
robiç, jak poradziç sobie z samym sobà, jest
powiàzane z pytaniem o to, jak myÊleç, tak˝e
na swój w∏asny temat. Fascynujàca w Zielo-
nych kasztanach jest w∏aÊnie ta mo˝liwoÊç
przyglàdania si´ m∏odemu cz∏owiekowi, który
krok po kroku dochodzi do pewnych nie-
uchronnych rozpoznaƒ, cennych ze wzgl´du
na swój krytyczny potencja∏. Który traci swojà
niewinnoÊç. 

Oto jeden z wa˝niejszych punktów opowieÊci,
w których zderzajà dwie energie intelektualne,
imperatyw prawdy i dobitne przekonanie, ˝e
jesteÊmy skazani na poznawczà niepewnoÊç:
„MyÊla∏em o czymÊ zupe∏nie innym. O tym, ˝e
jeden o drugim nic nie wie. A jeÊli nawet coÊ
wie, to nie wie czegoÊ innego, mo˝e wa˝niej-
szego, i jeszcze czegoÊ, i jeszcze. I tak bez
koƒca. Mo˝na si´ wielu rzeczy dowiedzieç
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i stworzyç sobie jakiÊ obraz drugiego cz∏owie-
ka. A potem nagle us∏yszymy jeszcze coÊ no-
wego. Niby drobiazg, niby bez znaczenia. Ale
ca∏y obraz powoli rozmazuje si´ albo tylko p´-
ka. Tylko p´ka. I znów ten cz∏owiek coÊ zrobi
albo powie, albo ktoÊ inny o nim coÊ opowie.
I bywa, ˝e w to p´kni´cie w obrazie, choçby
kryszta∏owym, zostaje wbity klin. Wystarczy
wtedy lekko tràciç palcem i obraz zostaje
gwa∏townie rozsadzony, a spod niego wy∏ania
si´ inny, zupe∏nie inny. I te˝ nie w pe∏ni praw-
dziwy”. 

Z takich w∏aÊnie wglàdów w praktyk´ wytwa-
rzania i niweczenia wiedzy sk∏ada si´ narracja
Marka. ˚eby skomentowaç najwa˝niejsze ele-
menty tego fragmentu, z powodzeniem mo˝na
skorzystaç z retoryki dekonstrukcjonistów
i konstruktywistów, którzy uwielbiali udo-
wadniaç, ˝e nasza wiedza to rodzaj opowieÊci,
bezustannie podlegajàcej najprzeró˝niejszym
rewizjom, przewartoÊciowaniom, destabili-
zacjom. Czy˝ nie mówi si´ tu o s∏awetnym
„niekoƒczàcym si´ ∏aƒcuchu suplementów”,
ironicznym rozpuszczaniu pewników, pozna-
waniu jako przedsi´wzi´ciu, które musi per-
manentnie odwlekaç fina∏? Nasz coach zatem
próbuje przekonaç swojego ucznia, ˝e nie war-
to zbyt wczeÊnie puentowaç, bo zawsze b´dzie
jeszcze coÊ do dodania, do przemyÊlenia. Jest
to wi´c równie˝ rodzaj poskramiania poznaw-
czej niecierpliwoÊci. 

Drugi fragment. Ch∏opiec przestraszy∏ si´ ser-
decznego zaproszenia siostry i dziadka (do po-
koju, do rozmowy), którzy od jakiegoÊ czasu
znakomicie si´ rozumiejà:
„I wtedy w∏aÊnie jak z∏odziej odszed∏em od
drzwi, przep∏oszony. Wróci∏em na swoje ∏ó˝-
ko, nie wiedzàc dlaczego nie przekroczy∏em
progu, za którym by∏ tamten, przecie˝ zupe∏nie
inny Êwiat. W naszym mieszkaniu nie ma pro-
gów. One by∏y we mnie, choç do tej pory nie

zdawa∏em sobie z tego sprawy, a i teraz zaled-
wie jeden z nich dostrzeg∏em. Pierwszy?

Nigdy dotychczas nie czu∏em si´ nieszcz´Êli-
wy. Skàd wiedzia∏em, ˝e ten bolesny i wstr´t-
ny skurcz to jest w∏aÊnie to? Co ja wiem o so-
bie? Wcià˝ mnie coÊ zaskakuje. Chcia∏bym tak
wiele wiedzieç o innych, a co w∏aÊciwie wiem
o samym sobie? Co naprawd´?”.

To szalenie istotny fragment. Bohater ucieka,
ale z drugiej strony, coraz uwa˝niej obserwuje
i siebie, i innych, i Êwiat relacji mi´dzyludz-
kich. W naszym mieszkaniu nie ma progów,
to we mnie sà progi; niejeden zapewne; to do-
piero pierwszy; jest ich wi´cej; nie wszystkie
teraz dostrzegam; ale byç mo˝e zaczn´; na
szcz´Êcie. Problem tkwi we mnie, w Êrodku,
nie w nich, nie na zewnàtrz. W ten sposób
Marek rzuca wyzwanie pokusie resentymentu,
który objawia si´ mi´dzy innymi w goràczko-
wym oskar˝aniu wszystkich naoko∏o o nasze
pora˝ki. Uprzytomnienie sobie w∏asnej niedo-
skona∏oÊci, „uniewinnienie” zewn´trza skutkuje
tu zainicjowaniem dyskursu autorefleksyjnego,
którego celem jest zburzenie dotychczasowych
przeÊwiadczeƒ na w∏asny temat i uzyskanie
mniej ˝yczeniowego rozeznania w tym, co na-
zywamy osobowoÊcià. Kim jestem? Kim jestem
naprawd´? Ten, kto zadaje takie pytania, czuje
chyba, ˝e dotychczasowe ustalenia, jakoÊ po-
twierdzone same przez si´, przestajà zadowa-
laç. Wcià˝ mnie coÊ zaskakuje. Co jakiÊ czas
sam siebie zaskakuj´. Jak to sobie wyt∏uma-
czyç? Jak to sobie u∏o˝yç w sensownà ca∏oÊç?
No, przede wszystkim pewnie reagowaç na ko-
lejne bodêce i uwa˝nie je studiowaç, i wcià˝ na
nowo przemyÊliwaç zdobyte doÊwiadczenie.
Skàd wiedzia∏em, ˝e ten bolesny i wstr´tny
skurcz to jest w∏aÊnie to? W∏aÊnie, skàd?
W którym momencie to zrozumia∏em? Dlacze-
go w∏aÊnie wtedy i tam? Domagalik skutecznie
wprawia nasze myÊli w ruch. 

16

CzK 0211  4/10/11  12:26  Page 16



Szkoda, ˝e nie pami´tam, jak czyta∏em t´ po-
wieÊç w wieku 13 lat. Szkoda, ˝e nie wiem, jak
czytali i czytajà t´ ksià˝k´ inni. 

I jeszcze jeden moment, w którym Marek myÊli
o ch∏opcu, który sta∏ si´ ofiarà zmowy kolegów:
„W∏aÊnie wtedy to pojà∏em. I znalaz∏y si´ s∏o-
wa potrzebne mi, ˝eby nazwaç sobie samemu

ten zaskakujàcy dla mnie, dziwny sposób,
w jaki usi∏owa∏em zrozumieç Markoƒca: prze-
cie˝ ja chc´ zobaczyç w nim siebie, wi´c mi
o to chodzi, jaki ja jestem. Ja, a nie on. JeÊli to
b´d´ wiedzia∏, zrozumiem i innych. Na tym
ekranie pe∏nych obrazów, w tym lustrze wyda-
rzeƒ i myÊli, s∏ów, i dni – chc´ zobaczyç swojà
twarz prawdziwà”.

17Ch∏opaki czytajà
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WczeÊniej bohater trenuje wczuwanie si´ w in-
nego, w kogoÊ, na kogo rzuci∏ wraz z kumplami
fa∏szywe oskar˝enie o sprzedanie meczu pi∏-
karskiego. Markoniec go fascynuje, bo nie pra-
gnie zemsty, bo nie chce si´ odegraç. Bo nie
ma w nim resentymentu (ch∏opiec nie zna jesz-
cze tego s∏owa, ale przecie˝ wie doskonale,
w czym rzecz). Wi´c przy u˝yciu metaforyki
filmowej („I to jest jakby film, który zaczyna
si´ od koƒca”) próbuje przedstawiç sobie cudze
cia∏o, intelekt, mieszkanie, samopoczucie, my-
Êli, perspektyw´ i perspektywy, ból, cierpienie.
„I wtedy w∏aÊnie pojmuje”. Wtedy w∏aÊnie. Po
tej wewn´trznej inscenizacji, po empatycznym
eksperymencie. To wa˝ne? Byç mo˝e. Próba
wyjÊcia w stron´ zranionego kolegi jest nie-
Êwiadomà próbà otwarcia si´ na samego sie-
bie? Chyba tak, bo przecie˝ mówi do siebie:
„Ja, a nie on”. Najpierw ja, potem on, ona, oni
i my. Dlaczego tak?

Moment nieco póêniejszy:
„I wtedy zrozumia∏em chyba coÊ bardzo dla
mnie wa˝nego. Tu gdzieÊ jest b∏àd, musz´ go
wykryç, bo b´d´ chodzi∏ jak we mgle, która
rozmazuje kontury i wreszcie ju˝ nie wiado-
mo, kto jest kim. Wcià˝ przypisuj´ innym swo-
je myÊli. A przecie˝ to, co ja czuj´ – to jestem
tylko ja. Ja sam. I ka˝dy jest zupe∏nie kimÊ in-
nym”. 

Odpowiedê jest zatem prosta: wcià˝ przypisu-
j´ innym swoje myÊli. Ewentualny b∏àd b´dzie
polega∏ na zignorowaniu przeÊwiadczenia, ˝e
na innych rzutuj´ to, co dotyczy mnie. Zanim
zaczn´ myÊleç o innych, powinienem wi´c
przemyÊleç gruntownie samego siebie.

I jeszcze jeden wyimek, który stanowi ripost´
na to, co przed chwilà ustaliliÊmy:
„Wi´c siedz´. Siedz´ sobie i myÊl´ o sobie. To
bardzo dziwne, ˝e kiedy myÊli si´ o samym so-
bie, nie widaç w tych myÊlach w∏asnej twarzy,

ciàgle cudze. Wi´c nawet w myÊlach cz∏owiek
nie jest nigdy sam? Wcià˝ twarze, otaczajà
mnie, sà. Wi´c tak wiele zostaje w nas i nie
mo˝na si´ od tego oderwaç, co ju˝ raz by∏o,
wydarzy∏o si´, zosta∏o powiedziane?”.

To jak to jest? Próbujemy zrozumieç innych –
to êle, bo w ten sposób mistyfikujemy ich,
przypisujàc im automatycznie w∏asne myÊli.
Próbujemy zrozumieç siebie – to te˝ êle, bo
myÊlàc o sobie, myÊlimy nieodwo∏alnie o in-
nych. Co wi´c robiç?

Zerknijmy na ostatnià stron´ Zielonych kaszta-
nów, spójrzmy na ostatnie linijki:
„– Jak b´dzie, Ewa?
– Nie wiem. I ty te˝ nie wiesz. Nie wszystko
mo˝na wiedzieç. Mo˝e zimà b´dzie bia∏o,
a wiosnà zielono? I przyjdzie pora akacji, ˝eby
z ich liÊci mo˝na by∏o wywró˝yç sobie to,
o czym ju˝ b´dziemy wiedzieli. Dzisiaj prze-
cie˝ wiem wi´cej ni˝ wczoraj. Czy to nie jest
tak?
Ja równie˝ wiem wi´cej, dzisiaj wiem chyba
du˝o wi´cej, przyznaj´”.
Wiesz wi´cej? Du˝o wi´cej? Ale co konkret-
nie, Marku? Zgrywasz si´ czy mówisz prawd´?
My, czytelnicy Rorty’ego, Fisha, Kuêmy,
uÊmiechamy si´ ironicznie, bo raczej „wiemy”,
˝e niewiele mo˝na zrozumieç. Raczej poçwi-
czyç samego siebie, pozgrywaç si´, pos∏uchaç
i poczytaç siebie, popracowaç nad sobà, poprze-
kszta∏caç siebie, mo˝na jeszcze ewentualnie
zrozumieç, dlaczego tak, a nie inaczej si´ myÊli,
post´puje – ale bez nadziei na jakieÊ ostatecz-
ne oÊwiecenie. Wi´c chyba najmniej ciekawe
jest to ostatnie zdanie powieÊci, za bardzo
przemàdrza∏e, cwaniackie, kabotyƒskie. Bo co
mo˝na wiedzieç? O ile wi´cej? 
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O innych

W ksià˝ce Domagalika kapitalne sà te sceny,
w których bohater musi z takich czy innych po-
wodów porzàdnie zredefiniowaç w∏asne ustale-
nia na temat bliskich sobie osób. W wyniku roz-
maitych perypetii Marek zaczyna dostrzegaç,
˝e matka to nie jest tylko i wy∏àcznie „matka”.
˚e nauczyciel to ktoÊ wi´cej ni˝ „nauczyciel”.
˚e nazwa „dziadek” mistyfikuje postaç, którà
okreÊlamy tym mianem. Oto s∏owa odklejajà si´
od osób i dzi´ki temu mo˝emy zejÊç w g∏àb cu-
dzych biografii. Mo˝emy ujrzeç coÊ mniej kon-
wencjonalnego. Marek zatem uczy si´ odró˝niaç
nazwy od desygnatów. Oswaja si´ z sugestià, ˝e
inni nie b´dà spe∏niaç wszystkich naszych ocze-
kiwaƒ. Âwiat staje si´ coraz bardziej ró˝norodny,
nieprzewidywalny, p∏ynny. Coraz trudniejszy
w obs∏udze. Ale i ciekawszy przez to.

Kim jest matka? Kobietà. Istotà majàcà swo-
je potrzeby emocjonalne i seksualne. Pasje,
t´sknoty, marzenia. Cz∏owiekiem, którego
egzystencja nie sprowadza si´ do spe∏niania
obowiàzków matki. To na przyk∏ad ktoÊ, kto
prowadzi podwójne ˝ycie. Kto uwik∏a∏ si´
w romans. KtoÊ, kogo nie mo˝na oceniç jedno-
znacznie, a kogo mimo wszystko kocha si´
przecie˝. Bardzo lubi´ rozmow´ pomi´dzy
ch∏opcem a matkà, w której ona prezentuje
swoje ironiczne „ja”. Siedzà sobie w parku.
Przyglàdajà si´ przeje˝d˝ajàcym pociàgom.
Czytelnik wyczuwa panujàce pomi´dzy nimi
napi´cie. Marek ju˝ wie, ˝e matka ma swoje
smutne tajemnice. ˚e jest jakiÊ m´˝czyzna, je-
go córka zdruzgotana wiedzà o romansie…
Nagle mama zagaduje: „Mo˝e t´sknisz za
kimÊ?”. On w odpowiedzi wypowiada g∏adkie
zdanka: „Lubi´ patrzeç na pociàgi, nie tylko
kiedy jadà. Na dworcu te˝ je lubi´, na du˝ym
dworcu, kiedy stojà przy ka˝dym peronie i nie
wiadomo, który pierwszy z nich odjedzie. Tyl-
ko potem jest troch´ dziwnie”. 

Dalszy ciàg jest kapitalny:
„– Kiedy zostaje pusty tor. Pociàg ju˝ odje-
cha∏, peron pustoszeje. I trzeba wyjÊç z dwor-
ca i wróciç do domu. To chcia∏eÊ powiedzieç –
i nieoczekiwanie dla mnie mama uÊmiecha si´.
– Oj, Marek...
– Skàd wiesz?
– Na tylu filmach by∏y takie sceny. Choçby
dzisiaj w telewizji. Przecie˝ wyszliÊmy z domu
w∏aÊnie przy takiej scenie. Ja ciebie pytam, czy
za kimÊ t´sknisz, a ty mi opowiadasz filmy. No
i po co to?”.

Wymowna gra ze stereotypem. To wszak˝e ro-
dzic wychodzi z roli kogoÊ dobrotliwego
i wskazuje fa∏sze, którymi si´ czasami pos∏u-
gujemy w rozmowach z bliskimi. Matka to
mocny zawodnik w tej scenie. Zaczyna empa-
tycznie, ˝eby za chwil´ zupe∏nie niespodzie-
wanie zdemaskowaç konwencjonalny charak-
ter rzekomo osobistej wypowiedzi. Ja chc´
z tobà powa˝nie porozmawiaç, mówi matka do
syna, a ty mi filmy cytujesz, bajki opowiadasz,
doroÊnij w koƒcu, ma∏y kinomaniaku. Mi-
strzowska lekcja! Na szcz´Êcie, Marek jako
narrator traktuje ten epizod jak po˝yteczny ma-
teria∏ do badaƒ nad samym sobà:
„Naiwny jestem – pomyÊla∏em. I mama zna
mnie mo˝e lepiej ni˝ sàdz´. Jest czujna, wie-
dzia∏a, co mi chodzi, nawet kiedy zdawa∏o mi
si´, ˝e mówi´ o czymÊ innym. Dosta∏em naucz-
k´, wi´c jeden zero. Bo przecie˝ to tak, jakby
powiedzia∏a mi: przestaƒ Êledziç moje myÊli,
nie masz do tego ˝adnego prawa. A równocze-
Ênie punkt dla mnie, wi´c jeden do jednego. Bo
ju˝ teraz wiem, ˝e nieprzypadkowo wsta∏a od
telewizora tak nagle, w∏aÊnie w tym miejscu,
przy tej scenie. Czy musimy graç dalej?”.

W ten sposób ch∏opiec uprzytamnia sobie, ˝e
matka to osoba, która ma prawo do „niemacie-
rzyƒskiej” prywatnoÊci. To cz∏owiek autono-
miczny. Osobny. Wieloznaczny. 
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A kim jest nauczyciel od rysunków, Orze-
chowski? Zaledwie starym dziwakiem, który
kaza∏ swoim uczniom narysowaç brzoskwini´,
który snu∏ czasami na lekcjach jakieÊ enigma-
tyczne refleksje? Marek spotyka go par´ razy
na ulicy i dzi´ki temu lepiej poznaje. Pyta tu
i tam o niego. Okazuje si´, ˝e to m´˝czyzna
z przesz∏oÊcià. ˚e przegra∏, ˝e mu si´ nie uda∏o.
Co wi´cej, jest on powiàzany jakoÊ z dziadkiem
Marka. Chyba jakaÊ tajemnica ∏àczy babci´,
dziadka i tego nauczyciela. KtoÊ si´ zakocha∏,
ktoÊ zosta∏ odrzucony. Dok∏adnie nie wiemy,
Domagalik w tych kwestiach jest bardzo dys-
kretny, lakoniczny. Dochodzà do nas odg∏osy
zamglonej fabu∏y. W czasie wojny babcia gi-
nie tragicznie. Potem koledzy przestajà si´ ze
sobà spotykaç, ignorujà siebie, omijajà. Na se-
kwencj´ krótkich i pozaszkolnych spotkaƒ
Marka i Orzechowskiego mo˝na spojrzeç sym-
bolicznie. Oto uczeƒ opuszcza szko∏´, czyli
miejsce, w którym wytwarza si´ uproszczonà
wizj´ Êwiata, i uzyskuje mo˝liwoÊç lepszego
wglàdu w cudzà biografi´. Mówiàc na po∏y
˝artobliwie, na po∏y powa˝nie, staje si´ semio-
tykiem, archeologiem, badaczem Orzechow-
skiego. Zaczyna rozumieç, dlaczego m´˝czyzna
wybra∏ taki, a nie inny sposób bycia. Dlaczego
zachowuje si´ tak, a nie inaczej. Co za tym
wszystkim stoi? Zerknijmy do sceny, w której
Marek pokazuje nam êród∏a ironii starego na-
uczyciela:
„Ma na twarzy nieprzyjemny, ironiczny gry-
mas, znam to ze szko∏y, bardzo cz´sto w∏aÊnie
tak na nas patrzy∏: przyglàda∏ si´ nam. Ale te-
raz nie jesteÊmy w klasie, stoimy sobie na rogu
Pi´knej i ju˝ wiem, ˝e ten ironiczny dystans to
by∏a jego obrona. Nie wpad∏bym na t´ myÊl,
gdyby w∏aÊnie teraz nie przywo∏a∏ na pomoc
tego samego tonu.
– Ciekawe. Wi´c potrafisz odró˝niç «wiedzieç»
od «zrozumieç». A nie za du˝o ty chcesz?
Chcesz zrozumieç. Co?
Powalczymy troszk´, panie profesorze. Powal-

czymy – myÊl´. I czuj´ w sobie gwa∏townà z∏oÊç
na tego cz∏owieka albo raczej ca∏a moja z∏oÊç na
wszystkich innych w∏aÊnie teraz, nagle znalaz∏a
adresata. Kto im wszystkim da∏ prawo do tej
ucieczki w dystans, g∏´boki dystans. Do tych
ucieczek po ka˝dym ciosie, który zadajà?”.

Pomys∏owa analiza, którà oferuje nam
ch∏opiec, koƒczy si´ sugestià, ˝e ca∏a ta reto-
ryczna bezceremonialnoÊç Orzechowskiego to
system obronny cz∏owieka, który si´ boi, który
zosta∏ skrzywdzony. Ca∏kiem nieêle jak na po-
czàtek warsztatów autorefleksji. Tym bardziej
˝e za chwil´ nasz bohater zatriumfuje, b´dzie
móg∏ nam zaraportowaç: „Zgas∏a ca∏a jego iro-
nia, jakby zdmuchni´ta nagle”. Kto ciekawy,
niech sam sprawdzi, jak Marek uzyska∏ taki
piorunujàcy efekt. Ale czy˝ ironiczne potrak-
towanie ironisty nie Êwiadczy dobrze o Doma-
galiku? Jego postmodernizujàca narracja nie
daje si´ rozpuÊciç do koƒca ˝ywio∏owi ironii –
i za to dzisiaj chyba ch´tnie docenimy pisarza. 
A kim jest dziadek? Marek si´ przekona, ˝e na-
wet dziadka nie mo˝na sprowadziç do tej s∏yn-
nej spo∏ecznej funkcji. ˚e dziadek to nie tylko
„dziadek”. Dzi´ki swoim tyle˝ emocjonalnym,
co intelektualnym perypetiom dowie si´, ˝e
b∏´dem jest postrzeganie dziadka jako zaledwie
starszego pana, który mieszka z nimi, który
daje im kieszonkowe i który czasami poczci-
wie ˝artuje, oglàdajàc telewizj´. Irmina, pi´k-
na siostra Marka (kiedyÊ o niej napisz´, bo
z nià antagonista mia∏ szczególny problem),
zarzuca bratu i matce: „A naprawd´ nic nie
wiedzieliÊcie o nim. Nic”. I rzeczywiÊcie.
Z dalszej cz´Êci jej monologu wynika, ˝e obo-
je ˝yli z dziadkiem, kompletnie go dezinterpre-
tujàc, banalizujàc, upupiajàc. Znowu wi´c pa-
da negatywna odpowiedê na pytanie, co my
w∏aÊciwie wiemy o innych. Pos∏uchajmy, jak
pi´tnastolatka kontekstualizuje postaç dziadka,
czyniàc go postacià dotkliwie doÊwiadczonà
przez los: 
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„– Nawet nie wiesz, ˝e ta du˝a fotografia na
Êcianie to ich ostatnia fotografia. Zrobi∏ jà sta-
ry Orzechowski, szli wtedy do niego. I dziadek
tam zosta∏, mia∏ si´ ukrywaç przez jakiÊ czas,
bo szukali go. Ona wróci∏a do domu. A nast´p-
nego dnia naszà babk´ aresztowano i nawet nie
wiadomo, na jakiej ulicy zosta∏a rozstrzelana.
Teraz b´dziesz wiedzia∏, dlaczego dziadek
w rocznic´ powstania chodzi∏ ca∏ymi godzina-
mi po ulicach miasta od jednego miejsca stra-
ceƒ do drugiego. Pami´tasz, mówi∏eÊ: dziadku,
ju˝ wystarczy tych Êwieczek, przecie˝ tu idzie
tylko o symbol. A jemu nie sz∏o o ˝aden sym-
bol, tylko szuka∏ tego jednego miejsca, w∏aÊnie
tego jedynego. I ja z nim chodzi∏am, Marek.
– Daj ju˝ spokój – powiedzia∏em – przestaƒ”. 

Dziadek do∏àcza zatem do sporej grupy bohate-
rów Domagalika, którzy stracili swojà mi∏oÊç.
I mi´dzy innymi to powoduje, ˝e nie b´dzie
mo˝na odtàd spoglàdaç na niego jak na dobro-
tliwego „dziadka”, jak na sformatowanà przez
nasze myÊlowe nawyki osobowoÊç. Zmierza-
jàc do koƒca, chcia∏bym zasugerowaç, ˝e pi-
sarz tak gospodaruje w∏asnà narracjà, ˝ebyÊmy
do podobnego wniosku doszli, rozmyÊlajàc
o ka˝dym innym bohaterze, ka˝dym innym
cz∏owieku. To, co wiem, to, co ustaliliÊmy sa-
mi ze sobà, trzeba jeszcze przetestowaç, korzy-
stajàc z cudzej wiedzy. To, co wiemy, nigdy
nie jest wystarczajàce. Domagalik, ten kry-
tyczny obserwator naszych obserwacji, Êwiet-
nie wspó∏brzmi tutaj z Sommerem, który
w Wierszu z tomu W krzeÊle, opublikowanym
zresztà w 1977 roku, napisa∏ coÊ takiego:

„Ale jeszcze nie zaczn´
bo coÊ si´ mo˝e niespodziewanie dodaç
bo mo˝e coÊ si´ nagle wyjaÊni
coÊ bez czego ani rusz
[…]

dlatego jak tylko si´ poka˝e
dodam do ca∏ej reszty
i wtedy
kiedy wszystko ju˝ b´dzie
˝e tak powiem na swoim miejscu
wtedy dopiero gdy wszystko 
b´dzie ju˝ tylko czekaniem
na mnie
wnikliwie si´ nad tym
zastanowi´”4.

Konkluzja?
Wyra˝´ jà w formie cytatu: 
„I nagle przestaje mi si´ wydawaç, ˝e tak wiele
mam jej do powiedzenia. Zaczynam rozumieç,
˝e jestem zupe∏nie bezradny wobec tego, co
ona wie i czuje. Mog´ jedynie pytaç i dobrze,
jeÊli otrzymam odpowiedê. Wi´c pytam, ˝eby
nie zostaç w pojedynk´ na w∏asnym brzegu”.

Wi´c pytam, ˝eby nie zostaç w pojedynk´ na
w∏asnym brzegu. Mo˝e tym zdaniem powinny
zakoƒczyç si´ Zielone kasztany? Bo przecie˝
w pojedynk´ to cienko brzmi – tak gdzieÊ na-
pisa∏ przywo∏any przed chwilà poeta. I ja si´
z tym dzisiaj zgadzam. 

1 Zimna J., Kobieta in blanco. Gustaw Flaubert,
Jeannette Winterson, „Czas Kultury” 5/2010, s. 72. 

2 Ibidem.
3 Domagalik J., Zielone kasztany, Warszawa 1977.

Cytujàc, nie b´d´ podawa∏ numerów stron, ˝eby nie
dekoncentrowaç czytelnika. 

4 Sommer P., Wiersze, [w:] tam˝e, Rano na ziemi, 
Poznaƒ 2009, s. 15.
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Nigdy nie chcia∏em napisaç powieÊci dla m∏o-
dzie˝y. Powinienem dodaç: tak zwanej powie-
Êci dla m∏odzie˝y. Ale niby dlaczego: tak zwa-
nej? A dlatego w∏aÊnie, ˝e tak jà nazwano.
Termin funkcjonuje zresztà w przestrzeni kry-
tycznoliterackiej, przykurzony dziÊ wpraw-
dzie, umar∏y jak rzecz, którà opisywa∏. Którà
ma opisaç. Ale wcià˝ dobrze znany, rozpozna-
walny.
Powinienem wi´c go u˝yç tym bardziej. Tym
bardziej ˝e moje opory wobec literatury dla
m∏odzie˝y, powieÊci m∏odzie˝owej, wynika∏y
z tego w∏aÊnie – gdy mog∏em jeszcze o niej
myÊleç jako o projekcie realnym, mo˝liwym
do wykonania, a te˝ i oczekiwanym przez wy-
dawc´ – ˝e jest „tak zwana”. Bo tak zrobiona.
Na zawo∏anie, na zamówienie. Mo˝na nawet
rzec: spo∏eczne, a edytorskie na pewno.
Pisa∏o si´ „m∏odzie˝ówki”. Bo mia∏y wzi´cie.
Bo by∏a w tym i wymierna finansowa korzyÊç
(dla obu stron zresztà – dla wydawnictwa i au-
tora), i szybka, sprawdzalna nak∏adami satys-
fakcja. PopularnoÊç z epoki raczkujàcej pop-
kultury.
Literatura m∏odzie˝owa, masowa. Po˝ywka,
od˝ywka dla dorastajàcych ch∏opców. Z kwa-

skowatà witaminà, ale s∏odko pachnàca dydak-
tyzmem. Troszk´ pobudzajàca, ale os∏abiajàca
pop´d. Ka˝dy – p∏ciowy, ˝yciowy. Przyt´pia-
jàca naturalnà agresj´. A z nimi inteligencj´,
wyobraêni´. Które sà wypadkowà wszystkich
pop´dów. Ich sublimacjà twórczà, wi´c i tro-
ch´ bolesnà.
A tu: ksià˝ka dla ch∏opców. Co ka˝dy ch∏opiec
wiedzieç powinien. Czytaj z latarkà pod ko∏drà
zamiast si´ onanizowaç. 
Bez wzgl´du na to, czy to Niziurski, czy Bah-
daj, Nienacki czy Minkowski, Woroszylski
czy Liskowacki. W tle zawsze si´ jawi∏ jakiÊ
Makarenko, Gajdar. JakiÊ poemat pedagogicz-
ny. Timur i jego dru˝yna. Zast´p, paczka, gru-
pa, banda, zwiàzek.
A przynajmniej jakaÊ u˝ytecznoÊç. Czasem
z gatunku: poznaj swój kraj, czasem z katego-
rii: jak postawiç namiot. Jak rozpoznaç tygry-
sa bengalskiego, z∏apaç z∏odzieja albo bakcyla
ojczystej historii, byç grzecznym dla kole˝an-
ki, zrozumieç doros∏ych, polubiç nauczycieli,
prze˝yç w lesie nocà. Poradziç sobie ze Êwia-
tem, z dwójkà z polskiego, z klasà, która jakoÊ
nie twoja, a przecie˝ Nasza (jak si´ oka˝e po
latach, w innej rzeczywistoÊci). Z tym, ˝e si´
nie ma na kino, na bilet do Ameryki, ˝e si´ nie
umie p∏ywaç, biç z tymi, co si´ biç potrafià.
Z tym, ˝e si´ ma idea∏y (g∏upie i staroÊwiec-
kie? Ale˝ skàd!) i marzenia (naiwne? Ale˝
skàd!), szalone pomys∏y, niemodne spodnie,
rude w∏osy, tràdzik albo nadwag´.
Nie bez kozery specjaliÊci od literatury m∏o-
dzie˝owej – w tekstach o niej, a jeszcze dobit-
niej w recenzjach wewn´trznych, wydawni-
czych – obowiàzkowo podkreÊlali jej walory
wychowawcze. Czy te˝ wskazywali w∏aÊnie na
niedobór walorów wychowawczych, co by∏o
naganne, os∏abia∏o wartoÊç takiej powieÊci.
U˝yteczne powinno byç wychowawcze. Wy-
chowawcze musia∏o byç u˝yteczne.
U˝yteczny móg∏ byç tak˝e humor, niechby
i wychylony w grotesk´, abstrakcyjny. Czemu

23Ch∏opaki czytajà

+

Literatura m∏odzie˝owa,
masowa. Po˝ywka, od˝ywka
dla dorastajàcych ch∏opców.
Z kwaskowatà witaminà, 
ale s∏odko pachnàca
dydaktyzmem. 
Troszk´ pobudzajàca, 
ale os∏abiajàca pop´d. 
Ka˝dy – p∏ciowy, ˝yciowy.

CzK 0211  4/10/11  12:26  Page 23



nie, prosz´ bardzo, m∏odzie˝ musi si´ wy-
Êmiaç, odÊmiaç. TurlaliÊmy si´ ze Êmiechu po
tapczanach, czytajàc komiczne dialogi, powta-
rzajàc nazajutrz w szkole przezabawne, kwie-
ciste, tak ró˝niàce si´ od szarej codziennoÊci
kwestie i przypominajàc sobie piramidalnie
Êmieszne, odrealnione sytuacje z naszych ulu-
bionych powieÊci. Dobra powieÊç dla m∏odzie-
˝y musia∏a byç – i by∏a – dowcipna.
U˝yteczne by∏y te˝ przygody oczywiÊcie, bo
z przygód zawsze wynika jakaÊ po˝yteczna na-
uka. A ˝e te niewiarygodne przygody mia∏y
zdumiewajàco prosty mechanizm? Dos∏ownie
kilka wariantów nap´dzania akcji, par´ narra-
torskich chwytów, schematów fabu∏y? Tym le-
piej. Âwiat rozpoznawalny ∏atwiej polubiç.
A to by∏a literatura do lubienia. Do identyfika-
cji, akceptacji. 
Mia∏a byç dla nas, a wi´c by∏a nasza. Bo dla
m∏odzie˝y, ale i m∏odzie˝owa. Fajna. S∏owo,
które zanika. Znik∏o prawie, jak i ona. Ale w∏a-
Ênie w tym, ˝e by∏a fajna, czu∏em ju˝ wtedy –
jako jej odbiorca (mimo zachwytu i frajdy
z lektury) ton protekcji. Kumpelski, przypo-
chlebny wobec m∏odzie˝y, a w istocie przykry,
lekcewa˝àcy. Póêniej, gdy sam zaczà∏em pisaç
i wyda∏em swoje pierwsze ksià˝ki dla dzieci,
cià˝y∏a mi myÊl, ˝e piszàc „m∏odzie˝ówk´”,
popadn´ w ten sam ton. B´d´ równie protek-
cjonalny wobec tych nowych, m∏odych, którzy
przecie˝ b´dà musieli czuç to samo, co ja kie-
dyÊ. Wybra∏em baÊƒ. Wyda∏a mi si´ praw-
dziwsza. Uczciwsza w swej umownoÊci i ar-
chaicznym sztafa˝u. Inaczej ni˝ powieÊci dla
m∏odzie˝y, w których brakowa∏o mi poza tym
magii, poezji.
Wiadomo, u˝yteczne nie mo˝e byç zawieszone
w chmurach. Ch∏opcy pisujàcy wiersze, poja-
wiajàcy si´ czasem w powieÊciach dla m∏o-
dzie˝y (w Zwiàzku Sprawiedliwych Ryszarda
Liskowackiego pisywa∏ wiersze Jegie∏∏o, noto-
ryczny blagier), sà zwykle przedmiotem ˝ar-
tów reszty ch∏opców. 

Wiem, przesadnie heroizuj´, dowartoÊciowuj´
intelektualnie swoje m∏ode, autorskie wybory,
literackie strategie. A by∏o w nich, co by∏o.
A mo˝e nawet i mniej. 
Wiem, upraszczam, przypisujàc ca∏y ten po-
˝yteczno-u˝yteczny cynizm, rzemieÊlnicze
wyrachowanie wszystkim autorom, ca∏ej litera-
turze m∏odzie˝owej. Ale je˝eli by∏a taka litera-
tura – a przecie˝ by∏a, i to bardziej ni˝ inne, au-
tentyczniej ni˝ te wszystkie nurty wiejskie czy
prozy marynistyczne, sztucznie d´te podgatun-
ki, by∏a prawdziwiej, bo ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
jest chciana – to znaczy, ˝e by∏ jakiÊ wspólny
wzorzec. Stwarzajàcy jà, stanowiàcy, utrwala-
jàcy w tym kszta∏cie. Jednoczàcy wobec reszty
literackiego Êwiata. Cz´sto zresztà – prawie
zawsze – by∏o to k∏opotliwe dla zjednoczonych
w niej autorów. Mówiono, pisano o nich: pisa-
rze dla m∏odzie˝y. Tonem jawniej i dobitniej
protekcjonalnym ni˝ ten, który sama przybie-
ra∏a wobec odbiorcy. 
Znamienne, ˝e ksià˝ki dla dzieci, baÊnie mo˝-
na by∏o pisaç równolegle z poematami, opo-
wiadaniami, prawdziwymi powieÊciami dla
prawdziwie doros∏ych. Pisarzem si´ przez to
byç nie przestawa∏o. Przeciwnie. Natomiast pi-
sanie powieÊci m∏odzie˝owych pociàga∏o za
sobà konsekwencje. Ciàgn´∏o w dó∏. Wspólny.
Zasobny, lecz osobny. Przykleja∏a si´ etykiet-
ka, którà z trudem dawa∏o si´ – i niewielu si´
to udawa∏o – odlepiç.

 

Wracajàc do wzorca: jeÊli by∏, musia∏ byç i cel,
któremu mia∏a s∏u˝yç. Ka˝da. Lepsza i gorsza.
Ta bardziej swoja i ta ze sztancy.
Nigdy nie chcia∏em napisaç powieÊci m∏odzie-
˝owej. Zawsze z tego samego powodu. Z tych
wszystkich powodów.
Dlaczego wi´c nie chc´ dziÊ napisaç, ˝e by∏a to

24
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literatura tak zwana? Tak zwana powieÊç dla
m∏odzie˝y?
Mo˝e dlatego, ˝e nie umia∏bym – ju˝ wtedy,
a tym bardziej teraz – takiej powieÊci napisaç.
Bo ju˝ by∏a. Przede mnà i po mnie.
Mo˝e dlatego, ˝e by∏a. ˚e byliÊmy.

Bohaterami powieÊci dla m∏odzie˝y – tych,
które wówczas czytaliÊmy (wtedy, kiedyÊ, tak
niedawno, w innej epoce) my wszyscy, my
ch∏opcy – byli oni, ch∏opcy. JeÊli w powieÊci
wyst´powa∏y dziewczynki, to po to, by ch∏op-
cy byli bardziej. Ch∏opi´cy. Ch∏opaccy raczej.
Ch∏opaki – mówi∏o si´. Ch∏opaki. By∏o s∏owo.
By∏e s∏owo. 
Ch∏opaki, pójd´ z wami. KtoÊ to przeniós∏, po
latach, do ch∏opackiej (gorzkà melancholià pod-
szytej, autoironià przenikni´tej) piosenki. Adam
Kreczmar? Sprawdzam: Jan T. Stanis∏awski.
Ale to Kreczmar napisa∏ Ch∏opaków z naszej
ulicy. Ch∏opackie Po˝egnanie z Ojczyznà.
DziÊ ch∏opcy nie mówià: ch∏opaki, pójd´ z wa-
mi. DziÊ mówià raczej: panowie, kurwa, po-
czekajcie. OczywiÊcie, jeÊli ch∏opcy sà ch∏opa-
kami, bez wzgl´du na wiek. Równie˝ i wtedy,
gdy o tym nie wiedzà, chocia˝ nimi sà. Chyba
sà. Jeszcze sà. JeÊli zawsze byli.
Je˝eli nimi nie sà, mówià do siebie jeszcze ina-
czej. Lub w ogóle do siebie nie mówià. Nie
mówià do siebie, ˝eby si´ sobie nie wydaç

ch∏opcami, ch∏opakami. ˚eby si´ sobie wzajem
nie wydaç ch∏opakami – nie ma gorszego poni-
˝enia, przyznania si´ do s∏aboÊci (co skàdinàd
zawsze by∏o kl´skà ch∏opaka) ni˝ byç ch∏opa-
kiem wÊród swoich – nie mówià do siebie, lecz
szczekajà, wyjà, szczerzà si´, wrzeszczà, war-
czà, charczà. Milczà. Chuj w dup´ wszystkim,
którzy mówiàc, mówià. Zw∏aszcza kiedy
ch∏opców jest wi´cej ni˝ dwóch. We dwóch to
jeszcze. Ale we trzech ju˝ nie. Trzech to ju˝
grupa, stado. A w stadzie nie mo˝na sobie po-
zwoliç na to, ˝eby byç s∏abszym, innym. Inny,
ka˝dy inny, jest w stadzie s∏abszy.
Ch∏opcy z powieÊci dla m∏odzie˝y mówià. Jak
ch∏opcy. Ch∏opaki. Dialog sk∏ada si´ z pytaƒ
i odpowiedzi. Rozmowa s∏u˝y wyjaÊnieniu
wàtpliwoÊci, odkryciu tajnych zamiarów prze-
ciwnika. Rozmowa s∏u˝y rozwojowi akcji, ak-
cja rozwija si´ jak mapa tajemniczej wyspy.
S∏owa sà grzeczne, bo u˝yteczne. Nawet gdy
weso∏e.
Literatura m∏odzie˝owa nie zna w∏aÊciwie
przekleƒstw. W którymÊ z filmów Barei – bo-
daj˝e w Co mi zrobisz, jak mnie z∏apiesz – za-
chowa∏o si´ drwiàce echo tej normy. Kpina nie
z samej powieÊci dla m∏odzie˝y, ale z telewi-
zyjnego serialu dla m∏odzie˝y, który by∏ jej na-
turalnym dzieckiem, ch∏opcem w∏aÊnie – a do-
k∏adniej mo˝e: z telewizyjnego programu dla
ch∏opców (proweniencja to zresztà ta sama).
G∏adko m´ski Wujek Dobra Rada (w tej auto-
ironicznej roli – nie bez kozery – Stanis∏aw
Mikulski), ktoÊ w typie Pana Samochodzika
skrzy˝owanego z Kapitanem MO, pomaga
ch∏opcom okie∏znaç niewyparzony j´zyk ich
kolegi, który pos∏uguje si´ ordynarnym prze-
kleƒstwem „Motyla noga!”.
OczywiÊcie, za pruderià j´zyka literatury m∏o-
dzie˝owej sta∏a pruderia epoki. Ustroju te˝, ale
czas i bez ustroju by∏ grzeczny, ubrany w har-
cerski mundurek albo w granatowy fartuszek
ucznia. W d˝insach (dunkrach, jak si´ mówi∏o
na namiastk´ d˝insu), które zjawi∏y si´ w∏aÊnie
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wtedy, te˝ by∏o coÊ z mundurka. Zbuntowane-
go troch´, luêniejszego, ale m∏odzie˝owego
przecie˝. 
Tamta pruderia, jak zresztà pruderia ka˝dej
epoki i ka˝dego ustroju, nie tolerowa∏a w lite-
raturze – wi´c tym bardziej w m∏odzie˝owej li-
teraturze – j´zyka wulgarnego, j´zyka ulicy.
Ch∏opcy nie mogli do siebie mówiç:
„Odpierdol si´”. W powieÊci nie mogli. Bo
w ˝yciu, oczywiÊcie, mówili. MówiliÊmy.
Zgoda, nie tak jak dziÊ. Tak po prostu, tak by-
le jak. Tamte brudne, mocne s∏owa mia∏y wte-
dy jeszcze smak zakazanego owocu, czu∏o si´
od nich kwaÊno-cierpki odór doros∏oÊci. Mia∏y
znamiona odst´pstwa, brutalnego Êwi´ta. Zna-
czy∏y, nios∏y ze sobà si∏´, przewag´. A tak˝e
i sprzeciw, bunt. 
Mówili zresztà nimi i ci przed nami. Pami´tam
zachwyt odkrycia, gdy znalaz∏em (znaleêli-
Êmy) w Kolumbach Bratnego jakieÊ „niech pan
si´ odpierdoli, panie poruczniku”. Czy jakoÊ
podobnie. Nic dziwnego, w koƒcu Kolumbo-
wie to powieÊç o ch∏opcach. Którzy musieli
przestaç byç ch∏opcami. I w∏aÊnie dlatego nimi
przestaç byç nie umieli. Nie chcieli, wi´c prze-
grali. A mo˝e wygrali w∏aÊnie? Niewiele, ale
sporo, swojà ch∏opackà wiecznoÊç?

W ksià˝kach dla m∏odzie˝y takiej wolnoÊci dla
ch∏opców – dla ich j´zyka – byç oczywiÊcie
nie mog∏o. Choç Kolumbowie niewiele byli
starsi od bohaterów ksià˝ek dla m∏odzie˝y,
która dojrzewa∏a po wojnie. A czasem mia∏a
jeszcze wojn´ we krwi (dos∏ownie, w powie-
Êciach mojego ojca chocia˝by, dziejàcych si´
tu˝ po niej albo i podczas wojny, gdzie by∏a
krew nie tylko z rozbitego nosa).
W powieÊciach dla ch∏opców – o ch∏opcach,
ch∏opakach – przeklina si´ malowniczo i opi-
sowo, fantazyjnie, dowcipnie i oryginalnie.
Ale przede wszystkim ∏agodnie, niewinnie.
Wybuchy z∏oÊci – nawet u bandyty, groênego
przest´pcy, ponurego ∏obuza – nie majà w so-
bie nic z dos∏ownoÊci, banalnej i bezpoÊredniej,
nasyconej przemocà. ˚adne tam „cholera!”,
mo˝e co najwy˝ej „psiakoÊç!”. Tak to przynaj-
mniej pami´tam. Nawet jeÊli to pami´ç wybiór-
cza – wybra∏a to, co zdawa∏o si´ normà.
Jako ch∏opiec nie napisa∏em – nie próbowa∏em
nawet, chocia˝ grafomanem bywa∏em wów-
czas zajad∏ym – niczego, co by mog∏o byç
echem powieÊci dla m∏odzie˝y, ˝adnej wpraw-
ki w tej mierze, ˝adnej m∏odzieƒczej namiastki
gatunku, którego by∏em przecie˝ zagorza∏ym
odbiorcà. Ale narysowa∏em kiedyÊ komiks –
stanowiàcy kopi´ jego schematów. Groêny
przest´pca klnie w nim z rozmachem:
„Kurdemol niebiaƒski!”. 
By∏ w tym, zapewne, jakiÊ ˝art z konwencji.
Ale w jakim stopniu przeze mnie samego sobie
uÊwiadamiany? A w jakim akceptujàcy t´ za-
sad´? ˚e z∏o jest – musi byç, aby by∏o do przy-
j´cia w ksià˝ce dla m∏odzie˝y – zabawne,
przerysowane. Pozbawione prawdziwego wy-
razu, swojego surowego, twardego j´zyka.
¸agodny, a czasem pi´trowo groteskowy j´zyk
bandytów, którzy byli przeciwnikami ch∏op-
ców z powieÊci, bywa∏ zamierzonym (na ogó∏)
unikiem wobec okrucieƒstwa rzeczywistoÊci,
z której si´ wywodzi∏y czarne charaktery.
Mo˝na by go t∏umaczyç celowoÊcià formy –
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W powieÊciach dla ch∏opców 
przeklina si´ malowniczo 
i opisowo, fantazyjnie,
dowcipnie i oryginalnie. 
Ale przede wszystkim 
∏agodnie, niewinnie. 
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stanowiàcej niekiedy parodi´, a przynajmniej
pastisz powieÊci kryminalnej, sensacyjnej.
Której – notabene – rynek odczuwa∏ brak. A˝
do póêniejszego wysypu Ludlumów, którym
si´ tak nasyci∏, ˝e si´ nim w koƒcu zatka∏.
Ale co zrobiç z j´zykiem ch∏opców, naszym
j´zykiem? W jaki sposób przenika∏ do tych po-
wieÊci? 
W jednej z nich (nie pami´tam ju˝ czyjej, ja-
kiej) trafi∏em – jako nastolatek – na okrzyk:
Owa! Wyraz ch∏opackiej wzgardy, wynios∏oÊci
i kpiny, a zarazem rodzaj przeczenia. Arystokra-
tyczno-grubiaƒskie od´cie ust, w którym by∏
te˝ i ton przekleƒstwa. Smakowa∏em wtedy
owo „owa” z niedowierzaniem i z∏oÊcià, ˝e tak
odleg∏e od codziennoÊci, i z zazdroÊcià, ˝e tak
cudze, a˝ chce si´ je ukraÊç. Mieç za w∏asne.
I mieç za swoje, ˝e si´ tak nie ma. 
Nie zna∏em nikogo, kto by mówi∏ „owa!”.
Choç moi koledzy to byli ch∏opcy. Choç wszy-
scy byliÊmy ch∏opakami. I czytaliÊmy powie-
Êci dla m∏odzie˝y. Którà byliÊmy. A przecie˝
nie. Zupe∏nie nie. Nie my. Tamci ch∏opcy
z ksià˝ek byli inni.
Czy zresztà nie stàd wynika∏o to moje niepisa-
nie za m∏odu powieÊci m∏odzie˝owej? ˚e ona
by∏a o nas, a nie by∏a nasza? O wiele bardziej
nie by∏a nasza ni˝ wszystkie czytane przez nas
powieÊci o Indianach, Dzikich Polach, praw-
dziwych detektywach?
PowieÊci dla m∏odzie˝y pisali doroÊli. Dajàc to
– nam – do zrozumienia. Swojà doros∏oÊç, odle-
g∏à, wysokà. Póêniej, kiedy ju˝ mi si´ wydawa-
∏o, ˝e jestem doros∏y, mia∏em do nich o to naj-
wi´kszà pretensj´. ˚e pisali je tak, jakby zawsze
byli doroÊli. Tak wtedy myÊla∏em. ˚e k∏amali.
Kiedy zaczà∏em myÊleç, ˝e doroÊli k∏amià.

Jeszcze o dziewczynkach (dziewczynach)
z powieÊci dla m∏odzie˝y, czyli dla ch∏opców
(ch∏opaków). Symbolicznie, modelowo wpisu-

je si´ w t´ formu∏´ tytu∏ ksià˝ki Hanny O˝o-
gowskiej: Dziewczyna i ch∏opak, czyli heca na
czternaÊcie fajerek. Sama jej formu∏a zresztà
te˝: kto tu jest ch∏opakiem, kto dziewczynà?
Nie wiadomo. To znaczy wiadomo, ˝e bywa
na odwrót.
Dziewczyny w powieÊciach dla m∏odzie˝y by-
∏y fajne. Nie tylko dlatego, ˝e to by∏y fajne
ksià˝ki. Równie˝ dlatego, ˝e dziewczyny by∏y
w nich podobne – stara∏y si´ byç podobne – do
ch∏opaków. A nawet fajniejsze od nich. Tym
bardziej fajne, im bardziej ch∏opcy uwa˝ali je
za baby. Czyli za dziewczyny. Dziewczyny
musia∏y wi´c udowodniç, ˝e nimi nie sà. ˚e sà
lepszymi ch∏opakami. 
Dziewczyny z tych powieÊci to ch∏opczyce.
Grajà w pi∏k´ („gra∏am w pi∏k´ tak, jak taka
panna gra” – piosenka, echo echa, tamten Êwiat
odbity w Êwiecie, którego ju˝ tak˝e nie ma,
m∏oda Urszula Sipiƒska, dziewczyna o jasnych
w∏osach, romantyczna, prosta, jak t´sknota za
t´sknotà), ∏a˝à po strychach i piwnicach, i na-
wet jeÊli niech´tnie bawià si´ w policjantów
i z∏odziei, to gdy przychodzi co do czego, tych
prawdziwych bandytów (prawdziwych w po-
wieÊci) i tak ∏apià lepiej ni˝ ch∏opcy. Bo sà
sprytniejsze od nich, Êmielsze, a gdy trzeba,
nabierajà bandytów na swój dziewcz´cy urok.
Urok, fa∏szywy wizerunek.
Cz´sto te˝ – w toku wydarzeƒ – stajà si´ przy-
wódcami (uwaga: nie przywódczyniami!) gru-
py ch∏opaków. Okazujàc si´ od nich równie˝
màdrzejsze. Choçby i o t´ wiedz´, ˝e nie tylko
spodnie czynià ch∏opaka. Dziewczyny w su-
kienkach – stajàc si´ ch∏opakami – zyskiwa∏y
zresztà w ten sposób prawo do bycia dziew-
czynami. W których ju˝ mogli si´ – bez wsty-
du – zakochaç ch∏opcy. 
Delikatna, mimowolna chyba perwersja takiej
mi∏oÊci. Czasem si´ jà wyczuwa, jak woƒ na-
sienia z dobrze wypranej bielizny.
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PowieÊci m∏odzie˝owe dla dziewczyn by∏y in-
ne. Schemat poÊcigu, rywalizacji dwóch grup,
chwytania z∏oczyƒcy zast´powa∏y w nich jaw-
niej widoczne sprawy mi´dzy dziewczynà
a ch∏opcem. 
To by∏y ksià˝ki bli˝sze ˝yciu. CodziennoÊci.
Choç ich oderwanie od rzeczywistoÊci bywa∏o
przez to – paradoksalnie – wi´ksze. W tych ro-
mansach dla nastolatek – a czytanych cz´sto
i przez nas, nastolatków, ukradkiem, z zazdro-
Êcià, choç i z niedowierzaniem, ˝e taki Êwiat
istnieje – pojawia∏a si´ psychologia postaci, pro-
blemy wieku dorastania, zalà˝ki erotyki. W po-
równaniu z ksià˝kami dla ch∏opców wydawa∏y
si´ dojrzalsze, prawie doros∏e (choç mia∏y swe
odpowiedniki w ksià˝kach dla ch∏opców – na
przyk∏ad interesujàce i powa˝ne w tonie powie-
Êci Domagalika, niektóre Minkowskiego – to
ró˝ni∏y si´ od nich klimatem, obyczajowoÊcià). 
Ale przecie˝ dra˝ni∏y, irytowa∏y wyidealizo-
wanym obrazem romantycznej, a zarazem no-
woczesnej nastolatki, jej otoczenia, rodziny
(w której niedoros∏ym ch∏opakiem bywa∏ cz´-
sto ojciec albo brat), powierzchownym uj´-
ciem uczuciowych problemów.
Zaspokaja∏y dziewcz´cà wyobraêni´ i potrze-
by, ale nie by∏y m∏odzie˝owe. Nie tak. 
Dziewczyny czyta∏y wi´c te˝ (i te˝ ukradkiem,
ale bez tego zak∏opotania, jak my – powieÊci
dla nich przeznaczone) ksià˝ki dla ch∏opaków.
O poÊcigach, skarbach i bitwach na podwórzu.
Mia∏y ∏atwiej. Nie musia∏y si´ porównywaç do
bohaterów tych powieÊci. Braç z nich wzoru
ani si´ za∏amywaç, znajdujàc ró˝nic´. W po-
równaniu z tym, jakie sà. Nawet wówczas, gdy
bohaterkami owych ksià˝ek by∏y zwyci´skie,
dzielne ch∏opczyce. Zw∏aszcza wtedy. Tamte
fajne dziewczyny grajàce w nog´ i ∏apiàce z∏o-
dziei pozostawa∏y przecie˝ tak daleko od ich
˝ycia, ˝e nie mog∏o byç mowy o zwierciadle –
ani o srebrnym, ani o krzywym. 

Mog∏y czytaç te ksià˝ki tak, jak si´ czyta cie-
kawe ksià˝ki. Z ciekawoÊcià. Która nie jest
wyzwaniem. Odwagi. Ani próbà. Si∏y. One by-
∏y gdzie indziej. 
Tak sobie myÊl´, ch∏opak po latach.

Wiem, ˝e tamte powieÊci dla dziewczàt zacho-
wujà wcià˝ smak dojrzewania i ˝e w ich sche-
macie odnaleêç by si´ mog∏y i wspó∏czesne na-
stolatki. S∏ysza∏em zresztà, ˝e wraca si´ dziÊ
podobno (˝e one wracajà – te nowe, m∏ode,
dojrzewajàce mo˝e wczeÊniej, a w istocie tak
samo g∏upio, niewinnie, pi´knie) do Siesickiej,
Snopkiewiczowej. Widaç nie wystarcza im ro-
snàca wcià˝ fala tej literatury, co nigdy w ˝y-
ciu, powracajàca ró˝owa fala o woni harlequi-
nów, ponowoczesna podróbka pensjonarskich
westchnieƒ. Bijàca seriami z wisienkà, dziew-
czynkà, która sta∏a si´ singielkà, ma∏˝onkà, roz-
wódkà, wyzwolonà m∏ódkà po czterdziestce.
To zastanawiajàce, ˝e powieÊç dla dziewczàt
przemieni∏a si´ masowo w powieÊç dla kobiet
– Êmielszà, bezwstydnà, nie tylko obyczajowo,
ale i w wyrafinowanych grach formà, w u˝y-
waniu sobie na formie – natomiast powieÊç dla
ch∏opców – ta prawdziwa powieÊç dla m∏o-
dzie˝y – nie ma kontynuacji. 
Bo nie jest nià – na przyk∏ad – powieÊç sensa-
cyjna. W powieÊci sensacyjnej, kryminalnej,
m´skiej – bohater jest sam. Zawsze sam. Sa-
motny samiec. 
W powieÊci dla ch∏opców bohaterowie sà ra-
zem. Ich Êwiat istnieje dlatego, ˝e jest Êwiatem
wspólnym. W rywalizacji wewn´trznej, ale
i wobec innego, wrogiego Êwiata. Ch∏opaki,
pójd´ z wami.

Powroty do literatury spod znaku powieÊci dla
dziewczàt sà wi´c – tak czy inaczej – mo˝liwe,
a ˝e sà tak˝e po˝àdane edytorsko (wcià˝ jesz-
cze) – podtrzymujà wàt∏y rynek ksià˝ki (prze-
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cie˝ czytajà tylko kobiety, to niech sobie czy-
tajà o sobie).
Ale przecie˝, myÊl´ sobie (moje „sobie” jest tu
ch∏opakiem), przy tym wszystkim – jednak –
to musi byç przepaÊç. Mi´dzy tamtym ˝yciem,
„zapa∏ek na zakr´cie”, a tym dzisiaj. Bo to dziÊ
za ˝ywe, zbyt prawdziwe, aby da∏o si´ wyja-
Êniç, wyÊniç schematem. Wi´c i w tej dzisiej-
szej powieÊci dla przekwitajàcych dziewczàt
narasta wewn´trzne napi´cie – mi´dzy formà
a treÊcià. Mi´dzy nigdy w ˝yciu a zawsze
w ˝yciu. Stàd te nieustanne, coraz energicz-
niejsze próby zasypywania przepaÊci, zarzuca-
nia jej – w odpowiedzi na zarzuty, ˝e daleka od
rzeczywistoÊci, ˝e cwaniacko, paskudnie fa∏-
szywa – opowieÊcià coraz dosadniejszà, rze-
czywistoÊcià coraz ci´˝szà.
Czyta∏em niedawno o pewnej nowej polskiej
komedii romantycznej. Skàdinàd warto si´
przyjrzeç zbitce poj´ç, którà si´ okreÊla ów po-
pularny podgatunek. Komedia romantyczna.
Akcent przesuni´ty z romantyzmu na romans,
lecz i romantyki w tym coraz mniej, Maryle
odfruwajà na swych bia∏ych sukienkach i wi-
daç, ˝e nie majà nic pod spodem albo noszà
stringi. Komedia romantyczna to filmowy od-
powiednik powieÊci dla dziewczàt. W tej,
o której czyta∏em, elegancka pani, starzejàca
si´ dziewczyna po czterdziestce, prze˝ywa g∏´-
boko mi∏oÊç analnà. 
To jednak przepaÊç. Mi´dzy Jeziorem osobli-
woÊci a osobliwoÊcià wspó∏czesnoÊci, w której
wszystko jest naturalne. Suplement diety i aero-
bik, kie∏ki pszenicy i szaleƒstwa macicy. 
Tymczasem tamto ch∏opackie, ch∏opi´ce, ode-
rwane od ˝ycia nie mo˝e byç przecie˝ od nie-
go oderwane bardziej ni˝ wtedy. Tajemnicze
zamki, zamaskowani przest´pcy, mecze pi∏-
karskie niby wielkie wojny, boje o królowanie
na ulicy lub na wyspie – to Êwiat, którego ni-
gdy nie by∏o, wi´c go tym bardziej nie ma.
Mo˝e dlatego zawsze mo˝na do niego wróciç. 
Mo˝na?

Nie mog´ sobie poradziç z tym tekstem. Pre-
tekstem mo˝e. Do mnie? Do niego, mojego oj-
ca? Do nas obu?
Je˝eli kiedyÊ taki tekst napisz´. Bo powieÊci
m∏odzie˝owej jednak nie. Bo nie potrafi´. Ani
napisaç, ani tego chcieç. Bo nie ma dla kogo.
Nie ma komu chcieç. Bo nas nie ma. Ch∏opa-
ków. Bo si´ wstydzimy, ˝e jesteÊmy. Tacy by-
li. Bo tacy byliÊmy, jednak?
Lekko za˝enowane, ale coraz Êmielsze, old-
skulowo modne poszukiwania w interneto-
wych antykwariatach, ale bardziej w pami´ci,
w przyznawaniu si´ do siebie sprzed lat. Hej,
jakie ksià˝ki czyta∏eÊ w m∏odoÊci? Twoi ulu-
bieni autorzy, urwisy, kluby w∏óczykijów,
podró˝e za uÊmiech, wyspy z∏oczyƒców (nie
zboczeƒców, jak ˝artowa∏o si´ przekornie)
i wodzów, którzy na nie powracajà. CoÊ si´
pami´ta, wiele si´ zapomnia∏o, mantra paru
nazwisk, kilka tytu∏ów, które si´ mylà, krzy˝u-
jà. Nicujà. Bo przerobione zmieniajà si´ w nic.
To chyba Niziurski próbowa∏ – po wielu latach –
powróciç do tej przesz∏oÊci, która go wykre-
owa∏a na jednego z najpoczytniejszych i najbar-
dziej lubianych wÊród tych poczytnych i lubia-
nych. Ale jego nowe ksià˝ki dla m∏odzie˝y nie
odnios∏y sukcesu. Bo nie zasta∏y ju˝ tych, do
których mia∏y trafiç? Tu, na miejscu? Czy mo-
˝e to miejsce nie by∏o ju˝ (jeszcze) na nie go-
towe? 
A jeÊli to nie Niziurski, ale ktoÊ inny? Niewa˝-
ne. Bo nie sta∏o si´ wa˝ne. Bo wa˝ne zosta∏o
w tym, czym by∏o. Wcià˝ jest?
Pami´tam gorzkie skrzywienie ust i zniecierpli-
wienie ojca, gdy ktoÊ – przy jakiejÊ okazji me-
dialnej, gazetowej – krótkà notà przypominajàc
jego dorobek, przytacza∏ przede wszystkim,
a czasem jedynie, tytu∏y jego najpopularniej-
szych powieÊci dla m∏odzie˝y. Co by powie-
dzia∏ na to, ˝e po jego Êmierci, gdy internauci
zapalali w sieci symboliczne znicze, tak cz´sto
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powtarza∏ si´ przy nich tytu∏, b´dàcy wówczas
frazà po˝egnania: Wodzu, wyspa jest twoja. 
Jaka wyspa? JakaÊ tutaj czy bardziej tam? Ju˝
tylko tam. 
¸àczny nak∏ad jego ksià˝ek dla m∏odzie˝y wy-
niós∏ ponad pó∏tora miliona egzemplarzy.
A przecie˝ Ryszard Liskowacki nie by∏ w gro-
nie tych poczytnych tym najpoczytniejszym,
najcz´Êciej wydawanym i wznawianym. Na-
k∏ady Niziurskiego, Nienackiego musia∏y iÊç –
tak sàdz´, tak licz´ – w dziesiàtki milionów.
Warto pami´taç o tych liczbach. Zw∏aszcza ˝e
mowa tu – ˝e ja tu mówi´ – o post´pujàcej nie-
pami´ci.

Nie mog´ sobie poradziç z tym tekstem, bo za-
czà∏em od zaprzeczenia. Od swojej niezgody
na niezgodnoÊç powieÊci dla m∏odzie˝y z m∏o-
doÊcià. Z ˝yciem. 
Ale przecie˝ by∏ to retoryczny zabieg, z które-
go powinienem elegancko, w miar´ zr´cznie
przejÊç w trakcie wywodu do zaprzeczenia
mojemu zaprzeczeniu.
Bo przecie˝ by∏o tak. ˚e w którymÊ momencie
zrozumia∏em, i˝ moja niech´ç do konwencji
powieÊci m∏odzie˝owej bra∏a si´ stàd, ˝e od-
rzuca∏em w∏aÊnie jej konwencj´. ˚e nie przyj-
mowa∏em jej do wiadomoÊci. ˚e uwa˝a∏em jà
za wiadomoÊç zak∏amanà. Nie uwa˝a∏em jej
natomiast za konwencj´. 
Tymczasem, jeÊli tak spraw´ stawiaç, mi´dzy
konwencjà Bahdaja czy Woroszylskiego
a konwencjà ksià˝ek dla dzieci, baÊni, opowie-
Êci mniej czy bardziej fantastycznych, nie ma
w∏aÊciwie ró˝nicy. Wobec czego nie powinno
si´ stawiaç zarzutów (jeÊli si´ je stawia z tej
perspektywy), ˝e – nomen omen – Stawiam na
Tolka Banana albo I ty zostaniesz Indianinem,
albo Pan Samochodzik i templariusze, albo
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa to –
znów nomen omen – ksià˝ki bardziej niewia-

rygodne ni˝ Muminki, Czarodziej z Oz czy Pi-
nokio. 
Mo˝e wi´c, gdy ucieka∏em w baÊƒ (Balbaryka
i Z∏otà piosenk´ koƒczy∏em pisaç w poczàt-
kach stanu wojennego; w recenzji wydawni-
czej – pó∏ ˝artem, pó∏ serio – radzono mi, bym
zmieni∏ imi´ jednego z ptasich bohaterów,
gawrona w okularach, który zwa∏ si´ Wron) –
wybierajàc jà zamiast powieÊci dla m∏odzie˝y –
wi´cej w tym by∏o ucieczki ni˝ wyboru? Wi´-
cej z∏udzeƒ ni˝ sensu?
Jasne. BaÊniowe zwierzàtka mog∏y ˝yç w swo-
im fantastycznym Êwiecie, a ch∏opaki z powie-
Êci dla ch∏opców g∏upio by si´ czuli na ulicach,
po których chodzi∏y patrole ZOMO, gdyby
mieli si´ bawiç w wojn´ lub poÊcig za prze-
st´pcà (na przyk∏ad roznoszàcym ulotki?).
Nie bez kozery Jacek Dukaj napisa∏ o stanie
wojennym ksià˝k´ dla dzieci – doros∏à ksià˝k´
dla dziecka w ka˝dym wieku, w naszym wie-
ku, XXI – a nie powieÊç dla m∏odzie˝y. Wro-
niec jest baÊnià. Czarnà baÊnià. Jasne. 
Ale czy to znaczy, ˝e po stanie wojennym po-
wieÊç dla m∏odzie˝y przesta∏a byç mo˝liwa?
Jak poezja po drugiej wojnie Êwiatowej?
Wydaje si´ to zbyt proste. Bo przecie˝ poezja
by∏a obecna. Wróci∏a wtedy. I ch∏opcy wrócili
– po tamtej wojnie, po obozach, lasach i po-
wstaniach – na podwórka i ulice. Do powieÊci
dla ch∏opców. Mo˝e w∏aÊnie dlatego tak ocho-
czo i t∏umnie, ˝eby to by∏ powrót po tym
wszystkim?
Makuszyƒski wróci∏ (nie bez kozery Szatana
z siódmej klasy – wydanego po raz pierwszy
tu˝ przed wojnà, w 1937 roku – wznowiono tu˝
po niej, w 1946). A Molnar by∏ tu ca∏y czas. 
Ale ca∏y czas rzek∏ w koƒcu, ˝e minà∏. ˚e ju˝
nie ma ch∏opaków. JakoÊ tak wtedy to powie-
dzia∏, w latach 80. ubieg∏ego wieku. 
Mia∏ racj´? Ale „mia∏” to te˝ jest czas przesz∏y,
wi´c trzeba by napisaç: ma.
A mo˝e jest jeszcze inaczej. Zupe∏nie odwrot-
nie. I powieÊç dla m∏odzie˝y – jedyny w swoim
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rodzaju produkt kultury PRL (bo przecie˝
wczeÊniej takiej powieÊci, w takiej formie, ta-
kiej masie u nas nie by∏o) – stanowi∏a w∏aÊnie,
mniej lub bardziej Êwiadomy, mniej lub bar-
dziej udany, sprzeciw wobec ówczesnej kultu-
ry? Czasem wyidealizowany, umalowany na
Winnetou, ustrojony na weso∏e przygody Ro-
bin Hooda, a czasem wariacki, przesadny
w absurdzie, kolorowej grotesce, ale i w sche-
matach, szalony po szczeniacku, uczniacku.
Mo˝e w tym trzymaniu si´ ˝elaznej konwencji –
zgodnej z wychowawczymi dyrektywami
i prawami rynku, którym rzàdzi∏ tak˝e przy-
dzia∏ papieru – by∏a t´sknota za innà konwen-
cjà, innymi prawami? Mo˝e to w∏aÊnie by∏a
próba zatrzymania czasu, który minà∏? Przy-
wrócenia Êwiata, którego nie ma?
Bo nigdy go nie by∏o?

Konwencja powieÊci rycerskiej, opowieÊci
z czasów, w których tak naprawd´ – patrzàc na
prawd´ historycznà wspó∏czesnà tym czasom –
nie by∏o rycerzy. Byli w opowieÊciach. Mit
Iliady, Odysei. Bohaterowie i ich przygody. Ich
zwyci´stwa i w´drówki, wytrwa∏oÊç i odwaga,

wiernoÊç i zdrady wobec nich. Ich wrogowie,
przyjaciele. 
Czy˝ nie by∏o tak zawsze, ˝e t´sknota za takim
mitem rodzi∏a si´ z jego codziennego, powsze-
dniego braku?
A ˝e daleko od Rolanda do Paragona, od Ody-
seusza do Marka Piegusa? Daleko. Bardzo. No
to co. Im dalej, tym bli˝ej.

Nie umiem si´ prosto, dobrze wywik∏aç z tego
zaprzeczenia zaprzeczeniu, jako ˝e od poczàt-
ku chyba w mojej z∏oÊci wobec powieÊci dla
m∏odzie˝y wi´cej by∏o ˝alu ni˝ pretensji. ˚alu,
˝e jest nie moja. ˚e nie umiem si´ w niej od-
naleêç. Naprawd´. ˚e nie potrafi´ w niej odna-
leêç prawdy. Wspólnej, pokoleniowej, ale
i mojej.

Stosunkowo póêno zrozumia∏em, jak dalece
ksià˝ki Ryszarda Liskowackiego by∏y opowie-
Êciami z jego ˝ycia. OpowieÊciami jego m∏o-
doÊci, tamtej m∏odoÊci. Mo˝liwej, a niemo˝li-
wej zarazem. 
Owszem, od dawna wiedzia∏em, ˝e te najwa˝-
niejsze, stanowiàce cykle: Zwiàzek Sprawiedli-
wych (trzy tomy), Wodzu, wyspa jest twoja
(plus Powrót na wysp´),  My z Marymontu
(trzy tomy) – wpisywa∏y si´ jakoÊ w biografi´
mojego ojca. Ale poczàtkowo nie by∏o to dla
mnie w ogóle istotne. Z czasem sta∏o si´ nawet
balastem lekturowym. Rozpoznawaç ojca –
ch∏opca – w bohaterach powieÊci? Nic fajnego.
W fajnych ksià˝kach.
W koƒcu przeczyta∏em to jednak tak, jak nie po-
trafi∏em wczeÊniej. Zdumiony, ˝e to a˝ tak. Czy-
telne, a zarazem uwik∏ane. W opowieÊç praw-
dziwà, w ˝yciorys realny i w jego warianty.
Pierwszy by∏ Zwiàzek Sprawiedliwych i to w tej
powieÊci w∏aÊnie – mo˝na rzec w dzisiejszej
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polonistycznej manierze: powieÊci za∏o˝yciel-
skiej, wobec tego mitu, który rodzi∏ si´ z ˝ycia,
z potrzeby opowiedzenia go tak, jak ono samo
powinno si´ opowiedzieç, za nim, jego bohate-
rem i autorem – pojawi∏y si´ wszystkie wàtki,
które przenika∏y póêniejszà osnow´. Tylu jego
innych opowieÊci, powieÊci, wierszy.
W tym wàtek najwa˝niejszy, autobiograficzny:
Adam, ch∏opiec, który prze˝y∏ powstanie war-
szawskie, utrat´ domu, tu∏aczk´ wojennà –
u koƒca wojny zjawia si´ na Lubelszczyênie,
w Krasnymstawie, u ciotki. Ze swojà opowie-
Êcià o p∏onàcym mieÊcie, swoimi kompleksa-
mi, ale te˝ idea∏ami, i ze swà t´sknotà za zabra-
nym przez wojn´ ojcem. 
OÊmiu Sprawiedliwych jest czerpaniem, nieco
mechanicznym, z tego samego êród∏a, Wódz
Sprawiedliwych to domkni´cie cyklu. 
Potem by∏a Wodzu, wyspa jest twoja i dalszy
ciàg – napisany jako kontynuacja jej sukcesu –
Powrót na wysp´. Ksià˝ki osadzone ju˝
w szczeciƒskich realiach (a osobistych o tyle,
˝e ojciec by∏ zagorza∏ym w´dkarzem), porzu-
cajàce wàtek warszawskiego i krasnostawskie-
go dzieciƒstwa oraz m∏odoÊci (akurat wtedy to
ja by∏em ch∏opcem i mnie dedykowana zosta∏a
pierwsza z tych ksià˝ek). Traktujàce ch∏opi´ce
mity po trosze jako utopi´, sympatycznà, lecz
niejednoznacznà, zderzajàcà si´ z ˝yciem.
Mo˝na rzec, ˝e by∏y to w∏aÊciwie antyutopie.
Ale na swojà wysp´ wróci Ryszard Liskowacki
w najobszerniejszej, wieƒczàcej beletrystycz-
nie obrachunki z ch∏opi´cà przesz∏oÊcià (czyli
przesz∏oÊcià, w której by∏o si´ ch∏opcem, a za-
razem przesz∏oÊcià prze˝ywanà po ch∏opi´ce-
mu) trylogii: My z Marymontu, Z zielonych ulic
na barykad´ i Wracamy do domu (znów po-
wrót i dom – utracona wyspa). I choç potem
by∏a jeszcze seria zeszytów (wydanych póêniej
wspólnie, w jednym tomie) tak˝e lat wojny
i okupacji dotyczàca, zatytu∏owana zresztà
znamiennie Historia d∏u˝sza ni˝ wojna, to
w∏aÊnie cykl My z Marymontu – legenda ch∏o-

packiej, marymoncko-˝oliborskiej, dzieci´co-
-heroicznej, codzienno-wznios∏ej przesz∏oÊci –
zapisa∏ go do koƒca, wpisa∏ w czas, który minà∏.
A mimo to by∏ w nim nieustannie.
My z Marymontu rozpoczyna fraza podnios∏a,
liryczna, bardzo osobista. Panorama i zbli˝enie
zarazem – kadru; i to bliskie, serdeczne: „[…]
bo to by∏ ich Marymont. To by∏y ich ulice i po-
dwórza, i podmiejskie ∏àki, i ogródki, gdzie
obok ró˝ dojrzewa∏y soczyste pomidory,
a rzodkiewki darzono takim samym szacun-
kiem, jak dorodne kwiaty czerwonej piwonii.
Znali tu ka˝dy kàt […]”.
Wydany kilkanaÊcie lat wczeÊniej (1960) tom
opowiadaƒ Ryszarda Liskowackiego –
adresowanych do doros∏ych, choç jego w∏asna
doros∏oÊç, gdy powstawa∏y, liczy∏a lat dwa-
dzieÊcia par´ – nosi∏ tytu∏ Powrót do piek∏a.
Zawarte w nim Opowiadania warszawskie
dotyczà w istocie tych samych spraw, co My
z Marymontu. Tyle ˝e My z Marymontu to po-
wrót do raju. Prawda, p∏onàcego i spalonego,
jak dom ojca przy ulicy Marii Kazimiery, ale
przecie˝ to, co p∏onie jako raj, zostaje rajem na
zawsze.

Adam i jego koledzy z za∏o˝onego przezeƒ
Zwiàzku Sprawiedliwych czytajà, wyrywajàc
sobie t´ ksià˝k´ niemal – a i walczàc o nià do-
s∏ownie, jak w ostatnim rozdziale Zwiàzku
Sprawiedliwych – Ch∏opców z placu Broni. Po-
jawia si´ ona i w trylogii My z Marymontu.
Ojciec te˝ jà czyta∏ w warszawskiej piwnicy
podczas powstania.

W Zwiàzku Sprawiedliwych, tak jak w tylu in-
nych ksià˝kach dla ch∏opców, a i w filmach,
które z nich wyrasta∏y (najwczeÊniejszy z nich
to chyba Bitwa o Kozi Dwór wed∏ug scenariusza
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Józefa Hena, 1962) – i nigdy nie wyros∏y – po-
wieÊç Ferenca Molnara obecna jest na wielu
poziomach. Od tych najproÊciej fabularnych –
tu tak˝e ch∏opcy bijà si´ z bandà ch∏opaków-
-intruzów o swe miejsce na ziemi (o swojà wy-
sp´! A jak˝e!) – przez psychologi´ postaci
(Kazio Wróbel, „najwi´ksza oferma w klasie”,
jest przywo∏aniem Nemeczka, i tak samo jak
on dobija si´ swojego bohaterstwa czynem),
po kszta∏t powieÊciowej idei – braterstwa zro-
dzonego z walki, ze zwyci´stwa nad w∏asnà
s∏aboÊcià i t´sknot za ideà w∏aÊnie.

Warsztatowo Zwiàzek Sprawiedliwych –
pierwszy tom cyklu – to chyba najs∏absza
z „m∏odzie˝ówek” Ryszarda Liskowackiego.
O przebiegu wydarzeƒ decyduje tu cz´sto
przypadek, sytuacje sà na ogó∏ schematyczne,
a rozwiàzania proÊciutkie i przewidywalne.
Sylwetki ch∏opców zdajà si´ p∏askie, nieoszli-
fowane literacko. Tylko Adam ma swà w∏asnà
opowieÊç – reszta jest t∏em, bez g∏´bi.

Kolejne tomy cyklu chwytajà w ˝agle wiatr
powodzenia i popularnoÊci. Akcja w nich bar-
dziej wartka, dowcip sytuacyjny i j´zykowy
bardziej z∏o˝ony, dopracowany. 
Ale prócz gatunkowych skaz i ra˝àcego dziÊ,
najdelikatniej mówiàc, kontrowersyjnego rysun-
ku Z∏a (w OÊmiu Sprawiedliwych – wpisanych
w powojennà rzeczywistoÊç – ch∏opcy poma-
gajà milicji z∏apaç „bandytów” z lasu, okrut-
nych i bezwzgl´dnych, b´dàcych najwyraêniej
i po prostu antykomunistycznym podziemiem.
Realia wskazujà wprawdzie – i w prawdzie –
na udokumentowane historycznie dzia∏ania
NSZ – nie AK! – ale perspektywa dzisiejsza te
ró˝nice i szczegó∏y zaciera, a wydêwi´k ca∏ej
opowieÊci jest przykry, polityczno-ideologicz-
ny) ∏atwo w nich zauwa˝yç odchodzenie od
perspektywy osobistej, emocjonalnie autentycz-
nej, w stron´ literackiej konstrukcji, cudzej,
„doros∏ej” optyki.

Narrator opuszcza ch∏opców, ju˝ nie jest jed-
nym z nich, nabiera dystansu, ironizuje, Êwia-
dom swej roli narratora i ˝yczliwego, lecz
przede wszystkim màdrzejszego wychowaw-
cy.
Ch∏opcy dorastajà (tylko w Stumilowym Lesie
czas biegnie po swojemu i raczej siedzi nad
garnczkiem miodu, jak KubuÊ Puchatek, ni˝
mija; w ksià˝kach dla dzieci czas tak napraw-
d´ nie dotyczy i nie dotyka bohaterów), a ich
Zwiàzek – równie˝ dla nich samych – staje si´,
z biegiem lat i wydarzeƒ, mitem, opowieÊcià. 

Znamienne jednak, ˝e zarówno oni, jak i narra-
tor, i ten, którego ˝ycie powo∏a∏o do ˝ycia nar-
ratora, znajdujà dla siebie sens i cel w kultywo-
waniu tego mitu, w o˝ywianiu go. Zwiàzek
Sprawiedliwych, rozwiàzywany i zmieniany
w dru˝yn´ harcerskà, odsuwany w przesz∏oÊç
przez okolicznoÊci i sypiàcy si´ gimnazjali-
stom wàs – jednoczy ich przecie˝ i pozwala
wracaç do siebie. Do swojej s∏awy i chwa∏y,
swego ja. Z tej opowieÊci, która ich stworzy∏a.

Zwiàzek Sprawiedliwych, pierwsza z m∏odzie-
˝owych ksià˝ek Ryszarda Liskowackiego
i pewnie najs∏absza, ma na swà obron´ to w∏a-
Ênie. OpowieÊç poczàtku, wiar´ w jego funda-
ment. A fundamenty budowane sà przecie˝,
muszà byç budowane, na prawdzie. Mit bez
prawdy jest tylko zmyÊleniem.

Kiedy przeglàda∏em któregoÊ razu papiery,
które zosta∏y w biurku mojego ojca, znalaz∏em
wÊród nich Statut Zwiàzku Sprawiedliwych.
Nie konspekt, nie notatk´ do powieÊci, lecz
wypisany starannie na bristolu, wykaligrafo-
wany kolorowym atramentem dokument.
Do∏àczony by∏ do niego list. Od ch∏opców z ja-
kiejÊ szko∏y, w jakimÊ mieÊcie, którzy za∏o˝yli
swój w∏asny Zwiàzek Sprawiedliwych. 
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Banalny wyraz ho∏du dla lubianej ksià˝ki lu-
bianego autora? Przyk∏ad naiwnej, taniej wier-
noÊci wobec wzorców, jakich dostarcza∏a m∏o-
dzie˝y popularna literatura? Zw∏aszcza ˝e
m∏odzie˝ – wychowana na takich ksià˝kach,
podobnie jak na sygnowanych przez telewizj´
akcjach Niewidzialna R´ka (piecz´towa∏o si´
tà czarnà r´kà dobre uczynki) i he∏mofonach
Czterech Pancernych – by∏a podatna na owe
wzorce, bo niewiele mia∏a innych?

Niech b´dzie i tak. Ale jednak coÊ w sobie za-
chowam z tego, ˝e ojciec zachowa∏ ten statut –
b∏ahostk´ z przesz∏oÊci – pomi´dzy papierami
wa˝nych, powa˝nych listów i dokumentów.

Gatunki literackie, czy te˝ raczej ich formy,
kszta∏ty, ewoluujà przez lata i epoki. PowieÊç
dla m∏odzie˝y jest zapewne – choç nie mnie
o tym sàdziç, wiedzà to mo˝e historycy litera-
tury – kontynuacjà, dalszym ciàgiem przygo-
dowych narracji z innych czasów, okresów.
Jest na pewno. Bo by∏a. A wszystko, co by∏e,
ma êród∏a w tym, co wczeÊniejsze jeszcze.
Byç mo˝e równie˝ – na pewno da si´ to udo-
wodniç – ona sama znajduje swojà nowà form´
w postmodernistycznej magmie, która lepi dziÊ
wszystko z wszystkiego. Ale jej samej ju˝ nie
ma. Bo nas nie ma? Ch∏opaków, którzy jeste-
Êmy ca∏y czas?

Wracajà do mnie te pytania – tak jak ja wra-
cam dziÊ do tych ksià˝ek. Z radoÊcià, ale i l´-
kiem, ˝e jeÊli wracam, to znak, i˝ pora ju˝ na
powroty. Bo nie ma niczego przede mnà, ˝ad-
nej nowej wyspy.

Czy odyseja mo˝e byç odchodzàca? W∏aÊci-
wie powinna byç odp∏ywajàca, jeÊli ju˝ meta-

fora przywo∏uje Odysej´. Ale to przecie˝ nie
Itaka, nie wyspa odp∏ywa. Itaka jest. Zawsze
jest. Tylko trzeba do niej wróciç. I tylko ody-
seja si´ oddala, odchodzi. Odchodzi w niepa-
mi´ç, a mo˝e w∏aÊnie w pami´ç. ˚e by∏a taka
Itaka. Mo˝liwa. Bliska.

Ch∏opaki, pójd´ z wami, co? 

STANIS¸AW ROZWADOWSKI (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, My z Marymontu (1981)
[s. 22]

W¸ODZIMIERZ BARTOSZEWICZ (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, Zwiàzek Sprawiedliwych (1971)
[s. 30]

W¸ODZIMIERZ BARTOSZEWICZ (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, Wódz Sprawiedliwych (1971)
[s. 35]
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Ksià˝ki dziwaczne
Cezary Michalski 

DANIEL MRÓZ (ilustr.)
Stanis∏aw Lem, Cyberiada (1965)
[s. 36, 39, 43]  
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Kiedy zaczynamy czytaç jako dzieci, ksià˝ki,
które sami czytamy, zajmujà nas poczàtkowo
bardziej ni˝ wiedza o tym, czy nasi rówieÊnicy
czytajà ksià˝ki takie same, w takim samym po-
rzàdku, wyczytujàc z nich z grubsza to samo.
Ale tak jest tylko przez chwil´, bo póêniej za-
czynamy o swoich lekturach rozmawiaç z in-
nymi, dopasowujàc si´ do innych, negocjujàc
z nimi. Albo nie zaczynamy. Ja o swoich lek-
turach zaczà∏em z moimi rówieÊnikami rozma-
wiaç stosunkowo póêno. I dopiero wówczas
si´ dowiedzia∏em, jak bardzo by∏y dziwaczne.
By∏em jedynakiem, nie chodzi∏em do przed-
szkola. Podstawowa szko∏a muzyczna w Toru-
niu nie wydoby∏a mnie z delikatnego nabytego
autyzmu. Pierwszà przyjaêƒ (zwiàzek kole˝eƒ-
ski?… – precyzowanie okreÊleƒ nazywajàcych
relacje spo∏eczne przychodzi mi z pewnym tru-
dem) nawiàza∏em w pierwszej klasie z Szymo-
nem Matusiakiem, który by∏ takim samym dzi-
wakiem jak ja. Póêniej, ju˝ w liceum i na
pierwszym roku polonistyki, na którà jeszcze
trafiliÊmy razem, sta∏ si´ jednym z pierwszych
polskich „nowofalowców”, wspó∏redaktorem
wydawanych w Warszawie i Gdaƒsku punko-
wych i nowofalowych zinów. Od niego stosun-
kowo wczeÊnie dowiedzia∏em si´ o istnieniu
Kryzysu i Tiltu. Potem Szymon Matusiak zo-
sta∏ na par´ lat Êwiadkiem Jehowy, w apogeum
nawet „biskupem” tego wyznania na sporà
cz´Êç Pomorza. DziÊ, kilkanaÊcie ju˝ lat po
gwa∏townym zerwaniu z „braçmi”, wspó∏pra-

cuje z urz´dem zajmujàcym si´ monitoringiem
religijnych sekt (takà wiedz´ o nim mog∏em
przynajmniej zgromadziç za pomocà Interne-
tu). Krótko mówiàc, klasyczna po∏amana bio-
grafia dziwaka wcià˝ próbujàcego „integrowaç
si´” z czymÊ nieco bardziej od niego „spo∏ecz-
nym” i „obiektywnym”. I wcià˝ bez sukcesu.
Biografia troch´ taka jak moja. Jego ojciec wy-
je˝d˝a∏ czasami na Zachód, co by∏o jednak
rzadkoÊcià za wczesnego Gierka. Przywozi∏
mu komiksy z superbohaterami, ociekajàce
przemocà i seksem, oczywiÊcie aluzyjnym,
w wydaniu dla dziewi´ciolatków, przejawiajà-
cym si´ zwykle w sylwetkach superbohaterek
obdarzonych gigantycznymi biustami, wàski-
mi kibiciami i szerokimi biodrami, ubranych
w ciasno przylegajàce do ich cia∏ jednocz´-
Êciowe, zapinane na suwak kostiumy. Ja moich
lektur chyba mu nie pokazywa∏em. 

A by∏y dziwaczne. Nie przeczyta∏em we w∏aÊci-
wym wieku ani ˝adnych bajek (poza Bajkami
robotów), ani Doliny Muminków, ani Hobbita,
ani Niziurskiego, ani Adama Bahdaja (jedyny
wyjàtek to Uwaga, czarny parasol tego ostat-
niego, koniecznie „ze s∏eb∏nà ∏àczkà”). Ni-
ziurskiego ani reszty Bahdaja nie przeczyta-
∏em nigdy, co skutecznie – w∏aÊciwie a˝ do
dzisiaj – wyklucza mnie ze wspólnoty pol-
skich ch∏opców. Ale tak˝e o istnieniu dziew-
czyƒskiej literatury w rodzaju Zaczarowanego
ogrodu czy Piotrusia Pana dowiedzia∏em si´
dopiero od Agaty Bielik-Robson, a wi´c za
póêno na uzupe∏nienie braków (z wyjàtkiem
mo˝e Piotrusia Pana, ale przeczytanie go po
raz pierwszy grubo po trzydziestce nie jest po-
wodem do dumy). Dolin´ Muminków i Hobbita
przeczyta∏em dopiero jako 17-18-letni hipis,
˝eby móc zrozumieç moich „braci i siostry”.
Oni te lektury mieli uwewn´trznione, poprzez
nie kodowali swoje komunikaty dla ludzkoÊci
i jako jeden z nich coÊ musia∏em z tym zrobiç,
musia∏em si´ update’owaç. 
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Nabra∏em zwyczaju „zap´tlania
lektury”, czytania co jakiÊ czas 
tej samej ksià˝ki z porównywalnà
przyjemnoÊcià, a czasami
rozpoczynania lektury 
dos∏ownie par´ dni 
po jej zakoƒczeniu.
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Co zatem czyta∏em? Od naprawd´ wczesnego
dzieciƒstwa a˝ do trzeciej klasy liceum czyta-
∏em wy∏àcznie literatur´ SF i kolejne cz´Êci
10-tomowego wydania Jacka Londona w twar-
dej, ˝ó∏tawej ok∏adce z bràzowym liternictwem.
SF zaczà∏em czytaç od wersji optymistycznej,
a nawet utopijnej – zazwyczaj autorów ra-
dzieckich i polskich (np. Broszkiewicz), a˝ po
pesymistycznà czy wr´cz antyutopijnà (póêne-
go Lema, a Dicka praktycznie z ka˝dego okre-
su, ka˝dà powieÊç i opowiadanie, o ile zosta∏y
ju˝ wówczas przet∏umaczone przez Lecha
J´czmyka, którego du˝o póêniej pozna∏em
osobiÊcie jako malowniczà postaç olszewickiej
prawicy). W przeciwieƒstwie do Rafa∏a Ziem-
kiewicza nigdy nie lubi∏em Zajdla i nie jest to
uwaga ahistoryczna, ale ca∏kowicie prawdzi-
wa, tym bardziej ˝e Ziemkiewicza czasami na-
wet lubi∏em, choç oczywiÊcie jego SF nigdy
nie by∏o fantastykà „prawdziwà”. 

W pierwszej licealnej zaczà∏em dzia∏aç
w Ogólnopolskim Klubie Mi∏oÊników Fanta-
styki i SF, stajàc si´ nawet w trzeciej licealnej
szefem jego toruƒskiego oddzia∏u, który w mo-
jej czwartej licealnej przekszta∏ciliÊmy w czo-
∏owy rozsadnik toruƒskiej kontrkultury. Kiedy
w 1978 roku na póênowieczornym niebie nad
Toruniem rozpad∏ si´ widowiskowo na kilka
p∏onàcych iskier jakiÊ solidny meteor, nasz
oddzia∏ OKMFiSF zorganizowa∏ poÊwi´cone
temu wydarzeniu publiczne spotkanie w auli
uniwersyteckiej. Pojawi∏y si´ na nim setki lu-
dzi, nie tylko inteligentów, ale nawet kolejarzy
ze stacji Toruƒ-Kluczyki i robotnic z nieist-
niejàcych ju˝ zak∏adów Elany i Merinoteksu.
Defilowali przed mikrofonem, opowiadajàc
o widzianych przez siebie tamtego wieczora
wielkich kulach Êwiat∏a, làdujàcych spodkach,
o dobiegajàcych z tych kul i spodków zagad-
kowych dêwi´kach… Prezentowali liczne
Êwiadectwa prze˝yte przez nich silnie i auten-
tycznie. To doÊwiadczenie utrudni∏o mi potem

w ogromnym stopniu zbli˝enie si´ do jakiejkol-
wiek religii objawionej, tak˝e przecie˝ opartej
na ludzkich Êwiadectwach (nawet „ogieƒ” bar-
dzo wstrzemi´êliwego, jeÊli chodzi o objawie-
nia, Pascala bardzo mnie zawsze w kontekÊcie
Êwiadectw z auli uniwersyteckiej rozbawia∏).
W ogóle przedawkowanie SF wypra∏o mnie ze
„s∏uchu”, zarówno „religijnego”, jak i „meta-
fizycznego”. Liczy∏y si´ tylko technologia
i nauka, nauka i technologia, no i oczywiÊcie
ich konsekwencje dla ˝ycia ludzkich spo∏e-
czeƒstw. 

Cz∏owiek z Wysokiego Zamku Dicka da∏ mi do
myÊlenia, jednak dopiero lektura Ubika tego˝
autora wywo∏a∏a we mnie coÊ w rodzaju do-
Êwiadczenia religijnego (w wersji dost´pnej
czytelnikom SF). Dozna∏em ostrego zaburze-
nia poczucia rzeczywistoÊci. Skoƒczy∏em czy-
taç t´ ksià˝k´ nad ranem, a rano spakowa∏em
chlebak (poczàtkujàcy hipisi u˝ywali chleba-
ków jako tornistrów), ale zamiast do szko∏y,
wyszed∏em na wylotówk´ i wyjecha∏em z mia-
sta stopem, szosà na ¸ódê przez W∏oc∏awek.
Musia∏em wszystko dobrze przemyÊleç, skoro
dotar∏o do mnie, ˝e mój Êwiat nie jest tym,
czym sàdzi∏em, ˝e jest, natura jego istnienia
w ogóle jest nieustalona (du˝o póêniej podob-
nego poczucia „wyzwolenia” dozna∏em przy
lekturze Badaƒ dotyczàcych rozumu ludzkiego
Davida Hume’a, a jeszcze nieco póêniej do-
znawa∏em go czasami przy Kancie, choç przy
Humie by∏o ∏atwiej, bo by∏ zdecydowanie
mniej skomplikowany i „kopa” uzyskiwa∏o si´
bez wi´kszego wysi∏ku). Jednak nawet na tle
Hume’a Ubika cechowa∏a prostota komunika-
cyjna, a jednoczeÊnie si∏a objawienia pierwot-
nych tekstów religijnych (a mo˝e gnostyckich,
gdyby ró˝nica rzeczywiÊcie by∏a a˝ tak wyraê-
nie ustalona). Przez d∏ugie lata (w∏aÊciwie do
dzisiaj) rozbrzmiewa∏o (rozbrzmiewa) mi
w g∏owie s∏ynne graffiti z Ubika, wysmarowa-
ne na Êcianie wychodka, do którego w pew-
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nym momencie wchodzi bohater powieÊci:
„Wskoczcie do klozetu / zanurzcie si´ w nim
po szyj´ / wyÊcie wszyscy pomarli, Panowie /
ja jedyny ˝yj´”, b´dàce w istocie zakodowa-
nym na sposób gnostycki komunikatem prze-
kazanym grupie telepatów i przepowiadaczy
przysz∏oÊci przez biznesmena, który ich za-
trudni∏. Jedynie w ten sposób móg∏ dostarczyç
do ich Êwiata informacj´, ˝e w zamachu zorga-
nizowanym przez konkurencyjnà korporacj´
oni wszyscy zgin´li, a ich rozk∏adajàcy si´
Êwiat jest odpowiednikiem Bardo, krótkiego
„˝ycia po ˝yciu”, które oddziela nas od nie
wiadomo czego, od nie wiadomo jakiej jeszcze
innej Êmierci albo zmartwychwstania.

Nie by∏em wierzàcy, nie byli wówczas wierzà-
cy moi rodzice, typowa dla PRL sekularyzacja,
z której 20 lat póêniej wskoczyliÊmy wszyscy
po szyj´ w „zemst´ Boga”. Stàd te˝ SF szybko
sta∏o si´ dla mnie substytutem tekstów religij-
nych. Jak wszystkie inne dzieci ba∏em si´
Êmierci, szczególnie po tym, jak po raz pierw-
szy przysz∏o mi uczestniczyç w pogrzebie ciot-
ki czy dziadka, ale szanse na ˝ycie wieczne wi-
dzia∏em jedynie – podobnie jak odkryci przeze
mnie du˝o póêniej proletkultowcy – w rozwo-
ju nauki, konkretnie genetyki, która ju˝ wkrót-
ce pozwoli „zatrzymaç biologiczny zegar
Êmierci”.
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Najpierw czyta∏em SF optymistyczne, z obra-
zami utopii, poczàwszy od niejakiego Siergie-
ja Sniegowa i jego powieÊci Dalekie szlaki.
Zjednoczona oÊwieceniowa ludzkoÊç nawiàzu-
je tam pokojowe kontakty z licznymi cywiliza-
cjami, tworzy kosmiczny odpowiednik Trze-
ciej Mi´dzynarodówki, dopiero na dalekich
kraƒcach kosmosu natrafiajàc na pierwszà
wrogà i z∏à cywilizacj´ Z∏ywrogów, w tej po-
wojennej radzieckiej powieÊci upozowanà
oczywiÊcie na hitlerowców.

Po utopiach przysz∏y antyutopie. Ju˝ sam tylko
Stanis∏aw Lem pozwala∏ czytelnikowi przejÊç
ca∏à t´ Êcie˝k´ „dialektyki oÊwiecenia”, od
Astronautów i Ob∏oku Magellana, poprzez Baj-
ki robotów i OpowieÊci o pilocie Pirxie (stosun-
kowo jeszcze optymistyczne), a˝ po jego zrz´-
dliwe i mizantropijne póêne „rozwa˝ania”. Ja-
ko dziecko przeczyta∏em opowiadanie Lema
o pustynnej planecie, którà w wyniku „plano-
wego rozwoju” przekszta∏cono z pewnà prze-
sadà w planet´ ca∏kowicie zalanà wodà. Jej
mieszkaƒcy musieli udawaç, ˝e wszystko jest
w porzàdku i przypinaç p∏etwy, oficjalnie
utrzymujàc, ˝e sà one wynikiem naturalnej
ewolucji. Czyta∏em to opowiadanie komplet-
nie bez ÊwiadomoÊci jego zakodowanego poli-
tycznego znaczenia, które odkry∏em dopiero
na polonistyce, kiedy w bibliotecznych zbio-
rach zastrze˝onych znalaz∏em numer
„Tygodnika Powszechnego” z paêdziernika
1956 roku, wydany jeszcze z nag∏ówkiem
„Kraków–Stalinogród”, i nast´pny numer, ju˝
z nag∏ówkiem „Kraków–Katowice”, w którym
po raz pierwszy opublikowane zosta∏o to opo-
wiadanie Stanis∏awa Lema z Bajek robotów.

Zaczyna∏em zatem od Sniegowa, ˝eby skoƒ-
czyç na Dicku, po drodze zawadzajàc o wyso-
ce dialektycznych i zawoalowanych braci
Strugackich. Pierwszym za∏amaniem mojego
dzieci´cego oÊwieceniowego optymizmu SF

by∏a jednak lektura powieÊci Na srebrnym
globie Jerzego ˚u∏awskiego w piàtej czy szó-
stej klasie podstawówki. Ta zdecydowanie
pesymistyczna polska odpowiedê na Ver-
ne’a zrobi∏a na mnie wstrzàsajàce wra˝enie.
Do dziÊ pami´tam wielokrotnie powracajàcy
koszmar, w którym przeÊladowa∏y mnie duchy
poleg∏ych kosmonautów (tych z drugiego po-
cisku, który rozbi∏ si´ przy làdowaniu), tak jak
je sobie wyobrazi∏em w trakcie lektury ˚u∏aw-
skiego, czyli jako rozk∏adajàce si´ ludzkie
zw∏oki w kosmicznych skafandrach (prawdzi-
wy oksymoron pesymistycznego barokowego
wyobra˝enia Êmierci i optymistycznej oÊwie-
ceniowej technologii).

Zapami´ta∏em oczywiÊcie z tamtego okresu
opowiadanie Kwiaty dla Algernona Daniela
Keyesa. Do tej pory nieco obsesyjnie, w kate-
goriach w oczywisty sposób od Keyesa zapo-
˝yczonych, myÊl´ o w∏asnym ˝yciu jako roz-
pi´tym pomi´dzy heroicznymi podskokami
w stron´ doskona∏oÊci i wiedzy a osuwaniem
si´ w naturalny potencja∏ pó∏debila z underkla-
sy.

Sniegowowi zawdzi´czam z kolei matryc´
moich zwiàzków z kobietami. W jego powie-
Êci bardzo sugestywnie – szczególnie dla czy-
telnika dziewi´ciolatka – zostaje opisany
mi´dzygatunkowy platoniczny romans ra-
dzieckiego bohatera z „w´˝opannà z Wegi”.
Ostatecznie zwyci´˝a natura i towarzyszkà ˝y-
cia bohatera ksià˝ki zostanie jego ludzka kole-
˝anka z pracy, jednak od czasu tamtej lektury
przemawia∏y do mnie opisywane z upodoba-
niem tak˝e przez innych autorów SF romanse
mi´dzyplanetarne i mi´dzygatunkowe (z ko-
bietà kotem z obcej galaktyki, pokrytà futrem,
ale za to o cudownych oczach, opisanà w innej,
nie pami´tam ju˝ czyjej powieÊci SF, ∏àczà si´
nawet moje pierwsze dzieci´ce fantazje ero-
tyczne).
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Drugà Êcie˝kà lekturowà mojego dzieciƒstwa,
nieco bardziej „realistycznà”, sta∏y si´ stojàce
na pó∏ce biblioteki moich rodziców (niezbyt,
musz´ przyznaç, obficie zaopatrzonej, jak to
cz´sto bywa∏o u PRL-owskiej inteligencji
z awansu, której ja sam jestem dopiero drugim
pokoleniem) kolejne cz´Êci 10-tomowego wy-
dania Dzie∏ wybranych Jacka Londona, pisarza
bardzo modnego w PRL z uwagi na jego
umiarkowanie post´powe poglàdy. 

W naszej domowej bibliotece sta∏o te˝ kilka
tomów Puszkina, o ile pami´tam w buraczko-
wych, twardych ok∏adkach, ale jego mowa
wiàzana okaza∏a si´ dla mnie w podstawówce
lekturà zbyt trudnà. Za to wielokrotnie prze-
czyta∏em ostatnià ze znajdujàcych si´ w biblio-
tece moich rodziców pozycji, Podbój Peru
Williama H. Prescotta z tak zwanej serii cera-
mowskiej (dialektyka kolonizacji, ale przede
wszystkim szczegó∏owo opisane bitwy i strate-
gie Hiszpanów oraz Inków).

Jednak to London sta∏ si´ drugim obok SF wy-
miarem mojego dojrzewania. Pierwszà ksià˝kà
w ˝yciu, którà w ogóle przeczyta∏em, by∏ Bel-
lew Zawierucha. Potem Bia∏y Kie∏ (z tego same-
go IV tomu Dzie∏ wybranych), którego jednak
polubi∏em zdecydowanie mniej. Nienawidzi-
∏em jako dziecko czytaç ksià˝ek (i oglàdaç fil-
mów) przedstawiajàcych niezawinione cier-
pienia zwierzàt (cierpienie ludzi od samego
poczàtku wydawa∏o mi si´ zawsze w jakiÊ
dziwny sposób „zawinione”). Mo˝e dlatego
nienawidzi∏em te˝ puszczanych wówczas w te-
lewizji radzieckich filmów wojennych, bo
w ka˝dym z nich naziÊci musieli w koƒcu za-
strzeliç jakiegoÊ sympatycznego radzieckiego
psa. OczywiÊcie by∏oby przesadà twierdzenie,
˝e ta intuicja pojawi∏a si´ u mnie wówczas na
sposób refleksyjny czy choçby jasno dla mnie
samego wyartyku∏owany, ale nie rozumia∏em,
dlaczego „trzeba je mieszaç do tego wszystkie-

go”. Zatem opowiadania Londona o zwierz´-
tach czyta∏em z ogromnà przykroÊcià, nawet
te, które ostatecznie dobrze si´ koƒczy∏y. Za-
wsze jednak pozostawa∏y jego opowiadania
i powieÊci o ludziach nie tak bardzo psycholo-
gicznie skomplikowanych, ˝eby zrozumienie
motywacji ich dzia∏aƒ przekracza∏o mo˝liwo-
Êci ucznia podstawowej szko∏y muzycznej. Za-
czà∏em mojà przygod´ z Londonem od Belle-
wa Zawieruchy w okolicach drugiej klasy,
a koƒczy∏em w siódmej czy ósmej na Ksi´˝y-
cowej Dolinie, najbardziej klasycznym w twór-
czoÊci tego pisarza melodramacie czy wr´cz
harlequinie. Po drodze by∏y opowiadania
o w∏óczeniu si´ „pod pok∏adami” amerykaƒ-
skich pociàgów, o nielegalnym po∏awianiu
ostryg na Zatoce San Francisco, a tak˝e Wilk
morski, którego nietzscheaƒskie przes∏anie
zrozumia∏em oczywiÊcie dopiero du˝o póêniej,
czy Martin Eden (zawsze w jakiÊ sposób ta po-
wieÊç przypomina∏a mi Kwiaty dla Algernona),
z którego zaczerpnà∏em zachwyt arywizmem
i ÊwiadomoÊç tragizmu b´dàcego nieub∏aganà
konsekwencjà arywistycznego resentymentu.
Przeczyta∏em wówczas nawet Johna Barley-
corna (tom X), autobiograficznà opowieÊç
o alkoholizmie Londona, który sprawi∏, ˝e ten
pisarz sta∏ si´ jednym z liderów purytaƒskiego
ruchu domagajàcego si´ wprowadzenia
w USA prohibicji. Lubi∏em t´ ksià˝k´ i jakoÊ
tam próbowa∏em jà nawet zrozumieç, pomimo
˝e w podstawówce ˝adnego alkoholu nie pi-
∏em.

Nie wiedzieç czemu najbardziej spodoba∏ mi
si´ jednak tom VI (by∏y numerowane po rzym-
sku), w którym znajdowa∏y si´ ˚elazna stopa
i Mieszkaƒcy otch∏ani. ˚elazna stopa by∏a po-
wieÊcià z gatunku political fiction o korporacyj-
nym kapitalizmie w Ameryce, przybierajàcym
w nieodleg∏ej przysz∏oÊci formy ca∏kowicie ju˝
oligarchiczne i zrywajàcym z siebie mask´ de-
mokracji. Ja oczywiÊcie nie mia∏em wówczas
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poj´cia o istnieniu kapitalizmu korporacyjne-
go, oligarchicznego ani w ogóle ˝adnego, wi´c
czyta∏em tego Londona jak jeszcze jednà po-
wieÊç SF o Êwiecie z arbitralnie ustalonymi pa-
rametrami wiedzy i w∏adzy.

Mieszkaƒcy otch∏ani to z kolei fascynujàca po-
wieÊç-reporta˝. London z zaszytym w podko-
szulku z∏otym suwerenem na czarnà godzin´
i kilkoma miedziakami w kieszeni na dobry
poczàtek wsiàka w ˝ycie mieszkaƒców lon-
dyƒskiego East Endu, najbiedniejszej wówczas
dzielnicy zamieszkiwanej przez angielski lum-
penproletariat, ˝eby „˝yjàc tak jak oni”, napi-
saç na podstawie tej „obserwacji uczestniczà-
cej” pamfletowy reporta˝ o rozwarstwieniach
klasowych ówczesnej Anglii, adresowany do
nieco bardziej demokratycznych i post´po-
wych amerykaƒskich czytelników. Szczegól-
nie dobrze pami´tam scen´, gdzie „przyciÊni´-
ty” London – któremu jednak nie idzie a˝ tak
dobrze z ˝ebraninà, bo ju˝ od zbyt dawna jest
wzi´tym amerykaƒskim pisarzem – po˝yczo-
nym od jakiegoÊ bezdomnego no˝em wycina
sobie z∏otego suwerena z bielizny. Grupa jego
przypadkowych towarzyszy rozst´puje si´ wo-
kó∏ niego z szacunkiem, ale i przera˝eniem,
dochodzàc do wniosku, ˝e ten plàczàcy si´
wÊród nich od paru tygodni sympatyczny prol
z Ameryki jest w istocie jakimÊ psychopatycz-
nym mordercà, krwawym bandytà, który ma-
jàc na sumieniu jakieÊ straszliwe zbrodnie po-
pe∏nione za oceanem, ukry∏ si´ w otch∏aniach
East Endu, a z∏oty suweren – to przekraczajà-
ce ich wyobraêni´ bogactwo – stanowi reszt´
jego ∏upu.

Poniewa˝ przez ∏adnych kilka lat czyta∏em wy-
∏àcznie SF i kolejne tomy Jacka Londona, a to
nie jest du˝o, jeÊli czyta si´ szybko, w∏aÊnie
wtedy nabra∏em zwyczaju „zap´tlania lektu-
ry”, czytania co jakiÊ czas tej samej ksià˝ki
z porównywalnà przyjemnoÊcià, a czasami

rozpoczynania lektury dos∏ownie par´ dni po
jej zakoƒczeniu, a˝ do momentu, gdy zna si´
ju˝ ca∏à ksià˝k´ na pami´ç i po prostu mdli ci´
z przedawkowania, kiedy jà otwierasz. Dzi´ki
rozwojowi techniki zaczà∏em podobnie „zap´-
tlaç” moje ulubione utwory muzyczne, powa˝-
ne i rockowe, ale pe∏ni´ satysfakcji w tym
wzgl´dzie osiàgnà∏em dopiero wraz z natrafie-
niem we Francji na nowà technologi´ CD, ca-
∏e wieki póêniej.

Dopiero w czasie wakacji pomi´dzy trzecià
a czwartà klasà liceum dosta∏em do r´ki od
pewnej dziewczyny Edwarda Stachur´. W tym
samym czasie, jak wszyscy hipisi-nowofalowcy
z pó∏nocnoeuropejskiego miasta Torunia, obej-
rza∏em wszystkie nakr´cone wówczas filmy
Wernera Herzoga, przeczyta∏em Wilka stepo-
wego, PieÊni Maldorora, Po tamtej stronie,
a nawet Na wspak. A potem poprzez ˚erom-
skiego i Witkacego, a nast´pnie przez G∏owac-
kiego (wspania∏e nihilistyczne opowiadania
z tomu My sweet Raskolnikow), Krynickiego
(ale tylko Organizm zbiorowy) i Baraƒczaka
(ale tylko Dziennik poranny) dowiedzia∏em
si´, ˝e mieszkam w Polsce i co to oznacza.
W ten sposób sta∏em si´ cz∏owiekiem w du˝ym
przybli˝eniu doros∏ym i w du˝ym przybli˝eniu
takim jak inni. A w ka˝dym razie zestaw mo-
ich lektur sta∏ si´ nieco bogatszy. 
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Nie by∏em z pewnoÊcià jedynym, który za-
zdroÊci∏ Tomkowi Wilmowskiemu dalekich
podró˝y i zwiàzanych z nimi wspania∏ych
przygód. Powo∏any do ˝ycia przez Alfreda
Szklarskiego bohater, zwiedzajàcy najodle-
glejsze krainy, doskonale si´ orientujàcy w ich
historii, kulturze oraz zwyczajach, musia∏
przykuwaç uwag´, by∏ w∏aÊciwie stworzony
jako potencjalny wzór do naÊladowania i – za-
razem – obiekt zawiÊci. „Kto w PRL-u by∏
ch∏opcem, ten nie mo˝e nie znaç cyklu m∏o-
dzie˝owych powieÊci podró˝niczych o Tomku
Wilmowskim”1 – pisa∏ Wojciech Orliƒski, od-
dajàc niezwykle trafnie skal´ popularnoÊci
ksià˝ek Szklarskiego, choç nale˝a∏oby pewnie
dodaç, ˝e i dziewcz´tom zdarza∏o si´ ceniç
Wilmowskiego bardziej ni˝ na przyk∏ad Ani´
z Zielonego Wzgórza (tak mniej wi´cej
w szkole podstawowej postrzegaliÊmy podzia∏
lektur…).

Czuj´ si´ wi´c jednym z wielu, których dzie-
ciƒstwo up∏yn´∏o mi´dzy innymi na lekturze
(kilkakrotnej) ca∏ego 8-tomowego cyklu.
Osiem tomów – pod tym wzgl´dem jestem
dziwnie ortodoksyjny, bo nigdy nie przeczyta-
∏em tomu dziewiàtego (Tomek w grobowcach
faraonów, 1994), którego dwa pierwsze roz-
dzia∏y napisa∏ sam Szklarski, reszt´ zaÊ na pod-
stawie notatek pisarza ukoƒczy∏ ju˝ po jego
Êmierci Adam Zelga. Do dzisiaj nie wiem, dla-
czego tak potoczy∏a si´ moja lekturowa przygo-
da z ostatnim ogniwem cyklu. Byç mo˝e jako
nastoletni czytelnik (a by∏o to „naÊcie” znacz-
nie bli˝ej dziesi´ciu ni˝ choçby pi´tnastu)
stwierdzi∏em, ˝e to ju˝ nie to samo, ˝e pisanie
za Szklarskiego jest swego rodzaju aktem fal-
syfikacji, na którà si´ nie zgadzam, mimo i˝ na
stronie tytu∏owej informacja o wspó∏autorstwie
Zelgi zosta∏a lojalnie umieszczona? Mo˝e
uzna∏em, ˝e skoro pisa∏ to ktoÊ inny, to z defi-
nicji nie ma czym zawracaç sobie g∏owy (prze-
cie˝ powa˝nà konkurencj´ dla Szklarskiego
stanowi∏y przygody Winnetou i jeszcze troch´
fantastyki)? A mo˝e po prostu twarda, lakiero-
wana oprawa nowego tomu nie pasowa∏a do
pozosta∏ych oÊmiu, mi´kkich, poÊcieranych
ju˝ i noszàcych liczne Êlady u˝ywania? Nie-
mniej i teraz, kiedy czyta∏em ponownie ca∏y
cykl, ˝eby móc napisaç ten tekst, po dziewiàty
tom nie si´gnà∏em, wierny przekonaniom
z dzieciƒstwa. Byç mo˝e kiedyÊ…

Powroty do wczesnych lektur budzà we mnie
ambiwalentne odczucia. Z jednej strony, przy-
wo∏ujà mi∏e wspomnienia, umo˝liwiajà cz´-
Êciowy powrót do czasów, kiedy czyta∏o si´
naiwnie, z nastawieniem na ch∏oni´cie akcji,
rozwijajàcej si´ wraz z kolejnymi przygodami
bohaterów, na co teraz zazwyczaj nie pozwala-
jà zawodowe przyzwyczajenia. Z drugiej – wy-
wo∏ujà za ka˝dym razem obaw´, ˝e po takiej
lekturze, ju˝ nie bezinteresownej, obcià˝onej
znacznie wi´kszym baga˝em doÊwiadczeƒ
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czytelniczych, wspomnienia zblednà albo te˝
zostanà zupe∏nie zatarte przez ewentualne roz-
czarowanie. Wypada od razu zaznaczyç, i˝
w wypadku cyklu o Tomku Wilmowskim tak
si´ nie sta∏o, co nie zmienia faktu, ˝e z dzisiej-
szej perspektywy widaç bardzo wyraênie – mi-
mo wielu zalet – tak˝e pewne s∏aboÊci pisar-
stwa Szklarskiego.

Akcja ca∏ego cyklu zaczyna si´ w Warszawie,
w 1902 roku (Tomek w krainie kangurów, 1957).
Tomek Wilmowski by∏by szkolnym prymu-
sem, gdyby nie jego niech´ç do nauki historii,
motywowana wzgl´dami politycznymi – to
wcià˝ przecie˝ czas zaborów, a rosyjscy na-
uczyciele robià, co mogà, by z niepokornych
uczniów uczyniç wiernych carskich podda-
nych. Do nauki innych przedmiotów Wilmow-
ski przyk∏ada si´ znacznie bardziej, a celuje
w geografii. Bez wàtpienia ma na to wp∏yw
wykszta∏cenie jego ojca, który zmuszony by∏
opuÊciç kraj w obawie przed aresztowaniem za
dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà. Czternastolatek,
od Êmierci matki wychowywany przez wujo-
stwo, robi wi´c wszystko, by ojciec – kiedy
wróci – móg∏ byç z niego dumny. JednoczeÊnie
jest bardzo lubiany przez szkolnych kolegów,
których poznajemy wraz z g∏ównym bohate-
rem, kiedy tu˝ przed koƒcem roku zast´puje on
jednego z przyjació∏ przy odpowiedzi z geo-
grafii, a nast´pnie p∏ata figla znienawidzone-
mu historykowi podczas pokazowej, wizyto-
wanej lekcji.

Szkolne okolicznoÊci, w których zapoznajemy
si´ z m∏odym Wilmowskim, s∏u˝à, z jednej
strony, do nakreÊlenia ówczesnych realiów,
z drugiej zaÊ – charakteryzujà bohatera, przy-
bli˝ajàc go czytelnikowi. To dobry uczeƒ, ale
nie ma w nim nic z kujona czy lizusa, mo˝na
wi´c od pierwszych niemal stron powieÊci za-
przyjaêniç si´ z nim, zw∏aszcza gdy okazuje
si´ równie˝ zdolny do dzia∏aƒ wbrew szkolne-

mu systemowi, wymagajàcych odwagi i goto-
woÊci poniesienia ewentualnych konsekwen-
cji. Fundamentalne znaczenie dla nawiàzania
relacji mi´dzy bohaterem a m∏odym czytelni-
kiem majà zainteresowania Wilmowskiego.
Praca wyobraêni bohatera, pobudzanej lekturà
niezliczonych relacji podró˝niczych, ma tak˝e
prowokowaç czytelników powieÊci Szklar-
skiego.

Autor stosuje tu przemyÊlanà strategi´, która
polega na „nieustajàcym zapowiadaniu no-
wej podró˝y, nowej przygody, na nieustan-
nym pobudzaniu pracy wyobraêni”2. Chwyt
ten wykorzystywany jest wielokrotnie, zarów-
no w obr´bie pojedynczych ogniw cyklu, jak
i w odniesieniu do kolejnych powieÊci (czasa-
mi dopiero planowanych). Tak na przyk∏ad
pod koniec Tomka w krainie kangurów g∏ówny
bohater postanawia, ˝e otrzymana przezeƒ
w prezencie bry∏a z∏ota zostanie przeznaczona
na pokrycie kosztów wyprawy do Afryki, co
stanowi zapowiedê Przygód Tomka na Czar-
nym Làdzie (1958).

Ciekawe, ˝e pierwsze powieÊciowe wcielenie
Tomka – bohater, który pojawi∏ si´ w wydanej
w 1948 roku ksià˝ce dla m∏odzie˝y zatytu∏o-
wanej Tomek w tarapatach, dziÊ ju˝ raczej
zapomnianej wprawce, znacznie mniej popu-
larnej ni˝ nieco póêniejszy, w∏aÊciwy cykl
o Tomku Wilmowskim – pod wieloma wzgl´-
dami diametralnie si´ ró˝ni∏o od postaci, która
podbi∏a serca wielu m∏odych czytelników
(w tym moje). Akcja tej powieÊci rozgrywa si´
w po∏owie lat 40. XX wieku w Stanach Zjed-
noczonych. Tytu∏owy bohater ucz´szcza do
nowojorskiej szko∏y, jednak bardziej ni˝ nauka
poch∏aniajà go westerny. Dlatego czeka go po-
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prawka z geografii, zresztà z innych przedmio-
tów tak˝e si´ nie wyró˝nia. Pod wp∏ywem
wieÊci z Polski postanawia odwiedziç kraj,
o którym tyle s∏ysza∏, wsiada wi´c (oczywiÊcie
jako gapowicz) na statek, wkrótce si´ jednak
okazuje, ˝e zamiast do Polski p∏ynie do Afry-
ki. Tam prze˝ywa wiele przygód (cz´Êç z nich
zostanie póêniej przetworzona w Przygodach
Tomka na Czarnym Làdzie), uczàc si´ zara-
zem do wspomnianego egzaminu poprawko-
wego, do którego przygotowuje go niejaki
Brown, b´dàcy podczas wyprawy jednocze-
Ênie jego opiekunem i mentorem, zach´cajà-
cym ch∏opca do poznawania dalekich làdów. 

Choç koncepcja g∏ównego bohatera uleg∏a
póêniej znacznym zmianom, niepozbawionym
elementów dydaktyzmu, ju˝ w pierwszej po-
wieÊci, w której pojawia si´ bohater o imieniu
Tomek, dostrzec mo˝na zarys metody, którà
Szklarski b´dzie si´ póêniej bardzo ch´tnie po-
s∏ugiwaç, polegajàcej na ∏àczeniu wspomina-
nych ju˝ obietnic kolejnych egzotycznych
przygód z nieustannym odwo∏ywaniem si´ do
polskoÊci i powrotami do niej3. Warto wi´c
przeÊledziç obydwa te zabiegi we w∏aÊciwym
ju˝ cyklu o przygodach Tomka Wilmowskie-
go, w nich bowiem kryje si´, cz´Êciowo przy-
najmniej, przyczyna ich niezwyk∏ej popularno-
Êci, o której Êwiadczy równie˝ spora liczba
wznowieƒ i fakt, ˝e ca∏y cykl tworzony by∏
przez niemal 40 lat.

W ka˝dej cz´Êci tego powieÊciowego serialu
dla m∏odzie˝y trafiç mo˝na na wzmianki
o mniej lub bardziej znanych Polakach, któ-
rych koleje ˝ycia zawiod∏y we wszystkie nie-
mal miejsca na kuli ziemskiej. Australijskie
przygody Tomka stanowià na przyk∏ad pre-
tekst, by opowiedzieç o Pawle Edmundzie
Strzeleckim, w siódmej cz´Êci (Tomek u êróde∏

Amazonki, 1967) pojawia si´ typowo eduka-
cyjny rozdzia∏ Polacy w Brazylii, w kontekÊcie
afrykaƒskich podró˝y Tomka wymieniany jest
Emin Pasza, urodzony na Âlàsku… List´ przy-
wo∏ywanych w ten sposób postaci trzeba by
opracowywaç d∏ugo, zw∏aszcza ˝e zdaƒ takich,
jak: „Nowicki i Tomek z dumà poinformowali
Sally, ˝e budowniczym tego nowoczesnego
portu [mowa o Manaos – T.K.] by∏ Polak, in-
˝ynier Rymkiewicz”, mo˝na znaleêç w powie-
Êciach Szklarskiego bez liku.

Nie jest to jedyny sposób, w jaki pisarz ukazu-
je mi∏oÊç bohaterów do ich kraju ojczystego.
Podczas wyprawy do Afryki Tomek postana-
wia – naÊladujàc Henry’ego Mortona Stanleya
– obdarzyç jednego z tubylców zaszczytnà
funkcjà chorà˝ego, niosàcego na czele wypra-
wy bia∏o-czerwony sztandar (pami´taç trzeba,
˝e akcja cyklu toczy si´, gdy Polska wcià˝ jest
pod zaborami). W piàtej cz´Êci (Tajemnicza
wyprawa Tomka, 1962) bohaterowie zmagajà
si´ z niebezpieczeƒstwami czyhajàcymi na
nich podczas próby uwolnienia z Syberii zes∏a-
nego tam za dzia∏alnoÊç antyrosyjskà Zbyszka,
kuzyna tytu∏owej postaci, oraz z agentem car-
skiej policji, który – jak si´ okazuje – wiele lat
wczeÊniej bliski by∏ aresztowania bosmana
Nowickiego i Andrzeja Wilmowskiego, gdy ci
jeszcze przebywali w Warszawie i zaanga˝o-
wani byli w dzia∏ania konspiracyjne. Odwo∏a-
nia do polskoÊci obejmujà te˝ sfer´ literatury,
lektur bohaterów. Nierzadko budujà one pate-
tyczny nastrój nostalgii za ojczyznà, jak na
przyk∏ad w ósmej cz´Êci (Tomek w Gran Cha-
co, 1987), gdy Zbyszek niezwykle emocjonal-
nie opowiada o „Warszawie, wcià˝ deptanej
buciorami najeêdêców” i dodaje: „MówiliÊmy,
˝e limeƒskie domy przypominajà forteczki
i nagle skojarzy∏o mi si´ to ze s∏owami Roty
Marii Konopnickiej: «twierdzà nam b´dzie
ka˝dy próg»”. Obiecuje te˝ nauczyç Tomka
Roty, która powsta∏a ju˝ po jego wyjeêdzie
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z kraju. Bywa te˝ jednak, ˝e odwo∏ania do
ksià˝ek czytanych przez bohaterów tworzà
sytuacje humorystyczne. Trylogia Henryka
Sienkiewicza staje si´ w jednej z cz´Êci inspi-
racjà do przechytrzenia indiaƒskiego poÊcigu
podà˝ajàcego tropami bohaterów. W innej To-
mek musi przekonaç miejscowych, ̋ e jest obda-
rzony nadprzyrodzonà mocà, pot´˝niejszà ni˝
ta, którà dysponuje ich czarownik. Postanawia
wi´c spaliç wod´ ze strumienia (dziwnym
zbiegiem okolicznoÊci z podró˝nych zapasów
znika troch´ nafty), a w kulminacyjnym mo-
mencie wypowiada tajemnicze, dajàce mu moc
zakl´cie, brzmiàce znajomo dla jego przyja-
ció∏: „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteÊ jak zdro-
wie…” (Tomek wÊród ∏owców g∏ów, 1965).

Ogromna popularnoÊç Tomka nie czerpa∏a
jednak wy∏àcznie z egzotyki i wzmianek
o polskiej obecnoÊci na wszystkich niemal
kontynentach. Wielkie znaczenie mia∏y tak˝e
wyraziste postaci przyjació∏ tytu∏owego boha-
tera, wspominane przeze mnie ju˝ kilkakrotnie.
Otoczeni sà oni aurà niezwyk∏oÊci p∏ynàcej
z wielu przygód, które prze˝yli, przemierzajàc
najodleglejsze zakàtki Êwiata. Szklarski kreuje
ich na „prawdziwych podró˝ników” (jakkol-
wiek mgliste jest to okreÊlenie), jednoczeÊnie
obdarzajàc ich cechami i umiej´tnoÊciami, któ-
re bez wàtpienia zaimponujà m∏odym czytelni-
kom. Ju˝ w momencie pierwszego spotkania,
kiedy Jan Smuga przyje˝d˝a do Warszawy, by
zabraç Tomka na wypraw´ do Australii, mówi
si´ o tym, ˝e „w pokoju zapachnia∏o prawdziwà
d˝unglà”. Smuga szybko staje si´ dla m∏odego
bohatera wzorem do naÊladowania, imponuje
wiedzà o dzikich zwierz´tach, zwyczajach pa-
nujàcych wÊród napotykanych plemion oraz
zdolnoÊcià odnajdywania si´ w najtrudniej-
szych sytuacjach, w których nigdy nie traci
opanowania i zimnej krwi. Jest te˝ znakomitym
strzelcem, nabywa∏ zresztà umiej´tnoÊci
w niecodziennych okolicznoÊciach. „Bywa∏em

w Teksasie s∏ynàcym z mistrzów rewolwero-
wych. W∏aÊnie od kowbojów nauczy∏em si´ tra-
fiaç z rewolweru w monet´ rzuconà do góry” –
opowiada podczas jednej z wypraw. Równie
ciekawà postacià jest bosman Nowicki, nieru-
szajàcy si´ nigdzie, jak przysta∏o na maryna-
rza, bez butelki rumu. To nie tylko stary wyga,
który z niejednego pieca jad∏ chleb, ale te˝
cz∏owiek niezwykle serdeczny i przyjazny.
Obdarzony jest przy tym niebywa∏à si∏à, która
pozwala mu zamykaç goryle w klatkach go∏y-
mi r´kami, czym wzbudza niek∏amany podziw
podczas jednej z wypraw. W odró˝nieniu od
Smugi jest jednak porywczy, ∏atwo zaciska
pi´Êci do walki, co wielokrotnie wp´dza boha-
terów w tarapaty. To Nowicki w miesiàc na-
uczy∏ Tomka strzelaç tak celnie, ˝e niewiele
póêniej ch∏opak by∏ w stanie jednym strza∏em
zabiç tygrysa, dzi´ki czemu uratowa∏ ˝ycie
Smudze, gdy zwierz´ uwolni∏o si´ z klatki na
statku. 

JeÊli pami´taç jeszcze o znakomitej wiedzy
geograficznej, jakà dysponuje ojciec Tomka,
i dodaç kilka postaci pojawiajàcych si´ w po-
szczególnych cz´Êciach cyklu (przewodników,
lokalnych przedstawicieli przedsi´biorstwa,
dla którego podró˝nicy chwytajà dzikie zwie-
rz´ta itd.), otaczajàce m∏odego bohatera posta-
ci wydajà si´ wiedzieç o Êwiecie wszystko.
Imponujà niezwyk∏ymi, rozpalajàcymi wy-
obraêni´ umiej´tnoÊciami i przygodami. Cie-
kawe, czy wÊród czytelników powieÊci Szklar-
skiego znaleêliby si´ tacy, którzy nie chcieliby
zostaç cz∏onkami ekspedycji w´drujàcej na
przyk∏ad po pograniczu Ugandy w poszukiwa-
niu okapi, zwierz´cia wówczas legendarnego,
widzianego zaledwie kilka razy… Perypetie
bohaterów nie pozostawiajà czytelnika (lub,
oczywiÊcie, czytelniczki, choç faktem jest, ˝e
przygoda u Szklarskiego to raczej m´ska spra-
wa) oboj´tnym, sà bowiem skrojone tak, by
przynajmniej raz przesz∏o mu przez myÊl, ˝e
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i on móg∏by stanàç oko w oko z nieznanym
Êwiatem, pe∏nym tajemnic, niezwyk∏ych prze-
˝yç i niebezpieczeƒstw.

To chyba w∏aÊnie mo˝liwoÊç uto˝samienia si´
z g∏ównym bohaterem (czy te˝ niemo˝noÊç
oparcia si´ pokusie postawienia si´ na jego
miejscu) sta∏a si´ przyczynà ogromnej popu-
larnoÊci cyklu, wielokrotnie wznawianego
i publikowanego w sporych nak∏adach. Nie

bez znaczenia by∏a z pewnoÊcià paralela sytu-
acji, w jakiej znajdowali si´ bohaterowie (za-
bór rosyjski) i czytelnicy, pozbawieni mo˝li-
woÊci swobodnego podró˝owania, zmuszeni
do wielokrotnego ubiegania si´ o paszport. Po-
wieÊci Szklarskiego znakomicie spe∏nia∏y
funkcj´ substytutu podró˝y, stawa∏y si´ – jak
pisze Krzysztof K∏osiƒski – swego rodzaju sy-
mulakrum. Cel wypraw podejmowanych przez
bohaterów stanowi∏o przewa˝nie pozyskiwanie
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˝ywych zwierzàt dla europejskich ogrodów
zoologicznych, dajàcych zwiedzajàcym mo˝li-
woÊç oglàdania fauny, której naturalnym Êro-
dowiskiem sà miejsca dla wi´kszoÊci ludzi
niedost´pne, do których podró˝ wymaga
znacznych nak∏adów finansowych i pokonania
wielu trudnoÊci.

Same powieÊci Szklarskiego dzia∏ajà podob-
nie. Dajà czytelnikom z∏udzenie poznawania
Êwiata, który pozostaje dla nich niedost´pny,
a jednoczeÊnie dzi´ki opisowi wydaje si´ nie-
s∏ychanie bliski. Sà to bowiem – choç trudno
w to uwierzyç przy pierwszej lekturze, zw∏asz-
cza naiwnej, nastawionej jedynie na ch∏oni´cie
fabu∏y – powieÊci oparte na literaturze. Sam
Szklarski nie podró˝owa∏, mia∏ raczej natur´
domatora, niespecjalnie przepada∏ za wyjazda-
mi. Biograficzna anegdota mówi o wyprawie
do Egiptu, podczas której o ma∏o nie straci∏ ˝y-
cia, co mia∏o go utwierdziç w przekonaniu, ˝e
nie powinien si´ ruszaç z Katowic, w których
mieszka∏. Zaczytywa∏ si´ za to w ksià˝kach
podró˝niczych, korzysta∏ z roczników
„National Geographic”, poszukiwa∏ informacji
na temat obyczajów, kultury, zwierzàt i roÊlin
typowych dla obszarów, które chcia∏ opisaç.
Stàd te˝ widoczny wyraênie (i musz´ przyznaç:
nieco irytujàcy przy ponownej lekturze), cha-
rakterystyczny sposób wprowadzania tych in-
formacji do powieÊci. Sà one bowiem naszpi-
kowane nied∏ugimi wyk∏adami o tematyce
biologicznej, geograficznej czy etnograficznej,
poprzedzonymi zazwyczaj pytaniem jednej
z mniej doÊwiadczonych postaci lub proÊbà
o wyjaÊnienie jakiegoÊ zjawiska. „Nic o tym
nie s∏ysza∏em, mo˝e by mi pan coÊ o nich opo-
wiedzia∏?”, „Nie wiedzia∏em, ˝e i tutaj mo˝na
spotkaç takie roÊliny…”, „Czy wszystkie ludy
na tym obszarze u˝ywajà takiej broni?” – tak
mniej wi´cej zaczynajà si´ fragmenty, w któ-
rych pisarz korzysta z pieczo∏owicie zgroma-
dzonych informacji, niezale˝nie od tego, czy

akcja danej powieÊci toczy si´ w Afryce, Azji,
czy w którejÊ z Ameryk. Poczàtkowo informa-
cji udzielajà doroÊli, stopniowo jednak i To-
mek zyskuje ten przywilej, tym samym mo˝e
si´ pochwaliç wiadomoÊciami zdobywanymi
podczas studiów w Londynie. W ten sposób
snute przez Szklarskiego historie zyskujà rys
encyklopedyczny, stajà si´ êród∏em wiedzy
o Êwiecie, dajà namiastk´ doÊwiadczenia bez
koniecznoÊci opuszczania domu. „Celem i mo-
tywem podró˝y, wokó∏ których kr´ci si´ akcja
Tomka w krainie kangurów (i nast´pnych cz´-
Êci) jest wiedza w formie uporzàdkowanej,
zmatrycowanej, podr´cznik […]” – pisze K∏o-
siƒski4. To zarazem zaleta, jak i pewien man-
kament tych powieÊci, choç w∏asne doÊwiad-
czenie czytelnicze ka˝e mi opowiedzieç si´ po
stronie pisarza i jego strategii.

Nie znaczy to jednak, ˝e powieÊciom Szklar-
skiego nie mo˝na postawiç pewnych zarzutów,
choç wymaga to znacznie wi´kszego baga˝u
lekturowego ni˝ ten, którym dysponuje prze-
ci´tny nastolatek, do którego sà one adresowa-
ne. Os∏abia je to niejako od samego poczàtku,
choç nieuczciwoÊcià by∏oby nie zauwa˝yç na
przyk∏ad, ˝e wspominane przez pisarza Kongo
belgijskie jest przede wszystkim tajemniczym
przedmiotem eksploracji, w którym najodwa˝-
niejsi podró˝nicy prze˝ywali chwile zwàtpie-
nia i grozy, natomiast okrucieƒstwo i wyzysk
miejscowej ludnoÊci przez Europejczyków
schodzà w tym momencie na znacznie dalszy
plan. Szklarski nie akcentuje specjalnie mrocz-
nej strony procesu, który europejscy koloniali-
Êci eufemistycznie nazywali poznawaniem ta-
jemnic Czarnego Làdu (sama ta nazwa budzi
dzisiaj uzasadniony sprzeciw). Z drugiej stro-
ny, postaci kreÊlà co jakiÊ czas paralele pomi´-
dzy losem Polaków pod zaborami a niedolà
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rdzennych mieszkaƒców wyzyskiwanych
przez bia∏ych. Najwyraêniej widaç to w Tom-
ku na wojennej Êcie˝ce (trzecia cz´Êç cyklu,
1959), kiedy los Indian g∏´boko porusza g∏ów-
nego bohatera. Mo˝e wi´c jest to tylko kwestia
przesuni´cia akcentów, niemniej wydaje si´,
˝e w kilku wypadkach pisarz móg∏by radykal-
niej przedstawiç tak˝e ciemnà stron´ wydarzeƒ
znanych w naszej kulturze pod nazwà odkryç
geograficznych. 

Pewne kontrowersje wià˝à si´ ponadto z ˝y-
ciorysem samego pisarza, niejednoznacznym
i trudnym w ocenie, odzwierciedlajàcym jed-
nak czasy, w których ˝y∏. Choç urodzi∏ si´ na
emigracji, w Stanach Zjednoczonych (lub te˝
zosta∏ tam zabrany przez rodziców jako kilku-
miesi´czne dziecko – nie jest to do koƒca wy-
jaÊnione), w wieku 16 lat przyjecha∏ na sta∏e do
Polski. Mimo ˝e posiada∏ amerykaƒski pasz-
port, nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci opuszczenia
kraju w 1939 roku. Krótko po wybuchu wojny
podjà∏ wspó∏prac´ z tak zwanymi gadzinówka-
mi, polskoj´zycznà prasà wydawanà przez
okupanta, w których publikowa∏ pod pseudoni-
mem. Po wybuchu powstania warszawskiego
przy∏àczy∏ si´ jednak do oddzia∏u Armii Krajo-
wej. Kilka lat po wojnie zosta∏ skazany na ka-
r´ wi´zienia za kolaboracj´, choç – jak twier-
dzà niektórzy – móg∏ byç to jedynie pretekst, by
ukaraç pisarza za przynale˝noÊç do AK. JakiÊ
czas temu ów niechlubny epizod wojenny, mi-
mo ˝e od dawna znany historykom literatury,
przedstawiany by∏ w aurze sensacji w jednym
z telewizyjnych cykli Êledzàcych potkni´cia
˝yciowe poszczególnych pisarzy. Tymczasem
trudno jednoznacznie oceniç motywy, które
kierowa∏y Szklarskim, bez wàtpienia te˝ nale-
˝a∏oby si´ powstrzymaç od jednostronnego po-
t´piania go, nie zapominajàc oczywiÊcie, ˝e
wspó∏praca z czasopismami wydawanymi
przez okupanta nie przynosi mu chwa∏y.

Dla stworzonego przez Szklarskiego cyklu po-
wieÊci o przygodach Tomka Wilmowskiego
okolicznoÊci te nie majà w∏aÊciwie znaczenia.
W ˝aden sposób bowiem nie sà w stanie
umniejszyç roli, jakà przez wiele lat odgrywa∏y
one (i odgrywajà nadal, co poÊwiadcza cho-
cia˝by wzmianka w jednej z rozmów zamiesz-
czonych w „Czasie Kultury” nr 5/2010)
w kszta∏towaniu pasji poznawania Êwiata i roz-
budzaniu wyobraêni m∏odych czytelników.
Trzeba powiedzieç szczerze – nie tylko nasto-
latków. Kiedy czyta∏em te powieÊci ponownie,
by móc napisaç powy˝szy tekst, znowu z∏apa-
∏em si´ na tym, ˝e momentami zazdroszcz´ ty-
tu∏owemu bohaterowi jego przygód. A ponie-
wa˝ koƒczy∏em pisanie w podró˝y, w miejscu,
w którym powieÊciowego Tomka akurat nie
by∏o, chwilami zastanawia∏em si´ te˝, w jaki
sposób Szklarski opisa∏by jego przygody, gdy-
by akcja któregoÊ odcinka tego literackiego se-
rialu rozgrywa∏a si´ akurat tutaj.

JÓZEF MAREK (ilustr.)
Alfred Szklarski, Przygody Tomka 
na Czarnym Làdzie (1973)
[s. 44]

Alfred Szklarski, Tomek na tropach Yeti (1961)
[s. 49]
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Po˝egnanie
dzieciƒstwa.
O powieÊciach Karola Maya
Bronis∏aw Âwiderski 
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Mia∏em 12, mo˝e 13 lat, gdy przeczyta∏em t´
opowieÊç po raz pierwszy, by natychmiast za-
czàç od poczàtku. Naszym domem rzàdzi∏a
prosta zasada: w dzieƒ nale˝y pracowaç i czy-
taç, a w nocy spaç. Ale w∏aÊnie tego nie potra-
fi∏em. W nocy uk∏ada∏em namiot z ko∏dry.
Wciska∏em si´ pod nià, w jednej r´ce trzyma-
jàc ksià˝k´, w drugiej latark´. W jej Êwietle
widzia∏em biegnàce konie, niedost´pne ska∏y,
ma∏e, poruszane podmuchami wiatru krzewy,
oboj´tne chmury… Pod ko∏drà by∏o coraz dusz-
niej. Czarna wojskowa latarka ojca parzy∏a pal-
ce – i oto by∏em ju˝ na goràcym pustkowiu,
gdzie „ani samotny d˝ebel (arab. góra), ani
zielona uadi (wàwozy) nie przerywajà, jak
w Saharze, martwej, jednostajnej pustyni,
a cichy bijaw (êród∏o) nie nasyca o˝ywczà wil-
gocià najmniejszej nawet oazy”. Pot zaczà∏ po-
woli Êciekaç po moich plecach. W nast´pnej
chwili prawie odczu∏em to, czego doznawali
podró˝ni zmierzajàcy do Firewood Camp, gdy
„pada∏ deszcz, a grube na palec strugi wody
sp∏ywa∏y po olbrzymich pniach, ∏àczàc si´
u korzeni drzew najpierw w ma∏e, potem

w coraz wi´ksze strumienie, które spada∏y
niezliczonymi kaskadami od ska∏y do ska∏y,
w dolin´, gdzie poch∏ania∏a je wezbrana rzeka.
Zapad∏a ju˝ noc, co chwila hucza∏y pioruny
i rozÊwietla∏y ciemnoÊç…”. W ciemnoÊci
us∏ysza∏em krzyk ojca: „GaÊ Êwiat∏o! Pora
spaç!”. Obudzi∏ si´ i ujrza∏ ze swojej sypialni
blask latarki, niedostatecznie zakrytej ko∏drà.
Ale nie chcia∏em przestaç. OpowieÊci Karola
Maya przenosi∏y mnie tam, gdzie nie istnia∏a
ani szara, przygn´biajàca szko∏a, ani niezado-
wolony ojciec. Po ka˝dym wi´c okrzyku jesz-
cze szczelniej otula∏em si´ ko∏drà i wpatrywa-
∏em w stronice ksià˝ki. Na pogniecionym
ekranie poÊcieli ˝y∏y postaci, od których uczy-
∏em si´ dobra, wolnoÊci i si∏y.

1.
Gdy po wojnie „dobry” komunizm zwyci´˝y∏
z∏y faszyzm, straciliÊmy pewnoÊç, gdzie jest do-
bro, a gdzie z∏o. Pojawi∏o si´ pytanie: Co sile po
dobru, skoro i bez niego zwyci´˝y? Tak wyglà-
da∏a pierwsza lekcja demoralizacji. Nauczyli-
Êmy si´, ˝e dobro, które przegrywa, przestaje
nim byç. Wszak „histori´ piszà zwyci´zcy”! To
chyba dlatego fascynowali nas silni i w ka˝dej
chwili gotowi do walki o ˝ycie westmani, spo-
tykajàcy si´ przy obozowym ognisku, a czasami
w miejskiej gospodzie, gdzie – jak u pani Thick
– podaje si´ dobre piwo. Jest to czas falanste-
rów, wypraw do obu Ameryk, aby tam, w „dzie-
wiczych lasach”, ods∏oniç autentyczny – czyli
„dobry” – rdzeƒ egzystencji bia∏ego cz∏owieka.
Utopista Charles Fourier (1772–1837) ju˝
wczeÊniej zorganizowa∏ na tym kontynencie
socjalistyczne osiedla i sprawiedliwà dystry-
bucj´ owoców wspólnego trudu. Twórca Old
Surehanda tworzy innà utopi´: chwali ruchliwe,
nigdzie niezagrzewajàce miejsca grupy m´˝-
czyzn, którzy sà wolni, poniewa˝ nie pracujà. 
May odpakowuje zatem moralnoÊç i kultur´
europejskà z ciasnego systemu norm i praw.
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Twórca Old Surehanda
chwali ruchliwe, 
nigdzie niezagrzewajàce
miejsca grupy m´˝czyzn,
którzy sà wolni, 
poniewa˝ nie pracujà.
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Autor Nad Rio de la Plata, który sam by∏, jak
niebawem zobaczymy, ofiarà niemieckiego
sàdownictwa, nigdy nie zaniecha∏ jasnego od-
ró˝niania dobra od z∏a. Wysy∏ajàc swoich bo-
haterów w lasy Ameryki lub afrykaƒskie
i azjatyckie pustkowia, chcia∏ jednak pozbawiç
paƒstwowe instytucje monopolu na sàdzenie,
aby obdarzyç nim jednostk´: Old Shatterhan-
da, Winnetou, Kar´ Ben Nemsiego. Ameryka-
nin David H. Thoreau (1817–1862) ucieka∏
przed spo∏eczeƒstwem w puszcze i lasy swoje-
go kraju. May znalaz∏ w nich (czy dlatego, ˝e
odwiedzi Ameryk´ ju˝ po napisaniu swoich
ksià˝ek?) idealny pejza˝ dla autentycznej m´-
skiej solidarnoÊci i walki ze z∏em. Bo jego nar-
rator jest wyraênie stronniczy: wielbi „dobrà
si∏´”. W jego opowieÊciach ludzie s∏abi, nawet
gdy nie czynià z∏a, sà lekcewa˝eni i wyÊmie-
wani. W najlepszym wypadku czym pr´dzej
zapominani. W opowieÊci o Old Surehandzie
narrator podda grup´ westmanów próbie, któ-
rej nie umiejà sprostaç. W trosce o w∏asne ˝y-
cie odmówià udzia∏u w walce ze z∏em. Wów-
czas Old Shatterhand „odbierze” im prawo do
posiadania czytelnika. Obdarzony dobrym
przecie˝ sercem i jeszcze lepszà pami´cià wca-
le nie stara si´ zapami´taç imion tchórzy.
A mo˝e to w∏aÊnie stanowi o uroku tych ksià-
˝ek: ˝e nazwisko (lub przezwisko) majà prawo
nosiç jedynie ludzie aktywni? „Indianie – napi-
sze May w Czarnym Mustangu – nie nadajà
dzieciom imion ani nazwisk i ka˝dy musi sam
je sobie zdobyç, zas∏u˝yç na nie przez wybitne
czyny lub zalety…”. Nie wiem, czy jest to zgod-
ne z historià czerwonoskórych. Jest to z pewno-
Êcià prawda pierwszych chrzeÊcijan i póêniej-
szych ruchów rewolucyjnych. Idàcy za Jezusem
musieli przecie˝ – aby si´ odrodziç – porzuciç
domy i rodziny oraz zwiàzanà z nazwiskiem
rodowà histori´: najdobitniej mówi o tym opo-
wieÊç o przemianie Szaw∏a w Paw∏a. Podobny
los sta∏ si´ udzia∏em wielu insurekcjonistów,
ch´tnie pos∏ugujàcych si´ pseudonimami: na-

zwiskami, „na które zas∏u˝yli” dzi´ki swoim
czynom.

2.
Wydaje si´, ˝e niemiecki pisarz odnalaz∏ pro-
toplastów swoich bohaterów w greckich mi-
tach, a tak˝e w Êredniowiecznych i romantycz-
nych opowieÊciach rycerskich. Gdy jednak
dawni rycerze g∏osili chwa∏´ kobiet, to zbudo-
wani z podobnego surowca herosi Maya unika-
jà s∏abej p∏ci. Jego m´˝czyêni obdarzajà siebie
sympatià. Nie chcà nikomu podlegaç, a naj-
mniej – Ewie. Brak kontaktu z kobietami po-
zwala przecie˝ uniknàç „zamkni´cia” w rodzi-
nie. Owo odrzucenie domu (zwiàzane jednak
z pieczo∏owitym zachowaniem nomenklatury
rodzinnej: Winnetou stanie si´ „bratem” Old
Shatterhanda) przypomina ideologie misjonar-
skich ruchów religijnych lub politycznych. Jak
Êredniowieczni rycerze, wa∏´sajà si´ westmani
po Êwiecie – Old Shatterhand jeêdzi po ca∏ym
globie jak po prerii – lecz ich celem nie jest ju˝
erotyka rycerskich romansów, czyli obrona
mi∏oÊci, ale etyka: nieub∏agany poÊcig za z∏em,
którego jest pod dostatkiem. Na amerykaƒski
Dziki Zachód zje˝d˝ajà wówczas przest´pcy,
awanturnicy czy ludzie, dla których zabrak∏o
miejsca w Starym Âwiecie. Na preriach i w po-
wstajàcych dopiero miastach przybierajà nowe
nazwiska i pseudonimy – to samo uczynià Old
Shatterhand, Old Death czy Old Surehand –
aby uniewa˝niç mrocznà cz´sto przesz∏oÊç. By
zaczàç ˝ycie „od nowa”. Czy tak˝e tutaj nie
dobiega nas echo komunistycznych pragnieƒ?
Wszak to marksizm chcia∏ wszystko robiç „od
nowa”, poj´ciami zaÊ „stara klasa spo∏eczna”,
„stary ∏ad i idee” okreÊla∏ wroga, którego nale-
˝a∏o zniszczyç. Podobnie jak grecki Herakles,
Old Shatterhand wie, ˝e bez aktywnoÊci: po-
Êcigu, uj´cia i „naprawienia” z∏a, nie odrodzi
si´ harmonia ludzkiej egzystencji. Dobro jest
zatem czynem, a ten, kto nie jest zdolny do
czynu, nie mo˝e byç naprawd´ dobry. Z dru-

54

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 54



giej strony, nie mo˝na ostatecznie pokonaç z∏a,
bo ju˝ po chwili pojawi si´ w innym – lub tym
samym – miejscu. I ani z∏o wcale z czasem nie
s∏abnie, ani Old Shatterhand si´ nie starzeje.
Istniejà w wymiarze mitycznym, a ich starcia
sà zawsze „od poczàtku”. ¸apczywie czytajàc
pod ko∏drà o arcydzielnych obroƒcach dobra –
waleczny Niemiec, tak jak mityczni herosi
i jak z∏o, uchodzi z ˝yciem z najci´˝szych
przygód – dowiadywa∏em si´, ˝e dla „dobra
sprawy” mo˝na podawaç fa∏szywe nazwiska,
udawaç i zwodziç…

3.
Podobnie jak jego bohaterowie, May wielo-
krotnie i z niezwyk∏ym wysi∏kiem stara∏ si´
rozpoczàç ˝ycie „od nowa”. I pod ró˝nymi na-
zwiskami. W autobiografii Mein Leben und
Streben (Moje ˝ycie i dà˝enia) okreÊla siebie
zaimkiem „ja”, ale to samo czyni przecie˝
w powieÊciach o Old Shatterhandzie, gdzie
bohater-narrator nosi jego niemieckie imi´.
Identyfikuje si´ ze swoimi postaciami do tego
stopnia, ˝e pod koniec ˝ycia ka˝e sobie zrobiç
wiele fotografii w ubiorze Old Shatterhanda
i Kary Ben Nemsiego. Ale w jaki sposób pi-
sarz by∏ swoim bohaterem? Chyba niewielu
z nas, wielbicieli bystrych oczu westmanów,
wie, ˝e twórca tych postaci oÊlep∏ wkrótce po
urodzeniu w 1842 roku. „Nic nie widzia∏em –
napisze w autobiografii – nie istnia∏y dla mnie
figury, formy i kolory, miejsca lub zmiany sce-
nerii. Wyraênie s∏ysza∏em dêwi´ki i czu∏em
zapachy ludzi i otaczajàcego mnie Êwiata. Ale
to nie wystarcza∏o, aby odgadnàç jego prawdzi-
wy, trójwymiarowy obraz”. W tym czasie bab-
cia czyta mu baÊnie. Ich bohaterowie zamiesz-
kujà jego wyobraêni´. Dopiero majàc 6 lat,
odzyska∏ cz´Êciowo wzrok, ale do koƒca ˝ycia
pos∏ugiwa∏ si´ szk∏ami. Czy czytajàcy go
w Êwietle latarki ch∏opiec móg∏ wiedzieç, ˝e
mistrzowsko podchodzàcy wroga Old Shatter-
hand, uwalniajàcy w nocy z wi´zów Winnetou

i jego ojca Inczu-czun´, pos∏ugiwa∏ si´ wiedzà
Êlepca dotykajàcego przedmiotów? I ˝e indiaƒ-
scy bohaterowie Mayowych opowieÊci wra˝li-
woÊç na dêwi´ki i zapachy („tylko biali rozpala-
jà tak wielkie ogniska, ˝e ich zapach dochodzi
a˝ tutaj”) przej´li od malca godzinami siedzà-
cego w bezruchu? Czy to wówczas bezradny
Karol wyobrazi∏ sobie, ˝e jest kimÊ innym:
szybkim, silnym i màdrym m´˝czyznà?
„Zauwa˝y∏em – napisze – ˝e nie jestem ju˝
jednoÊcià, lecz osobowoÊcià rozbità, w∏aÊnie
tak, jak to g∏osi nowa nauka [czyli freudyzm –
B.Â.], mówiàc: nie jesteÊ pojedynczym cz∏o-
wiekiem, lecz dramatem. W tym dramacie wy-
st´puje wiele osób. Niekiedy wyraênie ró˝nià
si´ od siebie, kiedy indziej zaÊ sà zupe∏nie do
siebie podobne. Wpierw jest «ja», czyli obser-
wator tego, co si´ dzieje. Ale kim jest owo «ja»
naprawd´ i gdzie jest ono ukryte? Tego nie
umia∏em powiedzieç. Bardzo przypomina∏o
mojego ojca i posiada∏o jego wady…”. Kon-
statacja „osobowoÊci rozbitej” stanowi punkt
wyjÊcia egzystencjalnie rozumianej biografii
i cz´sto jest bodêcem dla duchowej i fizycznej
aktywnoÊci jednostki. Od „rozbicia” do „skleje-
nia”, od ró˝norodnych fragmentów do ca∏oÊci –
nawet je˝eli nie harmonijnej, to do takiej z jakà
da si´ ˝yç. Ojciec Karola by∏ ubogim tkaczem,
matka zaÊ akuszerkà. Ca∏à nadziej´ rodzice
z∏o˝yli w jedynym synu. To on mia∏ si´ staç
chlubà i ekonomicznà podporà rodziny. By
przybli˝yç te oczekiwania, ojciec cz´sto si´ga
po potrójnie skr´cony rzemieƒ, który „przed
u˝yciem lubi∏ wk∏adaç do goràcej wody, aby
uczyniç go bardziej elastycznym i skutecznym”
(Mein Leben und Streben). Zmusi∏ syna do
wstàpienia do seminarium nauczycielskiego, co
pozwoli∏o przysz∏emu autorowi Allah il Allah
poznaç klasycznà literatur´ Grecji, Rzymu oraz
Wschodu. Podczas pobytu w seminarium May
zostanie w 1862 roku oskar˝ony o kradzie˝
szeÊciu Êwiec i skazany na 6 tygodni aresztu.
Trzy lata póêniej ponowne aresztowanie, tym
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razem, jak si´ zdaje, spowodowane kradzie˝à
zegarka. Kariera nauczycielska zostaje przekre-
Êlona. Przysz∏y twórca Der Eremit przebywa
trzy lata w wi´zieniu. I wreszcie nowy wyrok –
od 1870 do 1874 roku. W tym okresie pos∏ugu-
je si´ oÊmioma „alternatywnymi” biografiami.
Przy ró˝nych okazjach przedstawia si´ jako
okulista doktor Heilig, jako wyk∏adowca semi-
narium nauczycielskiego Lohse, Hermes
Kupferstecher (Hermes by∏ greckim bogiem
kupców i z∏odziei) oraz porucznik policji von
Wolframsdorf. Kiedy indziej zaÊ twierdzi, ˝e
jest „agentem tajnej policji” – naturalnie bez
mo˝liwoÊci ujawnienia nazwiska, wys∏anni-
kiem prawnika dra Schaffratha, pisarzem He-
ichlem z Drezna, b´dàcym nieprawym synem
ksi´cia von Waldenburga (zrodzonym ze
zwiàzku z Matyldà Wadenbach), wreszcie –
samym Albinem Wadenbachem, w∏aÊcicielem
posiad∏oÊci na Martynice. Zaaresztowany
w 1870 roku tam w∏aÊnie, do „swojej” odleg∏ej
plantacji wyÊle list z b∏aganiem o pomoc…
S∏awny pisarz nierzadko bywa∏ nazywany
przez Niemców „k∏amcà”, „pozerem”, „hoch-
sztaplerem” wreszcie. Jak móg∏ bowiem udawaç
kogoÊ innego! Popatrzmy zatem, jak k∏amie pi-
sarz, który zbudowa∏ miasta i osiedla kilku
kontynentów, prerie zaÊ obsadzi∏ roÊlinami…
Mo˝na po prostu powiedzieç, ˝e postaci wywo-
dzàce si´ z królestwa jego fantazji by∏y praw-
dziwe, skoro za takie uznali je czytelnicy. Ale
powinniÊmy tu wspomnieç tak˝e o innej praw-
dzie – zwiàzanej z rozwojem w∏asnego „ja”.
Oto pisarz „podnosi” u∏omki swojej egzysten-
cji, aby z∏o˝yç je – w dziele – na nowo. Mo˝e-
my nawet zaryzykowaç, ˝e – zgodnie z receptà
Kierkegaarda na ˝ycie autentyczne – powtarza
je w swojej imaginacji i w ksià˝kach. Okulista
doktor Heilig to zapewne reminiscencja oftal-
mologa, który wyleczy∏ Maya ze Êlepoty.
„Heilig” oznacza zarówno „Êwi´tego”, jak
i „uzdrowiciela” – czy˝ nie by∏ oboma „braci-
szek Benito, najs∏ynniejszy lekarz pó∏nocnych

prowincji”, któremu uda∏o si´ (w Winnetou)
ca∏kowicie uzdrowiç szalonego poet´ Willia-
ma Ohlerta? Agent policyjny, Mr Treskow,
którego spotykamy w Old Surehandzie, jako
˝ywo przypomina innà „alternatywnà osobo-
woÊç” Maya – „agenta tajnej policji”. Jestem
prawie pewien, i˝ ka˝da z owych fantastycz-
nych postaci, w które wciela∏ si´ w latach
1862–1870, znalaz∏a odpowiednie schronienie
w ponad 80 napisanych przez niego ksià˝kach.
Wydaje si´ zatem, ˝e obecnie nieco inaczej
mo˝emy spojrzeç na imiona Old Shatterhanda,
Old Firehanda czy Kary Ben Nemsiego. Sà
one nie tylko pseudonimami, skrywajàcymi
ponurà, cz´sto kryminalnà przesz∏oÊç
(„PorzucilibyÊcie mnie, gdybyÊcie wiedzieli,
kim jestem… mój ojciec siedzia∏ w wi´zie-
niu” – mówi Old Surehand. „Pshaw – odpo-
wiada Old Shatterhand, pos∏ugujàcy si´ tak˝e
imieniem swojego autora – w wi´zieniach za-
mykano nieraz porzàdnych ludzi!”). Przede
wszystkim sà projektami przysz∏oÊci. Mówià:
Oto, kim chc´ byç! Kiedy pod koniec ˝ycia
May stwierdzi∏: „Old Shatterhand to ja”, zna-
czy∏o to, ˝e jego przesz∏oÊç i przysz∏oÊç, dzie∏o
i ˝ycie naprawd´ si´ spotka∏y. S∏aby, krótko-
wzroczny ch∏opiec, ofiara sadystycznego ojca
i bezdusznego sàdownictwa (badacze z „Karl-
-May Gesellschaft” sàdzà, ˝e pisarz by∏ chory
psychicznie w latach 60. XIX wieku), u schy∏-
ku ˝ycia naprawd´ okaza∏ si´ Old Shatterhan-
dem – zwyci´zcà. 

4. 
Pozostawmy na boku nadal dyskutowane pyta-
nia: Czy May by∏ homoseksualistà? Czy mia∏
osobowoÊç „narcystycznà”? PoÊwi´çmy uwa-
g´ innej, naprawd´ szokujàcej, sprawie.
Twierdzi si´ bowiem niekiedy, i˝ Karol May
by∏ „inspiratorem” Hitlera. W jaki sposób May –
pacyfista i antyrasista, móg∏ nim zostaç?
Pierwszy chyba sformu∏owa∏ to pytanie Klaus
Mann, uchodêca z faszystowskich Niemiec.
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W 1940 roku opublikowa∏ artyku∏ ∏àczàcy ze
sobà pisarza i zbrodniarza. Zatytu∏owa∏ go
Kowboj nauczycielem Führera. Odtàd temat
ten przewija si´ w wielu tekstach. Norweski
pisarz Sigurd Hoel napisze w 1946 roku
w kopenhaskim dzienniku „Ekstrabladet”, ˝e
„ulubionym autorem Hitlera by∏ Karol May,
najnikczemniejszy z niemieckich twórców
krymina∏u”. Bliski wspó∏pracownik kanclerza
Martin Bormann stwierdzi∏, ˝e jako dziecko
Hitler z zapami´taniem czyta∏ powieÊci Maya
„w Êwietle Êwiecy lub ksi´˝yca, za pomocà
ogromnego szk∏a powi´kszajàcego”. Albert
Speer przypomni w swoim dzienniku s∏owa
Führera, który dzi´ki Mayowi mia∏ odkryç, ˝e
„mo˝na poznaç Êwiat bez koniecznoÊci podró-
˝y” (Spandau. The Secret Diaries). B´dàc
kanclerzem Rzeszy, Hitler otrzyma∏ w prezen-
cie dzie∏a zebrane Maya. W swoich rozmowach
b´dzie wielokrotnie cytowa∏ autora Winnetou.

OczywiÊcie, pisarz nie odpowiada za sposób,
w jaki jest czytany. Ale ta bliskoÊç musi niepo-
koiç. Bo napotykamy tutaj nierzadki przecie˝
przypadek u˝ycia szlachetnego surowca do
budowy z∏ych ideologii. May, nazywany
przez niektórych badaczy „humanistà”, nie
by∏ ideologiem nazizmu. Ale przecie˝ i on
dzieli∏ ludzi na „swoich” i wrogów, i jego ˝y-
wio∏em by∏a walka, „dobrem” – czyn, najg∏´b-
szym zaÊ pragnieniem – zwyci´stwo. W jego
humanistycznych naukach, g∏oszàcych rów-
noÊç bia∏ych, Indian i Murzynów (jak s∏ynny
Bob z Old Surehanda lub Sam z Winnetou) –
ale nieobejmujàcych na przyk∏ad Chiƒczyków,
tak pogardliwie opisanych w Czarnym Mustan-
gu – odnajdziemy podnios∏e myÊli Jezusa i idee
pierwszych socjalistów. I chyba w∏aÊnie przy
okazji lektury Maya warto zapytaç, kiedy – i jak
– degenerujà si´ „dobre” idee. Dlaczego s∏owa
Jezusa tak ∏atwo przyklei∏y si´ do mieczy krzy-
˝owców, teorie socjalistów zaÊ potulnie u∏o˝y-
∏y si´ w skrwawionych d∏oniach komunistów?

Wydaje si´, ˝e postawa Maya wywodzi si´
z przej´tej od ˝ydów i chrzeÊcijan idei zadoÊç-
uczynienia. Ale nawiàzywali do niej tak˝e bol-
szewicy, walczàcy za „uciÊniony proletariat”,
i naziÊci, utrzymujàcy, i˝ ograniczone po
I wojnie Êwiatowej terytorialnie, ekonomicz-
nie i politycznie Niemcy skazane zosta∏y na
zbyt surowà kar´. Tak˝e May d∏ugo uwa˝a∏
siebie za cz∏owieka skrzywdzonego, dla które-
go literatura sta∏a si´ zadoÊçuczynieniem, mo-
˝e nawet narz´dziem wyrównania „porachun-
ków” z krzywdzicielami. Jego krytyka spo∏e-
czeƒstwa mieszczaƒskiego: odraza do ˝ycia
osiad∏ego, pieniàdza, banków i kupców (któ-
rzy sà zazwyczaj podli i tchórzliwi), kult silnej
jednostki – westmana personifikujàcego „dobrà
si∏´” i wolnego od lojalnoÊci wobec rodziny,
b´dàcego zaÊ prawodawcà, s´dzià i wykonawcà
wyroków w jednej osobie, a zatem niedemo-
kratà – oto, gdzie poglàdy Maya mog∏y napo-
tkaç nazistowskie (i komunistyczne) pragnie-
nie zmiany Êwiata.

5.
Jako 12-letni ch∏opiec nic o tym nie wiedzia∏em.
Dziesi´ç lat póêniej wyjecha∏em do Danii, gdzie
d∏ugo obywa∏em si´ bez Maya. Gdy po 1990 ro-
ku mog∏em ju˝ odwiedziç Warszaw´, wiele
razy podchodzi∏em do ulicznego stoiska z ksià˝-
kami na Nowym Âwiecie. Za ka˝dym razem
mówi∏em sobie: Co robisz? Przecie˝ nie jesteÊ
ju˝ dzieckiem! Kupi∏em Winnetou dopiero nie-
dawno, ale jedynie dwa pierwsze tomy. W trze-
cim bowiem silny, dobry i nieznajàcy trwogi
Apacz umiera. Nie chcia∏em jego Êmierci. 

Tekst ukaza∏ si´ w „Res Publice Nowej” 4/2002, s.80–84.

Fragment plakatu do filmu Winnetou i Apanaczi (1966)
[s. 52]
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Spocona lektura 
Karola Maya
Z Bronis∏awem Âwiderskim
rozmawiajà Jerzy Borowczyk i Micha∏ Larek 

fot.: http://bi.gazeta.pl/im/5/5215/z5215715X.jpg
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Micha∏ Larek: Dlaczego Karol May?

To ciekawe pytanie: kiedy sami zaczynamy
wybieraç lektury? Kiedy zaczynamy przebie-
raç wÊród ksià˝ek, mówiàc: „nie, ta nie jest dla
mnie, a tamta, o, jak najbardziej”? Wydaje mi
si´, ˝e pierwsze ksià˝ki nigdy nie sà tylko lek-
turami. Aby sta∏y si´ atrakcyjne, muszà nieÊç
coÊ wi´cej… Zaczà∏em czytaç Maya, bo robili
to moi koledzy. Przede wszystkim dlatego, ˝e
pewnego dnia mój szkolny przyjaciel da∏ mi
pierwszy tom Winnetou i powiedzia∏, ˝e chce,
abym go przeczyta∏. Zrobi∏em to, by poÊwiad-
czyç przyjaêƒ. Nawet pierwsze lektury nie by-
wajà bezinteresowne.
Chocia˝ chodzi∏em do szko∏y w centrum War-
szawy, a zatem w dzielnicy nie najbiedniejszej,
chyba niewielu z nas mia∏o w∏asne ksià˝ki.
Mo˝e dlatego po˝yczaliÊmy je sobie…

M.L.: Wspomnienie lektury Maya to w∏aÊciwie
sceny, w których m∏ody Bronek walczy o wol-
noÊç, prawo decydowania o samym sobie, w∏a-
snà idiosynkratycznoÊç.

Nie wiem, czy ta lektura by∏a „walkà o mnie”,
czy raczej by∏a bardzo typowa, m∏odzie˝owa,
ch∏opi´ca. By∏em przekonany, ˝e robi´ to, co
inni ch∏opcy w klasie. A w∏aÊciwie, czytajàc
Maya w ukryciu, z latarkà pod ko∏drà, by∏em
pewien, ˝e staj´ si´ m´˝czyznà. Spocona lektu-
ra Maya to by∏ ów rite de passage, dowód, ˝e
mam zadatki na „prawdziwego m´˝czyzn´”,
czyli takiego, który d∏ugo potrafi wytrzymaç

pod ko∏drà, bez powietrza. Nigdy nie by∏em te-
go tak pewien, jak wówczas. Ciekaw jestem,
jak czyta si´ Maya obecnie, gdy tak radykalnie
zmieni∏ si´ kontekst polityczny. Otworzy∏em
jego ksià˝ki po 1956 roku, gdy nadal docho-
dzi∏y odg∏osy „polskiego Paêdziernika”,
a przede wszystkim ta najprostsza, od razu
przez nas podchwycona dystynkcja polityczna:
„my–wy”, „przyjaciele–wrogowie”, „praw-
da–k∏amstwo” i tak dalej. To by∏a rzeczywi-
stoÊç doros∏ych, ale obowiàzywa∏a wszystkich.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e Êwiat jest rozpo∏owio-
ny, antagonistyczny, agresywny – i jednocze-
Ênie tajemniczy, skoro tej wrogiej cz´Êci nie
mo˝na by∏o poznaç, oczywiÊcie, ˝e nie, bo na-
le˝a∏o jà jak najszybciej zniszczyç!
A nieco poni˝ej agresywnych idei doros∏ych
by∏ inny, tak˝e rozpo∏owiony i wrogi sobie
Êwiat: ch∏opcy i dziewczynki. Chocia˝ mia∏em
siostr´ bliêniaczk´, od dawna wiedzia∏em, ˝e
dziewczynka to tajemnica. Królestwo ryzyka.
Siedzieç obok dziewczynki w jednej ∏awce by∏o
sprawà haniebnà; dobrze wiem, co mówi´, bo
przez miesiàc zosta∏em w∏aÊnie w ten sposób
„ukarany” za przeszkadzanie nauczycielce. To
zresztà ciekawe, ˝e kobieta-nauczycielka
uzna∏a bliskoÊç dziewczynki za surowà kar´
dla ch∏opca. Jak g∏´boko tkwi∏o w polskich ko-
bietach, nawet wykszta∏conych, przeÊwiadcze-
nie o w∏asnej ni˝szoÊci…
A przecie˝ jakoÊ si´ – codziennie – ˝y∏o w kla-
sie obok dziewczynek. My, ch∏opcy po˝yczali-
Êmy sobie Winnetou i Old Surehanda z polece-
niem surowo przekazywanym debiutujàcemu
czytelnikowi: „wpierw przeczytaj dwa tomy
Winnetou, potem dwa Old Surehanda, i dopie-
ro na koƒcu ten trzeci o Winnetou!”. Ta czytel-
nicza instrukcja obs∏ugi by∏a dla nas bardzo
wa˝na, Winnetou bowiem ginie w trzecim to-
mie, a wcià˝ ˝yje na kartach Old Surehanda.
Nale˝a∏o uchroniç ˝ycie przed Êmiercià,
a w istocie obroniç iluzj´ prawdy przekazanà
w tekÊcie. Pami´tam: gdy ktoÊ nie sprosta∏
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Czytajàc Maya w ukryciu,
z latarkà pod ko∏drà, 
by∏em pewien, ˝e 
staj´ si´ m´˝czyznà.
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naszej recepcie i przedwczeÊnie zerknà∏ „na
koniec”, zosta∏ surowo napi´tnowany przez
uznanych w klasie czytelników Maya, którzy
odtàd odmawiali mu po˝yczenia kolejnych
ksià˝ek, twierdzàc, ˝e delikwent „nie wie, jak
nale˝y czytaç”.
W ten kontrolowany sposób Karol May w cià-
gu roku przeszed∏ w naszej klasie przez
wszystkie ch∏opi´ce d∏onie. W tym samym
czasie dziewczynki przekazywa∏y sobie niedo-
st´pnà dla nas, wielotomowà Ani´ z Zielonego
Wzgórza Lucy Maud Montgomery. Te dwa,
starannie od siebie oddzielone obiegi stworzy∏y
z nas pierwotne plemi´, którego pierwowzór
gdzieÊ daleko odkry∏ Bronis∏aw Malinowski. Na
Wyspach Trobriandzkich w procesie wymiany
zwanej kula w jednà stron´ wysy∏ano naszyj-
niki, a z drugiej otrzymywano naramienniki.
Owa wymiana obowiàzywa∏a jak najbardziej
serio tak˝e u nas i je˝eli ktoÊ zabrudzi∏ lub po-
dar∏ ksià˝k´, a zatem zmniejszy∏ jej „wartoÊç”,
musia∏ si´ dobrze z tego wyt∏umaczyç.
OczywiÊcie, kusi∏o nas, aby otworzyç Ani´
z Zielonego Wzgórza i porównaç z Winnetou,
chocia˝ nie wyobra˝aliÊmy sobie ksià˝ki cie-
kawszej od biografii Apacza. Ale stanowi∏oby
to naruszenie niezwykle surowego tabu: ksià˝-
ki dla dziewczynek nie by∏y, jak wiadomo, tek-
stami dla ch∏opców. I odwrotnie. Zapewne ba-
liÊmy si´ tak˝e, i˝ dotykajàc „babskiej” ksià˝ki,
stracimy coÊ z owej z takim trudem osiàgni´tej
m´skoÊci… Ale podwaja∏a naszà ciekawoÊç
rzecz towarzyszàca dziewczyƒskiej wymianie.
Zazwyczaj podawa∏y dalej kolejny tom Ani…
wraz z pod∏u˝nym notesikiem w twardej opra-
wie, proszàc nowà czytelniczk´ o wpisanie si´.
A zatem bycie czytelnikiem wzbudza∏o w nich
tak˝e pisarskie pragnienia: to by∏o nowe i nie-
pokojàce. Jak one to robià!?
Gdy po d∏u˝szej naradzie z∏o˝yliÊmy si´ na
pàczka dla najsilniejszego ch∏opca w klasie,
kilka dziewcz´cych notesików znalaz∏o si´
w zasi´gu naszych d∏oni. Pami´tam jeden z ty-

powych wpisów, ilustrowany zazwyczaj dwo-
ma du˝ymi, czerwonymi sercami, z∏àczonymi
bia∏à kokardà, którà nierzadko trzyma∏
w dziobku t∏usty go∏àbek:
„Dwa serca z∏àczone,
Klucz rzucony w morze,
Nikt nas nie roz∏àczy,
Tylko Ty, o Bo˝e!”

W∏aÊnie wtedy wydarzy∏ si´ d∏ugo rozpami´-
tywany skandal: jeden z ∏obuzów klasowych
skorzysta∏ z okazji i bezczelnie wpisa∏ do note-
sika naj∏adniejszej dziewczynki:
„Ku pami´ci!
Kupa mi´ci
mi´ci kupa
wpisa∏ si´ alojzy dupa”.

OczywiÊcie t´ stronic´ obra˝ona w∏aÊcicielka
musia∏a szybko i zr´cznie wydrzeç, aby nie
zniszczyç wartoÊciowych wpisów. Pisanie i czy-
tanie zawiera∏o zatem przekaz o cenzurze i wie-
dz´, ̋ e nie wszystko mo˝na napisaç i przeczytaç. 

Jerzy Borowczyk: Uderzy∏o mnie
zaakcentowanie przez Pana swoistej
bezdomnoÊci bohaterów Maya. Choç chyba
lepiej by∏oby tu mówiç o odstawieniu, porzuceniu
domu i rodziny. Czy to równie˝ prze˝ywa∏
Âwiderski-dziecko, czy te˝ Âwiderski-emigrant
piszàcy esej o swoich ksià˝kach dzieciƒstwa?

Ale˝ ci bohaterowie Maya, których chcieli-
Êmy naÊladowaç, nie tylko porzucili swój dom
rodzinny, ale i nie chcieli ˝adnego innego!
Przecie˝ pami´ta pan ironicznà pogard´ do-
Êwiadczonych westmanów wobec zasypiania
w domowym ∏ó˝ku, pod ko∏drà, gdy „preria
jest najlepszà poduszkà”! Chroniczna bezdom-
noÊç sygnalizowa∏a pewnà pozycj´ etycznà.
Klasyczna etyka, co wiemy chocia˝by z Platoƒ-
skiego Paƒstwa, powstaje w zamkni´ciu, we-
wnàtrz szczelnych murów miasta i granic
paƒstwa. Poj´cia etyczne zasiedzia∏ych
mieszkaƒców rodzà si´ jak ∏aƒcuchy przy-
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twierdzone do tych murów: zadaniem tych
poj´ç jest w∏aÊnie utrzymaç obywateli „w ry-
zach”. „SprawiedliwoÊç to pomaganie przy-
jacio∏om”, mówi Grek: etyka jest zawsze
„domowa”. May ukazuje innà pozycj´ etycznà,
zgodnà zresztà z doÊwiadczeniem spo∏eczeƒ-
stwa otwartego, dynamicznego, gdzie „przyja-
ciele” ∏atwo mogà si´ zamieniç we „wrogów”,
jak to si´ sta∏o ze zdradzieckim Old Wabblem
z Old Surehanda. Gdzie normy indiaƒskie
zostajà zderzone z prawami bia∏ych panów
i czarnych niewolników, a motywacja bez-
wzgl´dnych poszukiwaczy z∏ota z ekologicz-
nym post´powaniem Apaczów. Tutaj wszystko
si´ mo˝e wydarzyç – i to „wszystko” oznacza
w istocie, ˝e nasza nauka moralna jest niczym
nieograniczona: co chwila pojawiajà si´ nie-
znani ludzie, ich skóra mo˝e mieç niezwyk∏e
barwy, a dobro i z∏o, jakie ze sobà przywo˝à,
przekraczajà konwencjonalne opisy, przekazy-
wane od stuleci wewnàtrz murów zamkni´tego
miasta. Samotny kowboj, spopularyzowany
tak˝e przez amerykaƒskie westerny, jest w∏a-
Ênie g∏osicielem tej zmiany… i nie da si´ go
ju˝ zap´dziç pod ko∏dr´.

J.B.: Równie wa˝na staje si´ biografia niemiec-
kiego pisarza. To zdecydowanie jednak czytanka
dla doros∏ych. Niebywa∏e, ˝e ten najpierw 
niewidomy, a póêniej s∏abo widzàcy notoryczny
k∏amca, przest´pca etc. staje si´ systematycz-
nym pisarzem. WyjaÊnia Pan ten fenomen
w swoim eseju. Czy nie warto by jednak do idei
zadoÊçuczynienia i kwestii pochwa∏y si∏y 
i porzàdkowania Êwiata na w∏asnà r´k´ dorzuciç
tak˝e t´sknoty Maya za harmonià w mi´dzyludz-
kich relacjach oraz za ideà czystej przyjaêni?

To prawda. May przeszed∏ w swoim ˝yciu
swoiste nawrócenie, które pozwoli∏o mu po-
rzuciç egzystencj´ kryminalisty. Sta∏ si´ gorli-
wym wyznawcà Jezusa, ale chyba widzia∏ go
jako Pierwszego Kowboja, samotnika, który
nie ba∏ si´ g∏osiç swojej racji ludziom majà-
cym w∏adz´ i autorytet. Niemiec nie zwraca∏
chyba uwagi na przemian´ Jezusa w Chrystusa,

to znaczy w symbol wszechpot´˝nej instytucji.
May by∏ zainteresowany ludêmi „pozainstytu-
cjonalnymi” i chyba dlatego jego bohaterowie
sà ciàgle w ruchu, aby nie obrosnàç w rodzin´,
ziemi´, sklep, bank… zauwa˝my, ˝e nawet
Winnetou zmusza autor do ciàg∏ych i samot-
nych podró˝y, co musi zadziwiç ka˝dego etno-
grafa, wiedzàcego, jak wa˝na dla ka˝dego ple-
mienia jest sta∏a obecnoÊç wodza. Ale May
„wyciàga” swoje postaci z ich spo∏ecznego
kontekstu. Nie chce, aby – jak byÊmy dzisiaj
powiedzieli – posiada∏y sta∏y interes rodzinny
lub grupowy lub czu∏y si´ przedstawicielami
narodu, zmuszonymi do obrony jego honoru.
I chyba dopiero mi´dzy takimi jednostkami,
przypominajàcymi nieco urodzonego w tym
samym miejscu i czasie nietzscheaƒskiego
Nadcz∏owieka, mog∏o si´ „zaiskrzyç”, mog∏a
powstaç wi´ê harmonii i przyjaêni. A mo˝e
by∏a to Maya prywatna recepta na zaleczenie
europejskiego nihilizmu?…
Tak. G∏osi∏ utopi´ wszechludzkiej harmonii
i przyjaêni idealnej, powiedzielibyÊmy: platoƒ-
skiej – i chyba wiedziony autentycznym pisar-
skim instynktem umieÊci∏ te marzenia na ziemi
nieoglàdanej – w Ameryce.
Ciekawa jest w ksià˝kach Maya, Êlepca
w okresie wczesnego dzieciƒstwa, dialektyka
tego, co widzialne, i tego, co wymarzone. Opi-
sujàc Ameryk´ lub Azj´, by∏ o wiele zuchwal-
szy i swobodniejszy od pisarzy empirystów,
nie ogranicza∏ swojej fantazji – i stworzy∏
prawdziwy raj dla m∏odego czytelnika.
Dzisiejsi powieÊciopisarze Zachodu przepro-
wadzajà z regu∏y gruntowny research przed
napisaniem kolejnej ksià˝ki, a w Danii otrzy-
mujà nawet obfite rejselegaty umo˝liwiajàce
podró˝e do miejsc, gdzie ma si´ zatrzymaç ich
bohater. May, jak tylu pisarzy europejskich
przed nim, postàpi∏ odwrotnie: najlepiej opisy-
wa∏ ziemie, których nigdy nie widzia∏. A gdy
wreszcie, pod koniec ˝ycia przyjecha∏ do USA,
by∏, rzecz jasna, rozczarowany… Jego alter ego,
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Old Shatterhand, od czasu do czasu opuszcza
Ameryk´, Azj´ i Afryk´ i wyje˝d˝a „na urlop”
do Niemiec, ale nigdy chyba nie przywozi z tych
podró˝y dok∏adnego opisu kraju tak dobrze
znanego Mayowi. Bo pisarz dobrze wiedzia∏, ˝e
pisarska fantazja ma si´ najlepiej na ziemi wy-
myÊlonej. Jego strategia jest mocnym wk∏adem
do nigdy chyba niezakoƒczonej dyskusji: czy
bohater powieÊci powinien byç „prawdziwy”
(jak ˝àda∏ powojenny socrealizm), prawdopo-
dobny czy wr´cz nieprawdopodobny?

M.L.: Na czym zatem polega∏oby „po˝egnanie
z dzieciƒstwem”, którego dokonuje Pan w eseju
o ˝yciu i twórczoÊci Maya? Na wyrazistym
uprzytomnieniu sobie, ˝e ksià˝ki z m∏odoÊci,
nawet te najbardziej „bezinteresowne”
i rozrywkowe, bywajà cz´sto maszynami
promujàcymi ideologie albo antyideologie?

Interesuje mnie poczàtek (i koniec) prze˝yç
i zwiàzanych z nimi myÊli. Prosz´ zauwa˝yç,
˝e zwrot „po˝egnanie z dzieciƒstwem” jest tu-
taj (a zresztà chyba zawsze) paradoksem. Bo
i „˝egnam si´”, i jednoczeÊnie raz jeszcze
przywo∏uj´ dzieciƒstwo, pragn´ je zatrzymaç
przy sobie. W tym sensie dzieciƒstwa nigdy
nie mo˝na „po˝egnaç”, wbrew zaleceniom na-
szej kultury, która domaga si´ klarownego od-
dzielenia roli dziecka od doros∏ego.
Dlaczego w Kopenhadze czyta∏em po polsku
niektóre zabrane z Polski ksià˝ki „z dzieciƒ-
stwa” i jednoczeÊnie utonà∏em w skompliko-
wanych publikacjach Kierkegaarda? Czy ist-
nieje jakieÊ „prawo”, dyktujàce przejÊcie od
lektur dzieciƒstwa do lektur wyznaczajàcych
doros∏oÊç? I jak owo „prawo” wyglàda? Czy
formu∏uje je wy∏àcznie Êwiat zewn´trzny, czy,
przede wszystkim, ∏aknienie cz∏owieka we-
wn´trznego, który roÊnie na nowych lekturach,
ale i lubi powracaç do przesz∏oÊci?

M.L.: Na poczàtku naszej rozmowy powiedzia∏
Pan, ˝e jego lektura Maya by∏a typowa. Mo˝e
i tak. Ale ten powrót nie jest typowy z ca∏à

pewnoÊcià! Jest wybitnie idiosynkratyczny.
Przecie˝ po raz kolejny przekonujemy si´, ˝e
„u êróde∏” Pana intelektualnej aktywnoÊci tkwi
jakaÊ – czy ja wiem? – trauma,  oskar˝ycielska
pasja, buntownicza nami´tnoÊç, gruntowna
niezgoda…

Owszem, sà rzeczy, których nie znosz´ i pró-
buj´ je zmieniç. Ale tu˝ obok jest ciekawoÊç,
mo˝e nawet przede wszystkim ciekawoÊç. To
fascynuje mnie w ka˝dym cz∏owieku: jaki by∏
kiedyÊ, w jakich warunkach si´ zmieni∏ i dla-
czego. Je˝eli powracam do moich dawnych
lektur i prze˝yç, to czyni´ to, aby z m i e r z y ç
d r o g ´  – jak daleko zaszed∏em, co zobaczy-
∏em „po drodze” i czy to by∏o ciekawe. Podam
przyk∏ad: pami´tam g∏´boki szok, jaki prze˝y-
∏em, gdy zobaczy∏em koleg´ przekraczajàcego
wszystkie znane nam normy i wpisujàcego „na
z∏oÊç” do notesika kole˝anki przytoczony
wierszyk o „kupie pami´ci”. Zapewne dzi´ki tej
traumie zapami´ta∏em to zdarzenie na ca∏e ˝y-
cie. Owszem, by∏em przewra˝liwiony, pokr´co-
ny, ale nie bàdêmy moralistami. Przecie˝ ludzie
sà ró˝ni, nie przykrawajmy ich do naszych po-
j´ç. Dzisiaj si´ Êmiej´ z tamtego zdarzenia. I to
mnie w∏aÊnie ciekawi: có˝ takiego sta∏o si´ „po
drodze”, ˝e przera˝enie zamieni∏o si´ w Êmiech?
Po prostu, próbuj´ opisaç mojà drog´…

M.L.: Czy jest jeszcze inny „m∏odzie˝owy”
pisarz, do którego chcia∏by Pan wróciç?

W szkole czyta∏em tak˝e Makuszyƒskiego
i Morcinka obok ró˝nych pisarzy sowieckich,
których nazwisk nie pami´tam. W czwartej lub
piàtej klasie by∏em pod wra˝eniem opowieÊci
wojennej Iwan Nikulin, marynarz rosyjski, ale
poza tytu∏em i wra˝eniem nic wi´cej nie pami´-
tam. OczywiÊcie pociàga∏y mnie tak˝e, chocia˝
nieco s∏abiej, powieÊci Juliusza Verne’a. Jak
pan widzi, wszystkich pobi∏ May. Mo˝e ozna-
cza to, ˝e jestem wiernym czytelnikiem?

Poznaƒ–Kopenhaga, marzec 2011
fot.: Karol May w przebraniu Old Surehanda
[s. 63]
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Zarzàd do spraw Lasu
O powieÊciach m∏odzie˝owych rozmawiajà 
Adam Lipszyc, Jerzy Borowczyk i Micha∏ Larek

1 maja 1968, Szczecin
fot. ze zbiorów Andrzeja Ja∏owiczora
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Micha∏ Larek: Esej Bronis∏awa Âwiderskiego
Êwietnie si´ zaczyna. Pe∏na emocji scena, któ-
ra mo˝e stanowiç efektowny poczàtek opowie-
Êci o ˝yciu jako nieustajàcym komentowaniu
wa˝nych ksià˝ek. Macie podobne wspomnie-
nia?

Jerzy Borowczyk: Poczàtek szkicu Âwider-
skiego mnie zaskoczy∏ – proÊciutki koncept.
Ksià˝ki czytane w czasach szkolnych i liceal-
nych pami´ta si´ chyba przede wszystkim tak –
jako coÊ fizycznie namacalnego, jako stan
dziwnego „haju” wywo∏anego g∏ównie przez
narracyjne odurzenie. Tak czyta∏em ksià˝ki
wojenne (mo˝na by∏o kupiç w kiosku seri´
z tygrysem, a w ksi´garni marynistyczno-wo-
jenne rzeczy Pertka), Pana Samochodzika
oraz Dzieƒ Szakala Forsytha. Na lekcjach pod
∏awkà, w domu podczas posi∏ków i w ka˝dym
innym czasie. No i wa˝na by∏a mo˝liwoÊç ga-
dania z kumplami, którzy czytali rzeczy po-
dobne. W siódmej i ósmej klasie podstawówki
przerwy lekcyjne i czas po szkole schodzi∏y na
k∏ótniach o bitwy morskie na Pacyfiku, o to,
czy bli˝ej nam do Amerykanów z ich lotni-
skowcami, czy do japoƒskiego samurajstwa
i kamikadze. Punkt obowiàzkowy stanowi∏y
tak˝e zeszyty z serii Typy broni i uzbrojenia,
skàd przerysowywaliÊmy okr´ty flot morskich
oraz samoloty obu flot powietrznych.

Adam Lipszyc: Ja tam pod ko∏drà niczego nie
czyta∏em. W ogóle nie mam chyba jakichÊ
szczególnych wspomnieƒ z fizjologii czytania.
Raz tylko naprawd´ wpad∏em na s∏up, kiedy
zaczyta∏em si´, wracajàc z biblioteki, rozbi∏em
sobie ∏eb, a za zniszczenie ksià˝ki (której wca-
le nie pami´tam) musia∏em zabuliç. Nie bra-
∏em te˝ kursów m´stwa u Karola Maya ani
u nikogo innego. To nie znaczy, ˝e nie czyta-
∏em kawa∏ków patetycznych, wr´cz przeciw-
nie, ale nie sàdz´, ˝ebym si´ czegokolwiek
z ksià˝ek uczy∏. Bra∏y mnie wznios∏e efekty,
wielkie sceny, bardziej zresztà chyba katastro-
fy ni˝ zwyci´stwa. Moja rodzina czyta∏a na po-
t´g´, mam dwóch starszych braci, bez przerwy
si´ ponad mojà g∏owà przerzucano tytu∏ami
i ró˝nymi kawa∏kami ksià˝ek. Jednym z efek-
tów tego wysokiego poziomu rodzinnego czy-
telnictwa by∏o na pewno wieczne poczucie, ˝e
czytam za ma∏o, i to na dodatek rzeczy zbyt
dziecinne: strasznie chcia∏em czytaç jakieÊ
trudne ksià˝ki, tak samo jak marzy∏em o tym,
˝eby wreszcie zacz´∏a mi smakowaç herbata
bez cukru. Z drugiej strony, skutek tego ciàg∏e-
go gadania o ksià˝kach by∏ te˝ taki, ˝e jest wie-
le rzeczy, których po prostu nigdy nie przeczy-
ta∏em, bo mi je opowiedzia∏ brat (ten Êredni,
nie najstarszy). Na przyk∏ad Panów Samocho-
dzików czyta∏em chyba tylko ze dwóch, bo
reszt´ zna∏em od brata i jakbym czyta∏. Jeszcze
przed bratem opowiadaniem ksià˝ek para∏a si´
zresztà moja matka, która ma kilka ulubionych
rzeczy, zw∏aszcza Ann´ Karenin´ i N´dzników –
czyta to na okràg∏o. No, i tych N´dzników opo-
wiada∏a nam – mnie i bratu – podczas niekoƒ-
czàcych si´ wycieczek w Tatrach. Pomys∏ by∏
taki, ˝e chcia∏a nas zagadaç, bo inaczej maru-
dziliÊmy. Ale potem ona sama mia∏a ju˝ dosyç
opowiadania, za to my z kolei byliÊmy wcià-
gni´ci po uszy i domagaliÊmy si´ dalszych dra-
matycznych zwrotów akcji. Pami´tam, jak si´
targujemy, ˝eby opowiada∏a dalej – na przy-
k∏ad jeszcze do tamtego szlabanu. No, ale tych
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N´dzników i par´ innych powieÊci Hugo po-
tem naprawd´ przeczyta∏em, pod wp∏ywem
matki. Skoro mowa o pi´knych katastrofach:
fakt, ˝e Mariusz do koƒca uwa˝a Thénardiera
za wybawc´ swojego ojca, jest dla mnie dotàd
êród∏em wznios∏ej ekscytacji. Ale w podsta-
wówce czyta∏em przede wszystkim w Êlad za
moimi braçmi (tak jak w Êlad za bratem s∏u-
cha∏em Beatlesów), po nich czyta∏em wszyst-
kie Tomki, Z∏oto Gór Czarnych, mnóstwo Ni-
ziurskiego, sporo Verne’a, zw∏aszcza Podró˝
do wn´trza Ziemi, którà ˝eÊmy z bratem z ja-
kiegoÊ powodu uwielbiali: potem jeszcze
przez jakiÊ czas pisaliÊmy sobie ró˝ne bzdury
pismem runicznym. Do dzisiaj zresztà podnie-
ca mnie nazwa Stromboli, przez lata sàdzi∏em
te˝ na wpó∏ Êwiadomie, ˝e pod ziemià mo˝e
skrywaç si´ zaginiony Êwiat z epoki dinozau-
rów. Karczemne bzdury, ale trudno si´ uwol-
niç. Emancypacja od wzorów braterskich wy-
pada∏a zazwyczaj marnie, wstyd si´ przyznaç,
ale nami´tnie czyta∏em wychodzàce w PAX-ie
opowieÊci o Narnii. Ostatnio, wbrew s∏usznym
oporom mojej ˝ony, naby∏em te wszystkie to-
my mojej córce, która si´ bardzo wciàgn´∏a,
ale moim zdaniem to nudy na pudy i ca∏kowi-
te sztywniactwo: brakuje tutaj tego, co majà
najlepsze ksià˝ki literatury dzieci´cej, Mumin-
ki czy Astrid Lindgren, jakiejÊ wolnoÊci od l´-
ku, ˝e coÊ si´ napisze nie tak, niezgodnie z za-
planowanym schematem. Lewis jest do bani,
niezale˝nie ju˝ nawet od tej ˝enujàcej chrze-
Êcijaƒsko-patriarchalnej propagandy, którà
uprawia w tym cyklu i której zresztà wtedy
chyba w ogóle nie dostrzega∏em. Na stronie:
skoro mowa o Muminkach, to – o, jednak
przyk∏ad wznios∏ego zwyci´stwa – do dzisiaj
mam wielkà gul´ w gardl´, kiedy myÊl´ albo
czytam, jak na koƒcu Komety powraca morze.
Nie ma nic pi´kniejszego. Muminki czyta∏em
zresztà potem wiele razy, tak˝e jako
nastolatek. No dobra, ale jakiÊ wk∏ad w domo-
we czytelnictwo wnios∏em, bo to za mojà spra-

wà pojawi∏ si´ u nas Tolkien, który potem zo-
sta∏ po˝arty przez moich braci i nawet chyba
mojego ojca. To by∏ mój triumf, chocia˝ te su-
kinkoty pewnie tego nawet nie pami´tajà. Tej
fantastyki w ogóle czytaliÊmy du˝o, od Lema
poczàwszy, a˝ po Kroki w nieznane, genialne
antologie opowiadaƒ pod redakcjà J´czmyka.
Strasznie kr´ci∏ nas Cz∏owiek z Wysokiego
Zamku Dicka – o, nast´pny od wznios∏ych po-
ra˝ek. Wiele z tych fantastycznych produkcji
czyta∏em ju˝ jednak jako pierwszy czy jedyny
w rodzinie, tak˝e dlatego, ˝e wychodzi∏y do-
piero póêniej, kiedy moi bracia czytali ju˝ rze-
czy ca∏kiem powa˝ne. Nie jestem pewien, czy
to ja wymyÊli∏em Strugackich, chyba jednak
par´ ich ksià˝ek sta∏o wczeÊniej na pó∏ce, ale
to na pewno ja by∏em ich najgor´tszym zwo-
lennikiem. Trudno byç bogiem, ca∏kowita dzie-
cinada, ruski patos, wiem, ale przeczyta∏em to
chyba kilkanaÊcie razy. Martwi mnie, ˝e nikt
nie wie, co to znaczy „szkielet faszysty przy-
kuty do karabinu maszynowego”. Fina∏owa
scena, kiedy bohater – wbrew zasadom – po-
stanawia gwa∏townie zainterweniowaç w poli-
tyk´ planety, której ma si´ tylko przyglàdaç, to
wznios∏oÊç czysta, ale ˝adne tam wzorce m´-
skoÊci. Do dziÊ te˝, kiedy zdarzy mi si´ iÊç bo-
so po ciep∏ej trawie i nie mieç w duszy swojej
˝adnych niepokojów – rzadka sprawa – myÊl´
sobie, ˝e jestem szcz´Êliwy jak fizyk zerowy
(to z Próby ucieczki). Obok Trudno byç bo-
giem i ˚uka w mrowisku („Ptaki, zwierzaki
pod drzwiam sta∏y / Jak do nich strzelano, to
umiera∏y”) uwielbia∏em te˝ Âlimaka na zbo-
czu. Zarówno te antyutopie z Zarzàdem do
spraw Lasu, choç mo˝e sà troch´ zbyt proste,
jak i przede wszystkim te kawa∏ki o samym
Lesie. Rozszala∏a, coÊ jakby popromienna na-
tura, która wszystko topi i zagarnia, martwia-
ki, takie niby zwierzaki, ale roÊlinopodobne,
bo mo˝na je trawomorem za∏atwiç, w ogóle
wszystko zarasta i trzeba co rano trawomorem
chlapaç, ospa∏a wioska pe∏na dziwaków – to
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chyba naprawd´ nie jest fantastyka – Kaczo-
nóg, któremu jest przyjemnie, bo g∏adzi sobie
wykrzywionà stop´, ten facet, który mówi cià-
gle coÊ w rodzaju „ty nie chodê tam, ty nie
chodê, by∏ taki jeden, co chodzi∏, to go zakr´-
cili, na drzewie powiesili, a jak go zdj´li, to ju˝
nie chodzi, a i dzieciom powie, ˝eby nie cho-
dzi∏y” (to z pami´ci). Mistrzostwo Êwiata. To
znowu katastroficzne patetycznoÊci, obie pró-
by ucieczki – z oszala∏ej struktury biurokra-
tycznej i z oszala∏ej przyrody – koƒczà si´
wznios∏ym fiaskiem. Jak teraz widz´, jeÊli
spojrzeç na Dicka i Strugackich, to wyglàda na
to, ˝e najbardziej ekscytowa∏y mnie wielkie
pora˝ki ludzi zmierzajàcych do ogarni´cia rze-
czywistoÊci – taki pesymizm wydawa∏ mi si´
zapewne powa˝ny i doros∏y, mo˝e ju˝ troch´
mia∏ coÊ z gorzkiej herbaty. Ale przecie˝ cho-
dzi∏o tylko o wznios∏e ekscytacje!

M.L.: Adam, mówisz, ˝e niczego si´ nie na-
uczy∏eÊ z tych ksià˝ek. To ciekawe. Jaki jest
zatem efekt lektur z czasów m∏odoÊci? Czy te
ekscytacje, o których powiedzia∏eÊ przed se-
kundà, jakoÊ ci´ ustawi∏y, zaprogramowa∏y?

A.L.: No, obawia∏em si´, ˝e o to zapytasz. Sam
nie wiem i chyba wola∏bym nie wiedzieç. Bez
wàtpienia coÊ w tym wzgl´dzie przed sobà
ukrywam. Na pewno nie przypominam sobie,
˝ebym w jakimkolwiek sensie uto˝samia∏ si´
z bohaterami którejkolwiek ksià˝ki. Pierwsze
postacie, z którymi naprawd´ si´ uto˝samia-
∏em, pojawi∏y si´ dopiero w liceum – to byli,
obawiam si´, Raskolnikow i bohater Kosmosu,
którzy zresztà ca∏kiem mi si´ pomieszali.
Zbrodnià i karà, w jakimÊ takim nastoletnio-
-durnym, ˝enujàcym odczytaniu, by∏em ca∏-
kiem zaczadzony, mia∏em te˝ zupe∏nego Êwira
na punkcie ostatniego zdania z ksià˝ki Gom-
browicza. DziÊ zresztà znowu nie uto˝samiam
si´ z nikim w czytanych ksià˝kach, jestem ju˝
na to nazbyt scynicza∏y. Oddali∏em si´ te˝ chy-

ba od literatury wyraziÊcie wznios∏ej, teraz
najbardziej podobajà mi si´ Kafka i Bernhard.
Ale mo˝e ukrywam przed sobà, ˝e nadal szu-
kam w czytaniu tego samego, tylko w jakiejÊ
troch´ bardziej skomplikowanej postaci? Po
prostu tych momentów wielkiej zgrozy, wiel-
kiego Êmiechu czy wielkiego rozpoznania, kie-
dy rozumiesz absolutnà trafnoÊç jakiegoÊ po-
suni´cia czy sformu∏owania, tak uderzajàcà, ˝e
nie mo˝esz dalej czytaç? CoÊ w tym pewnie
jest. Tak samo jak nie mog´ oczywiÊcie wy-
kluczyç, ˝e to „zaprogramowanie” czy „usta-
wienie” wykracza poza domen´ upodobaƒ
czytelniczych. Ale tu ju˝ naprawd´ nie b´d´
luzowa∏ ˝adnego wyparcia. Zresztà czy poza
literaturà jest miejsce na wznios∏oÊç? Z czasem
cz∏owiek uczy si´ przecie˝, ˝e Êwiat jest pa-
skudny w ca∏kiem niewznios∏y sposób.

J.B.: Czy nie by∏o czasem tak, ˝e powieÊci
Verne’a, Tolkiena i Strugackich fundowa∏y ci
odr´bny i doÊç szczególny Êwiat? Gdy teraz –
z twojego powodu – czytam Âlimaka na zbo-
czu i wracam do dawnej (ale bynajmniej nie
dzieci´cej czy m∏odzieƒczej) lektury W∏adcy
pierÊcieni, myÊl´ o nigdzie indziej w obcowa-
niu z literaturà nie zaznanym efekcie poch∏o-
ni´cia przez tak zwany Êwiat przedstawiony.
Dukaj powiedzia∏by, ˝e jako czytelnik do-
Êwiadczy∏em, doÊwiadczam imersji. Gdy
wchodz´ z hobbitami do Fangoru albo wciàga
mnie tajemnica Lasu u Strugackich, doznaj´
powtórki, no – w∏aÊnie czego? Po prostu mro-
ku, grozy tych Êwiatów i pragnienia zg∏´bienia,
rozszyfrowania tego, co tam jest.

A.L.: Tak, coÊ w tym musi byç. Dlatego te˝
zresztà tak trudno powiedzieç, czego niby na-
uczy∏em si´ z tej literatury nauczyç. Cz∏owiek
wsadza ∏eb w takà ksià˝k´ i nie mo˝e go ju˝
wyciàgnàç. I znowu: to nie jest sprawa identy-
fikacji z postacià, tylko w∏aÊnie takiego zanu-
rzenia. Byç mo˝e nie ma tutaj jakiejÊ wielkiej
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tajemnicy, tylko banalny brak przystosowania
do Êwiata i gen eskapistyczny. Moja cokolwiek
kosmiczna córka równie˝ sp´dzi∏a znacznà
cz´Êç wczesnego dzieciƒstwa w kraju zwanym
Irajskiem, w towarzystwie monstrualnego kota
imieniem Lidzia. No, a teraz te˝ da∏a si´ na-
braç na t´ cholernà Narni´. Ja sam dziÊ ju˝ albo
nie czytam takich ksià˝ek, albo nie czytam
w taki sposób. Troch´ szkoda, a troch´ nie
szkoda. Szkoda, bo takie zanurzenie to oczy-
wiÊcie wspania∏e uczucie, a nie szkoda, bo po-
tem ludzie si´ z ciebie Êmiejà, jak im coÊ za-
czynasz opowiadaç o martwiakach i kiszonych
borówkach. Mo˝e zresztà nie nale˝y przesa-
dzaç z tà gadkà o odr´bnych Êwiatach: przecie˝
raz po raz okazuje si´, ˝e ta czy inna instytucja
podejrzanie przypomina Zarzàd do spraw La-
su, a w tym czy innym obywatelu mignie nam
gnuÊny mieszkaniec leÊnej wioski. Ale gdy-
bym mia∏ koniecznie spowa˝nieç i troch´ si´
nadàç, powiedzia∏bym chyba rzecz nast´pujà-
cà. Mo˝e to jest tak, ˝e tamte Êwiaty, wielkie,
pe∏ne, kompletne, jak ten bulgocàcy dzikà roz-
maitoÊcià, nieodgadniony Êwiat Lasu, w który
wpad∏ biedny Kandyd, by∏y potrzebne tylko
dzieci´cemu czytelnikowi. Albo: by∏y potrzeb-
ne, ˝eby go zassaç – w t´ jednà ksià˝k´, ale te˝
w czytanie w ogóle. Kiedy czytam po doros∏e-
mu, nie wpadam ju˝ raczej w ˝adne Êwiaty
przedstawione, ale w sposób mo˝e nie taki ca∏-
kiem jednak odmienny wpadam w innà prze-
strzeƒ, w przestrzeƒ samej literackiej gry. Nie
zanurza si´ ∏ba w Êwiecie przedstawionym
Procesu, ale w ˝ywiole dzia∏aƒ tej powieÊci,
w tym, co ona tam wyprawia. Inaczej mówiàc,
Las zast´powa∏aby teraz sama literatura. To
ona, wcale nie na poziomie przedstawiania,
tylko swoich mechanizmów i gierek, pe∏na jest
skaczàcych drzew, nagich rusa∏ek le˝àcych
w jeziorach, martwiaków i kiszonych boró-
wek. I zupe∏nie nie wiadomo, jak si´ z niej wy-
dostaç. No, ale chyba troch´ mnie ponios∏o,
a mo˝e po prostu za wszelkà cen´ próbuj´ wy-

t∏umaczyç si´ z tego, ˝e przez ca∏à podstawów-
k´ traci∏em czas na fantastyk´. A to przecie˝
skrajny obciach i lepiej si´ do tego nie przy-
znawaç, jeÊli cwaniaki od literatury majà trak-
towaç powa˝nie to, co dziÊ wypisujesz o Kaf-
ce.

M.L.: Mechanizmy, gierki, dzia∏ania – tek-
stów. Czyli, krótko mówiàc, sprawdzasz, jak
literatura jest zrobiona? Demaskujesz techniki
jej uwodzenia, oczarowywania? Tak chyba
wyglàdajà powroty do dzieciƒstwa, do czasów
m∏odoÊci. Analizujemy nasze z∏udzenia i re-
konstruujemy histori´ pozbywania si´ z∏udzeƒ.
Âwietnie to pokaza∏ Âwiderski. Po˝egnanie
dzieciƒstwa. W∏aÊnie! To kapitalny temat! Jak
˝egnaliÊmy dzieciƒstwo, jak dzisiaj widzimy
to d∏ugie (albo krótkie) po˝egnanie?

A.L.: Chyba nie potrafi´ dokonaç takiej rekon-
strukcji, nie wiem te˝, jakich to z∏udzeƒ si´ po-
zbywa∏em. Po prostu któregoÊ dnia, chyba ja-
kiÊ czas po tym, jak urodzi∏a si´ moja córka,
zorientowa∏em si´, ˝e nie widz´ ca∏ego tunelu
za sobà, a˝ do samego poczàtku, tylko gdzieÊ
do jakiegoÊ zakr´tu. A co do z∏udzeƒ: w kon-
tekÊcie lektur, bo o innych sprawach nie b´d´
przecie˝ z wami gada∏, lepiej pewnie by∏oby
mówiç tylko – i a˝ – o podatnoÊci na oczaro-
wanie czy uwiedzenie Êwiatami przedstawio-
nymi. RadoÊç z tych Êwiatów, które oglàda∏em
wtedy, nadal pozosta∏a, ale tej podatnoÊci
w odniesieniu do Êwiatów nowych ju˝ nie
mam. Albo inaczej, uleg∏a przeobra˝eniu. Bo
te˝ nie chodzi∏o mi o demaskowanie mechani-
zmów uwodzenia. Jasne, jako cwaniaki od lite-
ratury lepiej ode mnie wiecie, ˝e w ka˝dym so-
lidnym czytaniu jest moment demaskatorski,
coÊ trzeba odgarnàç, cz´sto jest to jakaÊ naj-
bardziej doraêna warstwa autorskich intencji,
warstwa wyobra˝eƒ autora na temat tego, co
robi czy ma robiç jego ksià˝ka. Ale jak ju˝ si´
zdo∏a choç troch´ to odgarnàç, rozedrzeç choç
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troch´ literackà konstrukcj´, to otwierajà si´
leÊne Êwiaty, którym g∏upio by∏oby si´ opieraç.
Ja w ka˝dym razie si´ nie opieram, a przynaj-
mniej nie opieram si´ tym, którym oprzeç si´
nie mo˝na.

J.B.: WÊród cwaniaków od literatury sà te˝ ta-
cy, którzy nadal (i pomimo zawodowego ska-
˝enia) chcà byç zwodzeni/uwodzeni, chcà si´
gubiç w dziwnym Lesie i pozwalajà si´ zamy-
kaç w tym jedynym rezerwacie wznios∏oÊci.
Czy z twojej odpowiedzi mog´ wyciàgnàç
wniosek, ˝e jest jednak ∏àcznik mi´dzy m∏o-
dzie˝owym zaczadzeniem fantastykà, baÊnio-
wà osobnoÊcià a doros∏ym zatapianiem si´
w ekwilibrystycznych dzia∏aniach machin po-
wieÊciowych Kafki i Bernharda i ˝e jest nim
jakaÊ strefa odr´bnoÊci, unikania liniowego na-
Êladownictwa codziennoÊci? I jeszcze jedno.
Jednym z przedmiotów twoich esejów o doro-
s∏ych lekturach sà utwory Sebalda. Czy u nie-
go, wbrew wszelkim pozorom, równie˝ naj-
mocniej nie atakuje nas to, ˝e porywa nas na
ca∏kowicie szalony poziom metaliterackoÊci?
Poziom tak wysoki, ˝e nie imajà si´ go proste
schematy myÊlenia o sobie i Êwiecie?

A.L.: Tak, dok∏adnie o taki ∏àcznik mi chodzi-
∏o. Mo˝e to naciàgane, ale jakoÊ mi si´ to teraz
chwilowo tak widzi. Tylko jeszcze s∏owo na
temat „strefy odr´bnoÊci” i „unikania codzien-
noÊci”. My, skubani eskapiÊci, obawiamy si´,
˝e b´dzie si´ nam mia∏o za z∏e takie upodoba-
nia. Jako dzieci jesteÊmy wobec takich preten-
sji bezbronni, ale jak doroÊniemy i si´ troch´
wycwanimy, to szykujemy sobie takà w miar´
oczywistà strategi´ obrony: tak zwana rzeczy-
wistoÊç to – mówimy – jakaÊ nieforemna, ˝e-
nujàca bry∏a, a taka literatura to niby pic na
wod´ i bujda na resorach, ale cud polega na
tym, ˝e z krà˝enia tego nierealnego ˝ywio∏u
wytràciç si´ mo˝e coÊ bardziej realnego ni˝ ta,
po˝al si´ Bo˝e, rzeczywistoÊç czy jej „liniowe

naÊladownictwa”, ˝e to tam w∏aÊnie mo˝na do-
macaç si´ jakiegoÊ twardszego istnienia. Nikt
nam nie wierzy, ale my wiemy swoje. W∏aÊnie
u Sebalda widaç to bardzo wyraênie. To najzwy-
czajniej w Êwiecie geniusz, który bez najmniej-
szego wysi∏ku – a przynajmniej bez zauwa˝alne-
go wysi∏ku – làduje sobie wÊród najwi´kszych.
Jak si´ go czyta, to si´ cz∏owiek zastanawia, jak
to mo˝liwe, ˝e tego wczeÊniej nie by∏o. Skoro
mowa o odurzeniach: kiedy czyta∏em pierwsze
strony Austerlitza i PierÊcieni Saturna, po pro-
stu mnie jak najfizyczniej zatka∏o. No, i ten
Sebald jest absolutnym mistrzem w niekoƒ-
czàcych si´, zawrotnych badaniach nad grà
mi´dzy tak zwanà rzeczywistoÊcià a tak zwa-
nà fikcjà, mi´dzy autorem a jego literackimi
widmami w osobach narratora i bohatera, mi´-
dzy g∏osem eseistycznym a g∏osem powieÊcio-
wym, mi´dzy cytatem a s∏owem w∏asnym,
tak˝e mi´dzy s∏owem a fotografià. I z tego nie-
prawdopodobnego, dialektycznego ruchu wy-
krusza si´ czasem to, co najwa˝niejsze, owa
grudka realnoÊci solidniejszej ni˝ rzeczywi-
stoÊç, coÊ, co nie nale˝y po prostu do tekstu,
ale bez tekstu nie by∏oby mo˝liwe. Czytelnik,
który tego dotknie, zgarnia najwy˝szà nagro-
d´. Na zewnàtrz, ca∏ym swoim smutnym cia-
∏em, tkwi w Zarzàdzie do spraw Lasu; we-
wnàtrz uwi´ziony jest w samym Lesie; teraz
jednak, dzi´ki osza∏amiajàcemu ruchowi lite-
rackiej gry, dotar∏ do punktu, który niby jest
w Êrodku, ale ju˝ na zewnàtrz, naprawd´ na ze-
wnàtrz. Wtedy przez chwil´ wie, ˝e jest wolny,
˝e powiod∏a si´ jego próba ucieczki.

Poznaƒ–Warszawa, marzec 2011 
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Kabalistyczne 
g´stoÊci j´zyka 
Z Piotrem Matywieckim
rozmawiajà Emilia Kledzik i Joanna Roszak 

fot. Roman Szechter
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Co powoduje, ˝e ta „manieryczna” poezja jest
tak ch´tnie czytana i analizowana w pierwszym
dziesi´cioleciu XXI wieku?

Ona nie tylko na poczàtku XXI wieku zdoby∏a
popularnoÊç. To si´ga lat 60. minionego wie-
ku. Pami´tam utrzymujàcà si´ wówczas aur´
wokó∏ LeÊmiana, mówiono, ˝e to najwybit-
niejszy polski poeta XX wieku. Mo˝e dlatego,
˝e hierarchi´ poetyckà ustanawia∏ wtedy Insty-
tut Badaƒ Literackich, a badacze z tego kr´gu,
którzy ostro strukturalizowali, wybrali sobie
LeÊmiana na poet´ wzorcowego, bo ich meto-
dami Êwietnie dawa∏ si´ interpretowaç. Opozy-
cje znaczeniowe i filozoficzne, mo˝liwoÊç
uk∏adania jego myÊli w zgrabne paradygmaty…
to wszystko strukturalistów kusi∏o, a jeszcze, na
dodatek, tkanka dêwi´kowa tych wierszy tak˝e
si´ Êwietnie metodom strukturalistycznym
poddawa∏a. OczywiÊcie, popularnoÊç w tak
zwanych szerokich rzeszach czytelniczych nie
mog∏a byç podyktowana wy∏àcznie przez Insty-
tut Badaƒ Literackich. W pewnym momencie
LeÊmian, w odró˝nieniu od tego, jak go odbie-
rano w okresie mi´dzywojennym, co Sandauer
odziedziczy∏, przesta∏ byç czytany jako poeta
manieryczny, ale te˝, po drugie, jakoÊ specjal-
nie trudny. Równoleg∏ym procesem by∏o przy-
swajanie twórczoÊci Schulza, która nawet dla
wyrafinowanej inteligencji mi´dzywojennej
by∏a na granicy pojmowalnoÊci. 

Dla mnie jest LeÊmian poetà manierycznym
w tym sensie, ˝e stylistycznie niezwyk∏ym,
manierà kiedyÊ nazywano natr´tnà powtarzal-
noÊç motywów. Ten epitet nie ma dla mnie
charakteru deprecjonujàcego. To manierycz-
noÊç nie tyle ornamentalna (tej bym nie
zniós∏), ile manierycznoÊç jego osobowej swo-
istoÊci, manierycznoÊç jako osobnoÊç. 

Na jakie dzisiejsze potrzeby czytelnicze
odpowiada LeÊmian?

Musz´ poczyniç wyznanie wiary. Dawniej
mo˝na by∏o mówiç, ˝e inne sà potrzeby ludzi
zajmujàcych si´ poezjà ze wzgl´dów zawodo-
wych, bo sà literaturoznawcami, krytykami,
poetami, a inne potrzeby prze˝ywania poezji
przez „po prostu czytelników”. Natomiast za-
równo dzisiejszy „zwyk∏y czytelnik” poezji,
jak i dzisiejszy literaturoznawca to ktoÊ, kto
chlubi si´ znawstwem i tym, ˝e jego lekturze
poetów towarzyszy lektura esejów o nich,
a jednoczeÊnie nie wstydzi si´ egzystencjalnej
lektury poezji, nie ˝enuje go taki odbiór liryki,
w którym ona jest bodêcem wzruszeƒ nieomal
somatycznych. JeÊli tak na to spojrzeç, to oka-
˝e si´, ˝e do LeÊmiana przywiàzuje nas coÊ,
o czym niewiele si´ mówi – olÊniewajàca uro-
da jego s∏ownictwa. Bardzo spodoba∏ mi si´
w ostatniej edycji zredagowanej przez Jacka
Trznadla cytat z Irzykowskiego: „poczucie
j´zykowe LeÊmiana ∏àczy si´ organicznie z je-
go sposobem wizjonowania, jest tym, czym
byç powinno, nieustannà czujnoÊcià tego za-
sadniczego tworzywa poetyckiego, którym jest
j´zyk, utrzymywania go wcià˝ w stanie p∏yn-
nym, in statu nascendi. Dzi´ki temu na przy-
k∏ad jego nowotwory j´zykowe nie sà tylko
dekoracjami, sà to po wi´kszej cz´Êci s∏owa
jednorazowe, niepowtarzalne, sà to szcz´Êliwe
s∏owa-utwory, które nie mogà wejÊç w obieg
jako moneta wymienna”. Ja to rozumiem bar-
dzo prosto. Kiedy LeÊmian pisze wiersz o ba-
Êniowych-niebaÊniowych zwierz´tach, które
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Najdojrzalsza jest erotyka
LeÊmiana, co mi´dzy innymi
i w tym si´ wyra˝a, ˝e w jego
wierszach mi∏oÊç daje rozkosz
fizycznà, ale mi∏oÊç równie˝
wielokrotnie daje fizyczne
cierpienie. 
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si´ nazywajà „skrzeble”, ma si´ wra˝enie, ˝e
znaczeniowà warstw´ utworu wyprowadza
z samego brzmienia s∏owa. Tak jakby zada∏ so-
bie podÊwiadomie zagadk´: jest coÊ, co si´ na-
zywa „skrzeble”, czym by to coÊ mog∏o byç ze
wzgl´du na swojà nazw´? Taki rodzaj lektury
wierszy, nastawienia na urod´, tajemniczoÊç
s∏owa, ale te˝ na nieprawdopodobne bogactwo
leksyki, jest czymÊ, od czego nowsza poezja
polska, nieca∏a oczywiÊcie, odchodzi. Sà
szcz´Êliwe wyjàtki. To, ˝e Piotrowi Sommero-
wi tak podoba si´ Jerzy Ficowski, a z kolei Je-
rzemu Ficowskiemu tak bardzo podobali si´
LeÊmian i Schulz, to wed∏ug mnie efekt zauro-
czenia bogactwem leksyki. OczywiÊcie, nie sa-
ma leksyka czyni wielkiego poet´, nie zawsze
zresztà jej bogactwo musi towarzyszyç wiel-
kiemu poecie (vide wysuszone s∏ownictwo
Tkaczyszyna-Dyckiego), ale w wypadku Le-
Êmiana po prostu tak jest, ˝e uroda s∏ów ma
ogromne znaczenie. Podoba si´ te˝ rodzaj me-
lodii tych wierszy. Melodii, które oscylujà
mi´dzy czymÊ tandetnym a wielkim wyrafino-
waniem. Trafiajà si´ melodie jak szlagiery
z piosenek Ordonki, na przyk∏ad z genialnego
wiersza Przemiany, gdzie nagle pojawia si´
fraza: „Tej nocy mrok by∏ duszny i od ˝àdzy
parny”. S∏ysz´ tu Ordonk´! I co z tego, skoro
on potrafi te wersy wkomponowaç w wiersz
w taki sposób, ˝e ju˝ nawet nie chce si´ mówiç
o grze stylizacjà. Nawet jeÊli on serio przyjmo-
wa∏ takà tandet´, to wielkoÊç jego poezji pole-
ga na tym, ˝e ona jà asymiluje. 

To poezja programowo antyÊwiatopoglàdowa.
Kwintesencjà poglàdów poety dotyczàcych
zajmowania si´ w wierszach aktualnoÊciami
zdaje si´ cytat z Napoju cienistego: 
„A wy, coÊcie szarzyzny uprawiali brzydê /
I zbiorowà w pyskach z∏ud´ szczerzyli dumnie /
Czy zdo∏acie tym ˝yciem, co was wydrwi, ˝yç /
I w zawrotny przepych s∏oƒca wejÊç
bezrozumnie”. 
LeÊmian, Êwiadek prze∏omowych wydarzeƒ
historii Polski, decyduje si´ o nich nie pisaç. Jak

to mo˝liwe: byç poetà tak osobnym, by ˝adnà
miarà nie dotykaç takich treÊci w poezji?

To rzeczywiÊcie uderzajàce wra˝enie w lekturze
LeÊmiana, choç nale˝y ten poglàd skorygowaç.
Napisa∏ wiele wierszy o n´dzy egzystencjalnej
cz∏owieka. W´drowne dziady, bohaterowie,
którzy sà kochankami tak biednymi, ˝e kiedy
umierajà, umyka im nie tylko Êwiat, ale i za-
Êwiat, ludzie popadajàcy w nieludzkoÊç nie tyl-
ko ze wzgl´du na metafizyczne wycieƒczenie
istnienia, które w ogóle jest charakterystyczne
dla tej poezji, ale po prostu z g∏odu, kloszardzi –
te wszystkie jestestwa porazi∏a metafizyczna
rozpacz, rozpacz dojmujàco realna. Kiedy by-
∏em w szkole podstawowej, nauczyciel polskie-
go czytywa∏ nam wiersze spoza lekturowego
programu, wÊród nich najbardziej przera˝ajàce
ballady LeÊmiana, a my je odbieraliÊmy jako
wiersze o ostatecznej ludzkiej n´dzy. Takie
wiersze miewali najlepsi, anachroniczni z dzi-
siejszego punktu widzenia poeci, na przyk∏ad
Konopnicka: nie takie, w których mowa o n´-
dzy, jak byÊmy jà po marksistowsku nazwali,
„klasowej”. Chodzi∏o o n´dz´ ostatecznego
ludzkiego wykorzenienia. I to mnie najbardziej
przejmuje. Nie ma to nic wspólnego z zaanga-
˝owaniem politycznym, bo taki rodzaj n´dzy
towarzyszy wszelkim formom ludzkiego byto-
wania. Ta sprawa nale˝a∏a do podstawowych
sk∏adników LeÊmianowskiego Êwiata – nawet
Bóg poddany bywa∏ takiemu cierpieniu. 

A czy zgodzi∏by si´ Pan z interpretacjà tych
egzystencjalistycznych tekstów, która akcentuje
LeÊmianowskie wspó∏czucie wzgl´dem
nieporadnych, kalekich, lecz wewn´trznie
czystych istot, które dotyka cios, otwierajàcy
przed nimi jednak zbawienie polegajàce na
przetrwaniu próby?

Wydaje mi si´, ˝e w tych wierszach prze∏amu-
jà si´ dwa odczucia: z jednej strony coÊ, co na-
zwa∏bym metafizycznà panikà, i coÊ prze-
ciwnego, metafizyczna heroizacja. Tu musz´
podaç przyk∏ady. Zaczn´ od wierszy obrazujà-
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cych metafizycznà panik´. W Odjeêdzie ktoÊ,
kto si´ oddala, zapytuje: „Czy nie wolno od-
je˝d˝aç znajomym goÊciƒcem / I oddalaç si´
zbytnio od tych z∏otych oczu?” – pyta, ale
przecie˝ si´ oddali∏! Wspomnienie o tym od-
jeêdzie wprawia go w stan metafizycznej pani-
ki, bo wie, ˝e odejÊcie jest nieuchronne i ˝e jest
nieszcz´Êciem. W wierszu Przemiany ta pani-
ka jest jeszcze wyraêniejsza, barwnoÊç jego
metafor przes∏ania ostre konstatacje: byty si´
przemieniajà, nie mogà si´ same w sobie za-
gnieêdziç, a na koƒcu podmiot liryczny mówi
o sobie: „A ja, w jakiej swà dusz´ sparzy∏em
pokrzywie / ˚e pomykam ukradkiem i na prze-
∏aj miedzà / Czemu kwiaty na mnie patrzà po-
dejrzliwie / Czy coÊ o mnie nocnego wbrew
mej wiedzy, wiedzà? / Com czyni∏, ˝e skroƒ
d∏oƒmi uciskam obiema / Czym by∏em owej
nocy, której dziÊ ju˝ nie ma?”. To zdania pa-
niczne, przywo∏ujà obraz jak z Krzyku Mun-
cha. A co jest metafizycznà heroizacjà? Kiedy
Szewczyk robi buty Bogu, jego heroizm pole-
ga na tym, ˝e odwa˝y∏ si´ obuç Boga, a tym sa-
mym Nieobj´temu nadaç form´. 

Chocia˝ jego stopa jest nieobj´ta…

Ale on buty zrobi∏ i wytrzyma∏ t´ boskà nieob-
j´toÊç! W Dziewczynie to zupe∏nie oczywiste.
M∏oty b´dà wali∏y, có˝ z tego, ˝e na marne? To
jak zakoƒczenie Przes∏ania Pana Cogito. Prze-
ciw nicoÊci trzeba waliç m∏otami, chocia˝ nic
nam to nie da. Metafizycznà heroizacj´ widz´
przede wszystkim w wierszu, który dla mnie
ma znaczenie ogromne, w Czasie zmartwych-
wstania. Umar∏y, a w∏aÊciwie ˝ywy, który wie,
˝e b´dzie umar∏ym, ma ju˝ doÊç cierpieƒ ˝ycia
i dlatego perspektyw´ zmartwychwstania od-
rzuca. Trzeba sprzeciwiç si´ rzekomej dobroci
Boga, który chce nas jeszcze raz wystawiç na
ryzyko ˝ycia, jakiego nieszcz´Êni doÊwiadczy-
liÊmy. To jest dla mnie metafizyczna heroizacja.
LeÊmian oczywiÊcie nie filozofuje „systemo-
wo”. Ma prawo do wszelkiego rodzaju sprzecz-

noÊci. Podejrzewam, choç tego nie znalaz∏em,
˝e w jakimÊ jego wierszu mo˝na znaleêç i takà,
i takà postaw´: metafizycznà panik´ bezpo-
Êrednio obok metafizycznej heroizacji. 

Czy LeÊmian istotnie mia∏ ochot´ stworzyç
bohaterski wzorzec przeciwstawiania si´ nicoÊci,
czy jedynie chcia∏ si´ skonfrontowaç
z doÊwiadczeniem pustki?

Je˝eli cz∏owiek za wszelkà cen´ chce si´ kon-
frontowaç, a LeÊmian naprawd´ tego chcia∏, to
samo w sobie jest ju˝, moim zdaniem, heroicz-
ne, a nie ucieczkowe. Rozpacz cz´sto jest
ucieczkà, a heroizm – jakkolwiek byÊmy go
nie lubili – jest zaprzeczeniem ucieczki.

I tu ponownie pojawia si´ kategoria
wspó∏czucia…

Mam z nià k∏opot. Wol´ mniej obcià˝onà sen-
tymentalizmem kategori´ wspó∏odczuwania.
Bywa w poezji LeÊmiana litoÊç, ale nie ona do-
minuje. To raczej rodzaj empatii, ale czy mo˝-
na byç empatycznym, jeÊli wszystkie istnienia,
z którymi chce si´ wspó∏odczuwaç, sà podszy-
te nicoÊcià… Nie wiem, czy w ogóle istnieje
poeta, oprócz Rilkego, który by∏by empatycz-
ny wobec wszystkich jestestw. 

Bywa∏ wi´c LeÊmian symbolistà, antysymbolistà,
modernistà, m∏odopolaninem, poetà
nowoczesnym i wreszcie – ponowoczesnym.
W∏aÊnie o te dwie kategorie chcia∏ybyÊmy Pana
teraz spytaç. Micha∏ Pawe∏ Markowski,
t∏umaczàc niespodziewane umieszczenie
LeÊmiana w trójcy najwybitniejszych polskich
twórców nowoczesnych, pisze o widocznej
w jego poezji ÊwiadomoÊci j´zykowego
zapoÊredniczenia w doÊwiadczaniu
rzeczywistoÊci. Âwiat jawi si´ w j´zyku, nie jest
zewn´trzny wobec j´zyka. Czy Pan dostrzega
taki rodzaj nowoczesnoÊci u LeÊmiana?

To, ˝e j´zyk nie jest prostym odzwierciedle-
niem, ˝e jest medium i ˝e si´ nie da sprowadziç
j´zyka tylko do funkcji mimetycznej, to, z prze-
proszeniem, ÊwiadomoÊç, która towarzyszy∏a
nawet Asnykowi. To ÊwiadomoÊç towarzyszàca
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nastolatkom piszàcym pierwsze wiersze. Dla
mnie to ˝aden wyró˝nik. Ma∏o tego, wydaje mi
si´, ˝e to, co jest bezcenne w poezji LeÊmiana,
to w∏aÊnie najdoskonalszy efekt mimetycznoÊci.
Kiedy LeÊmian potrafi pisaç o nabrzmia∏ym od
zielonej Êliny pysku pasikonika, to bezcenna
poetycko jest w tym w∏aÊnie unikalna obser-
wacja. I nie da si´ sprowadziç takiej w∏aÊciwoÊci
do kategorii „epifanii”. To po prostu zobaczenie
czegoÊ, czego nikt inny tak precyzyjnie nie do-
strzeg∏, i zjednoczenie z absolutnie trafnym na-
zwaniem. W takim momencie wszystko staje
si´ spójne, za takà w∏aÊnie trafnoÊç LeÊmiana
kochamy. A ˝e LeÊmian jest filozofem j´zyka
na swój sposób, jest tak˝e oczywiste, ale dla
mnie jedno i drugie – filozofowanie j´zykiem
i efekt mimetycznoÊci – nie wyró˝nia jakiego-
kolwiek innego poety prawdziwego! Staram
si´ pojàç, jakie tak naprawd´ sà kryteria odró˝-
nienia utworu nowoczesnego od ponowocze-
snego, i gubi´ si´ w tym. Ró˝nicy nie widz´. 

Pytanie o ponowoczesnoÊç to pytanie o rozpad
podmiotu. 

Czegokolwiek by z kategorià podmiotu nie
uczyniç, ka˝dy piszàcy jest podmiotem. Tekst
jest podmiotowy, choçby nie wiem jak si´ od
tego wykr´ca∏. B´dzie mo˝na coÊ na to pora-
dziç dopiero wtedy, kiedy zacznà mieç Êwia-
domoÊç sztuczne inteligencje. Mam wra˝enie,
˝e LeÊmian nie tyle wykracza poza kategorie
podmiotu i braku podmiotu, co doskonale si´
mieÊci w nich obu naraz, i z tego powodu nic
w nim dla mnie te kategorie nie ró˝nicujà.
Mam podobny k∏opot, kiedy myÊl´ o Schulzu,
Gombrowiczu, czyli o tych nazwiskach, które
i Markowskiego obchodzà. Nie twierdz´, ̋ e ka-
tegoria ponowoczesnoÊci jest absurdalna, ̋ e nie
ma racji bytu. Chc´ tylko powiedzieç, ˝e nie
spotka∏em dotychczas interpretacji, w których
te kategorie da∏yby mi coÊ poznawczo istotne-
go. Nawet gdy obracajà si´ wokó∏ poj´cia pod-
miotu. 

Inaczej definiujàc nowoczesnoÊç w twórczoÊci
LeÊmiana, mo˝na powiedzieç, ˝e objawia si´
w niej charakterystyczna ÊwiadomoÊç, i˝ powrót
do natury jest niemo˝liwy, natomiast w izolacji
od natury cz∏owiek – paradoksalnie – dziczeje,
to znaczy gubi wewn´trznà harmoni´. Tutaj na
scen´ wkracza kategoria pierwotnoÊci, którà
nowoczesnoÊç docenia i stopniowo
dekonstruuje. W nawiàzaniu do wspomnianej
LeÊmianowskiej filozofii j´zyka mo˝na
powiedzieç, ˝e w jego poezji ujawnia si´
sztucznoÊç arbitralnej natury znaku j´zykowego,
który – jak w Zielonej godzinie – bardziej
przeszkadza ni˝ pomaga w kontakcie z naturà.
Lepiej milczeç ni˝ u˝ywaç takiego j´zyka. 

Z tym bym si´ nie zgodzi∏. Jest tu podobieƒ-
stwo do mojego odbioru prozy Schulza. Istnie-
je kategoria irracjonalna – wyra˝eniowej traf-
noÊci. W warstwie ogólnofilozoficznej jest tak,
jak pani mówi, ˝e sà paradoksy: ˝yjemy w dy-
stansie do natury, a zarazem bez natury ˝yç nie
mo˝emy. To, co jest naturà s∏owa i s∏owem
w naturze, jest dla LeÊmiana nieod∏àczne. Dla
LeÊmiana i dla Tuwima – mo˝e to w∏aÊnie wy-
ró˝nik nowoczesnoÊci? Wed∏ug mnie, najpierw
LeÊmian jest poetà, co oznacza, ˝e potrafi do-
konaç w wierszu – upraszczam – uto˝samienia
s∏owa z tym, co ono ma znaczyç. I dopiero ta-
kie uto˝samienie mo˝e si´ staç fundamentem
jakiegokolwiek innego filozofowania, równie˝
filozofowania na temat j´zyka (stàd tylu filo-
zofów zajmuje problem tautologii!). Pierwotne
jest dà˝enie do nazwania, w∏àcznie z nazwa-
niem nicoÊci, a wtórne uÊwiadomienie sobie
nie tego nawet, jak ja to zrobi∏em, tylko dla-
czego to zrobi∏em. To znaczy: co jest we
mnie-LeÊmianie takiego, ˝e nie mog´ ˝yç bez
∏àczenia s∏ów z jestestwami, tak ˝e i jestestwa,
i s∏owa stajà si´ wyraêniejsze. To elementarny,
ucieleÊniony sposób poetyckiego istnienia
w Êwiecie. LeÊmian jest tutaj z pewnoÊcià naj-
lepszy w ca∏ej nowo˝ytnej polskiej poezji.
A wszystkie filozofie LeÊmiana, równie˝ te
przedstawiane w jego esejach, choçby o ryt-
mie, sà dla mnie wtórne, bo nie mówià nic
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wi´cej ponad to, co daje wszelka praktyka po-
etycka, co mówià Dante i Osip Mandelsztam,
kiedy myÊlà o rytmie. Nie sprawia to wra˝enia
budowy osobnego od poezji filozofowania, bo
ciàgle mieÊci si´ w praktyce pisania wiersza,
jego melodyzowania. 

To doÊç oczywiste, skoro poeta jest cz∏owiekiem
pierwotnym…

Nie jestem o tym przekonany. Wszystko, co
w LeÊmianie jest zauroczeniem folklorem,
a co teraz nazywa si´ etnologià albo antropolo-
già, jest u niego w gruncie rzeczy pretekstowe.
BaÊniowe fabu∏y, z których korzysta, sà natych-
miast przetwarzane, nie pozostaje w nich wiele
z mitu. Nawet jeÊli mit rozumieç tak, jak go poj-
mowa∏ Lévi-Strauss, ˝e jest to inny od logicz-
nego rysunek ludzkiej ÊwiadomoÊci. LeÊmian
bra∏ z mitów i z baÊni fabu∏y, które go inspi-
rowa∏y nie ze wzgl´du na to, ˝e by∏y mitami.
Bra∏ je tak jak Gogol, który mówi∏ przyjacio-
∏om: „dajcie mi jakikolwiek sju˝et, a ja zro-
bi´ z niego genialne opowiadanie”. Tak bierze
mit albo fabu∏´ baÊniowà LeÊmian i przetwarza
jà.

LudowoÊç u LeÊmiana, której katalogowaniu
Jacek Trznadel poÊwi´ca niemal po∏ow´ swojej
ksià˝ki, ma – w moim przekonaniu [E.K.] –
nieprzypadkowe umotywowanie. Byç mo˝e
trafna jest intuicja, ˝e LeÊmian kontynuuje
zakorzeniony w kulturze europejskiej mit
„dobrego dzikusa”, jaki wyprowadziç mo˝na od
Rousseau, z tà ró˝nicà, ˝e u LeÊmiana nie ma
on wymiaru etycznego. W odró˝nieniu od
moralnego kontekstu oÊwieceniowych rozwa˝aƒ
nad pierwotnoÊcià, mit ten u LeÊmiana ma
motywacj´ fenomenologicznà. LeÊmian
z pomocà ludowoÊci, pierwotnoÊci chce dotrzeç
do tego, co jest istotà rzeczy. Dlatego jego
stodo∏a mo˝e „si´ stodoliç”. Tu warto poszukaç
genezy s∏ynnej leÊmianowskiej tautologicznoÊci. 

Tak, ale u Rilkego, który by∏ najwi´kszym po-
etyckim fenomenologiem, stodo∏a by∏aby by-
tem egocentrycznym, stodoli∏aby si´ ku w∏asne-
mu wn´trzu, ku stodolnemu centrum. Stodo∏a

LeÊmiana, kiedy si´ stodoli, wychodzi poza
siebie, rozprzestrzenia si´, rozmazuje w mnó-
stwo innych jestestw. Niektórzy mówià, ˝e to
bergsonizm, ale jestem nieufny wobec takich
przyporzàdkowaƒ. Jasne jest, ˝e czyta∏ o pier-
wotnoÊci i zna∏ ówczesnà etnologi´. Odró˝nia∏
cz∏owieka miejskiego od cz∏owieka natury. To
prawda, ale nie na najg∏´bszym poziomie. Naj-
g∏´bszy poziom myÊlenia LeÊmiana i myÊlenia
o LeÊmianie to dla mnie problem sposobów
przeplatania si´ nicoÊci z istnieniem. Nie mó-
wi´ tu nic nowego, ale ten problem widz´ bar-
dzo specjalnie. Wszystkie istoty, wszystkie
jestestwa, w∏àcznie z Bogiem i z piszàcym Le-
Êmianem, sà tkaninà, w której si´ nicoÊç prze-
plata z istnieniem. Wszystkie byty w Êwiecie
majà coÊ z nicoÊci i coÊ z istnienia, to nieod-
∏àczne. To jedna metafora, która okreÊla istnie-
nie razem z nicoÊcià. Druga metafora mówi, ˝e
nicoÊç i istnienie sà dla siebie wzajemnie t∏a-
mi. Rozumiem to tak, jak w modnej niegdyÊ fi-
lozofii postaci: postaç, coÊ, co si´ wyodr´bnia,
nie mo˝e istnieç bez t∏a. Je˝eli t∏em jest nicoÊç,
wszystkie jestestwa na jej tle zaczynajà si´ in-
tensywnie uwyraêniaç. Wspomniany na-
brzmiewajàcy pysk konika polnego nie by∏by
tak intensywny na tle innym ni˝ nicoÊç. Tak˝e
nicoÊç zaczyna byç „czymÊ” – wcià˝ si´ o tym
pisze przy okazji LeÊmiana – bo pojawia si´ na
tle istnienia. 

I to w∏aÊnie mog∏oby przemawiaç za LeÊmianem –
poetà ponowoczesnym. Przecie˝ w∏aÊnie w ten
sposób rozpada si´ jedna z podstawowych
opozycji kultury europejskiej: byt i niebyt. 

Je˝eli uznaç, ˝e cechà jest likwidacja poj´cia
bytu, to pewnie tak… Ja czuj´ si´ zresztà bar-
dzo przywiàzany do filozofii Lévinasa, jedne-
go z destruktorów tego poj´cia. U LeÊmiana
znalaz∏em fragment, który mnie przeszy∏ na
wylot, ze s∏ynnego wiersza Do siostry. Tam
jest fraza: „Wszyscy winni sà Êmierci ka˝dego
cz∏owieka”. A znamy myÊl Lévinasa, ˝e ka˝dy
z nas jest zak∏adnikiem Êmierci ka˝dego innego
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cz∏owieka: odpowiadamy za Êmierç ka˝dego
cz∏owieka tylko z tej racji, ˝e jesteÊmy ludêmi.
Przyj´cie takiej perspektywy jest jakby nad
ludzkà miar´. Ta refleksja LeÊmiana nie jest
ju˝ nawet heroizacjà metafizycznà, to jest osta-
tecznoÊç, której si´ nie oÊmiel´ komentowaç. 

Zapytajmy dla kontrastu, czy poezja LeÊmiana
to projekt zawsze powa˝ny? Czy jeÊli wzbudza
nasz Êmiech, to koniecznie musi byç Êmiech
przez ∏zy?

On si´ cieszy, je˝eli Bogu coÊ si´ uda∏o stwo-
rzyç. Ale cieszy si´ te˝, jeÊli jakieÊ jestestwo
wydrwi Boga, bo to znaczy, ˝e temu jestestwu
uda∏o si´ coÊ samoistnego… Cieszy si´, kiedy
coÊ si´ uda. Z radoÊcià czyta∏em anegdot´, jak
to Tuwim da∏ LeÊmianowi kajecik z debiutanc-
kimi wierszami, a LeÊmian je zlekcewa˝y∏.
A kiedy ukaza∏ si´ tomik, wyzna∏ Tuwimowi,
˝e r´kopisu nie przeczyta∏. Czyta wi´c pierw-
szà ksià˝k´ Tuwima, wali drobnà ràczkà w stó∏
i zaÊmiewa si´ do ∏ez, ˝e to jest kapitalne, ˝e
tak Êwietnie wysz∏o. Takiej radoÊci nie da si´
sprowadziç do bezrefleksyjnej radoÊci istnie-
nia. To jest radoÊç z udatnoÊci, z tego, ˝e si´
utrafi∏o, niejako radoÊç punktowa. Ale te˝,
z powodu rytmu i zaÊpiewu, jest u LeÊmiana
radoÊç narkotyczna, procesualna, radoÊç nie-
skoƒczonej, euforycznej melodii. 

A humor?

Najwy˝szej próby, na pograniczu absurdu!
KtoÊ tak blisko obcujàcy z nicoÊcià nie mo˝e
nie byç wyczulony na absurd. Absurd LeÊmia-
na bywa absurdem camusowskim, czyli po-
wa˝nym, tragicznym, ale bywa i Êmieszny.
Jakby Obcy móg∏ byç powieÊcià komicznà. 

JeÊli mówiç o fizycznej u∏omnoÊci bohaterów
poezji LeÊmianowskiej, która mo˝e byç odbiciem
pewnych wewn´trznych niedoskona∏oÊci, pustki,
to jedynà receptà, jakà LeÊmian daje na
nieszcz´Êcie, jest mi∏oÊç, tak˝e ta fizyczna.
Podajmy przyk∏ad: w wierszu Zaloty n´dzarz
b∏aga swojà ukochanà, aby ta pieÊci∏a go tak, by

„wargami po˝reç jego u∏omnoÊç”. Czy zgodzi∏by
si´ Pan z tezà, ˝e receptà na bolàczki
LeÊmianowskiego bestiarium jest mi∏oÊç
rozumiana tak˝e jako chwila fizycznej rozkoszy?

Byç mo˝e w polskiej poezji najdojrzalsza jest
erotyka LeÊmiana, co mi´dzy innymi i w tym
si´ wyra˝a, ˝e, jak panie mówià, w jego wier-
szach mi∏oÊç daje rozkosz fizycznà, ale mi∏oÊç
równie˝ wielokrotnie daje fizyczne cierpienie.
A jeÊli do tego dodaç i to, co w j´zyku epoki,
z jakiej LeÊmian wyrasta∏, a wobec której si´
dystansowa∏, nazywa si´ „spójnià dusz”, po-
wstaje mi∏oÊç nie tyle spe∏niona, ile niewy-
czerpywalna. Jest tam te˝ obsuwanie si´ mi∏o-
Êci w oboj´tnoÊç. Te wiersze sà – chcia∏oby si´
powiedzieç – wyrafinowanie psychologiczne,
gdyby psychologizm nie ubli˝a∏ LeÊmianowi. 

Przypomina si´ pi´kny wiersz o incipicie 
„Gdy omdlewasz na ∏o˝u ca∏owana przeze mnie, /
Chc´ ci´ posiàÊç na zawsze, lecz daremnie
daremnie” o kochanku, który rozpacza, ˝e
w chwili mi∏osnego uniesienia jego partnerka
zamyka oczy, a tym samym odcina mu drog´ do
tego, co wewnàtrz. 

Tak. I tu pojawia si´ coÊ ciekawego przez po-
równanie erotyki w wierszach Tuwima
i w wierszach LeÊmiana. Topiczny wystrój
wierszy obu poetów bywa podobny, ale u Tu-
wima to jest erotyka infantylna, a u LeÊmiana
nigdy. U LeÊmiana Êwiat roÊlinny jest wa˝niej-
szy ni˝ Êwiat animalny. U Tuwima ca∏a eroty-
ka jest roÊlinna. A przecie˝ to zupe∏nie inaczej
brzmi u jednego i u drugiego. Tuwim jest in-
fantylny, a LeÊmian nie. 

„W samym zap∏odku Êni morskie bezbrze˝a” –
pisa∏ LeÊmian w metatematycznym wierszu
R´ka. Niemo˝liwoÊç jest pierwszym pragnieniem
jego projektu?

„Poezja niemo˝liwa” to nies∏ychanie efektow-
na kategoria, ale bardziej mnie przekonuje,
gdy tak si´ mówi o Tymoteuszu Karpowiczu
i Witoldzie Wirpszy, a mniej w odniesieniu do
Boles∏awa LeÊmiana. Bo jak mo˝e byç poezjà
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niemo˝liwà coÊ, co a˝ tak intensywnie zaist-
nia∏o? Tyle s∏ów o nieistnieniu wypowiada Le-
Êmian, a jego poezja – par excellence realna –
nabrzmiewa istnieniem. JeÊli jej „jest” coÊ
uniemo˝liwia, to w∏aÊnie status „projektu”! 
A dlaczego mo˝na by nazwaç niemo˝liwà po-
ezj´ Karpowicza albo Wirpszy? Ano dlatego,
˝e jest ona z premedytacjà skonstruowana.
Wszystkie Karpowicza i Wirpszy operacje na
logice i sk∏adni sà w zamyÊle manipulacyjne.
StrukturaliÊci mówili o naddatku znaczeƒ jako
wyró˝niku j´zyka poetyckiego. To jest bardzo
Êwiadomie u tych obu twórców zastosowane.
Poezja realizuje „niemo˝liwoÊç”, gdy wykra-
cza poza j´zyk naturalny, rekonstruuje go,
przekonstruowuje. Ka˝dy, kto kocha LeÊmia-
na, czuje, ˝e w jego wygibasach, równie˝ tych
zwiàzanych z poj´ciem nicoÊci, jest coÊ natu-
ralnego. No, byç mo˝e to naturalnoÊç zwodzà-
ca, ale nie mo˝na si´ wyzbyç tego poczucia na-
turalnoÊci.
PomyÊla∏em, ˝e najbardziej „niemo˝liwà” mo-
g∏aby zostaç nazwana poezja Mallarmégo, gdy
wyprawia si´ on tam, gdzie mowa ma istnieç
poza desygnatami i nawet poza mowà. Mal-
larmé wie, ˝e to niespe∏nialne. Ale balansuje
pomi´dzy niemo˝liwoÊcià a tym, co poetycko
zrealizowane. Karpowicz i Wirpsza te˝ reali-
zujà swoje „niemo˝liwe” projekty. Chyba
mo˝na wielkie poematy Karpowicza, realne
i utopijne zarazem, porównaç do ksi´gi Mal-
larmégo, przecie˝ poemat Rzut koÊcià te˝ nijak
si´ ma do samego jej zamys∏u. I ma si´ „nie
mieç”, ksi´ga mo˝e istnieç tylko jako nieist-
niejàca. LeÊmian zaÊ jest dla mnie poetà real-
noÊci, wi´c przeciwieƒstwem Mallarmégo. Co
chc´ powiedzieç, zabrzmi anachronicznie:
wierz´, ˝e LeÊmian to poeta zjednania s∏owa
i znaczenia, s∏owa i rzeczy oznaczanej. Ten
sam rodzaj pierwotnoÊci by∏ bliski Julianowi
Przybosiowi. A wydawa∏oby si´, ˝e od Sasa do
Lasa sà ich poetyki.

Mallarmé proponuje projekt mowy pozbawionej
desygnatów, a LeÊmian pyta: „kto stodoli∏ t´
stodo∏´”, to znaczy: kto nada∏ jej taki wymiar
j´zykowy?

Wcale nie o to pyta! Nigdy tak tej linijki nie
czyta∏em. Tu nie o wyosobniony wymiar j´zy-
kowy chodzi! Nie czuj´, by LeÊmian oderwa∏
s∏owo stodo∏a od stodo∏y-rzeczy. S∏owo stodo∏a
si´ po swojemu, po „s∏ownemu” stodoli, a sto-
do∏a-rzecz stodoli si´ rzeczowo, tak˝e po swoje-
mu, ale nie znaczà osobno poÊród s∏ów i osobno
poÊród rzeczy. To jest razem i tylko razem!

Kwintesencja kognitywnego myÊlenia o j´zyku!

Uradowa∏a mnie pani tym komplementem!
Bardzo bym chcia∏ byç kognitywistà!

W ksià˝ce Twarz Tuwima, piszàc o „nic” Kafki,
Ró˝ewicza, Tuwima i LeÊmiana, nicoÊç tego
ostatniego wywodzi Pan z genezyjskiej
materializacji Êwiata pierwotnego. Nasuwa si´
pytanie: czy LeÊmian by∏by mo˝liwy bez
S∏owackiego?

Na pewno nie. CoÊ jest na rzeczy, kiedy Jaro-
s∏aw Marek Rymkiewicz publikuje encyklope-
di´ i LeÊmiana, i S∏owackiego. Filozofujàce
poematy S∏owackiego, rodzaj jego g´stoÊci
s∏owa (a zarazem niebywa∏ej tego s∏owa szyb-
koÊci, strumiennoÊci) musia∏y byç dla Le-
Êmiana wa˝ne. Wywodzi∏ si´ bardziej od S∏o-
wackiego ni˝ od Mickiewicza. Tylko ballad
LeÊmiana nie by∏oby bez Mickiewicza.
Dodam jeszcze s∏owo o punkcie wyjÊcia pani
pytania: „nic” Ró˝ewicza ma odcieƒ nie tylko
metafizyczny, tak˝e spo∏eczny, komunikacyj-
ny, to „nic” wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw.
„Nic” Tuwima rozumiem jako wielkie egzy-
stencjalne przera˝enie. „Nic” LeÊmiana zaÊ to
przeplot figury i t∏a; raz t∏em jest nicoÊç, a fi-
gurà na tym tle – istnienie, a innym razem
odwrotnie. Nieistnienie nie mo˝e istnieç bez
istnienia. 
Przy ogromnym wyrafinowaniu filozoficznym
Kafki czy LeÊmiana jasne jest, ˝e oni przed
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pisaniem nie uk∏adali sobie w g∏owie rozumie-
nia nicoÊci. „Nic” im si´ wyra˝a∏o w toku pisa-
nia. Kafka, LeÊmian czy Tuwim fetyszyzowali
trafnoÊç nazwania; czasem, ˝eby jà zachowaç,
poÊwi´cali tak zwany sens filozoficzny. Z mo-
jego punktu widzenia to bardzo dobrze, bo
w∏aÊnie s∏owna trafnoÊç przynosi∏a sens naj-
g∏´bszy.

Ró˝ewicz w wierszu o wygaÊni´ciu absolutu
z tomu P∏askorzeêba pisa∏: „wymierajà pewne
gatunki / motyli ptaków / poetów / o imionach
dziwnych i pi´knych / Miriam Staff LeÊmian […]”.
Tak˝e Tuwim. Tak˝e Norwid. A Pan nie
wspomina o Norwidzie. 

Nie wspomnia∏em, ale doÊç powiedzieç, ˝e
najbardziej przejmujàcy dla mnie wiersz Le-
Êmiana W czas Zmartwychwstania to w∏aÊnie
wiersz norwidowski. Odwa˝ny w najwi´kszej
z mo˝liwych religijnej ironii i odwa˝ny w pa-
tosie. 
Ten wiersz ka˝e pomyÊleç o czymÊ, czego si´
u LeÊmiana nie zauwa˝a, bo tak bardzo suge-
stywna jest w jego poezji bergsonowska p∏yn-
noÊç, procesualnoÊç. Otó˝ ostatecznà cechà
cz∏owieczeƒstwa i dumà cz∏owieczeƒstwa jest
w∏aÊnie antyprocesualnoÊç, niepowtarzalnoÊç
wielkich zdarzeƒ: g∏osu, przelanej krwi, zgro-
zy konania. Nic z tego nie b´dzie ponowione,
na tym polega LeÊmianowska odmowa zmar-
twychwstania. Na takà odmow´ Norwid kato-
lik nigdy by si´ nie zdoby∏, ale i on najbardziej
ceni∏ wydarzenia niepowtarzalne, jedyne. Dla-
tego tyle w jego wierszach wcieleƒ kairosu.

Echa „niepoj´tej zielonoÊci LeÊmiana” s∏ysz´
w Pana poezji. Wybior´ cytaty na oÊlep:
„Postanowi∏em – fa∏szerz pomys∏owy – / ˝e
jestem wymyÊlony jak myÊl”. „Poeci biesiadujà
jak embriony w niebycie”. „Lato bez treÊci”.
Czytanie LeÊmiana by∏o dla przysz∏ego poety
lub ju˝-poety kszta∏tujàce, formacyjne,
nawigujàce?

Nie odczuwa∏em tego nigdy, ale musz´ przy-
znaç, ˝e cytaty, które w∏aÊnie us∏ysza∏em, sà

naprawd´ uderzajàce! Mam pewien k∏opot ja-
ko ktoÊ, kto pisze wiersze i jest zami∏owanym
czytelnikiem poezji. Mam otó˝ k∏opot z takimi
poetami jak LeÊmian czy Schulz (bo uwa˝am
Brunona Schulza za poet´), którzy mnie pod-
czas lektury ca∏kowicie zaw∏aszczajà. Nie po-
trafi´ ich czytaç w wi´kszych porcjach, bo
iloÊç sensów, które widz´ w najdrobniejszym
fragmencie tekstu LeÊmiana, Schulza, rozsa-
dza mi g∏ow´, trzy, cztery ich zdania powodu-
jà, ˝e aktywizowana jest ca∏a moja Êwiado-
moÊç j´zykowa i pozaj´zykowa. Mam wtedy
paradoksalne poczucie, ˝e wi´cej kryje si´
znaczeƒ mi´dzy kilkoma s∏owami LeÊmiana
ni˝ w ca∏oÊci jego wiersza! Mo˝e to w∏aÊnie
jest spe∏niajàca si´ niemo˝liwoÊç! Kilka s∏ów
przynosi wi´cej sensów i inspiracji ni˝ ca∏y
wiersz z jego nadrz´dnym przes∏aniem. Sam
pan B∏yszczyƒski i jego ogród to wielka meta-
fora. Powinienem wi´c wyjÊç od wielkiej me-
tafory i schodziç w dó∏, ku szczegó∏om utwo-
ru, a zupe∏nie nie mam takiej ochoty. Wol´ si´
wpiàç w kilka, kilkanaÊcie s∏ów – i mam
w nich tyle sensu, ˝e czuj´ si´ jak w oceanie!

Oto poezja jako spi´cia sensów mi´dzy
s∏owami. Czyli sens poezji LeÊmiana spe∏nia si´
w niemieckim s∏owie Dichtung (dicht – niem.
‘g´sty’)?

To kontrowersyjna sprawa. U schy∏ku ˝ycia
Witold Lutos∏awski powiedzia∏ w wywiadzie,
˝e zawsze tworzy∏ muzyk´ g´stà, a pod koniec
˝ycia marzy o muzyce, która mia∏aby cienkà
faktur´. I takà cienkà faktur´ ma w dzisiejszej
poezji Piotr Sommer. G´stà mia∏ LeÊmian,
cienkà Tuwim. Wa˝yk mia∏ cienkà i by∏ ge-
nialny. Bo g´stoÊç nie zawsze musi byç warto-
Êcià. W przypadku LeÊmiana jest. 

Boles∏aw LeÊmian
fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
[s. 79] 

78

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 78



79

+

LeÊmian

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 79



Wagarowicz

Andrzej Niewiadomski

Zawsze traktowa∏em wagary jako dobry sposób sp´dzania czasu powszechnie
uwa˝anego za por´ pracy lub kszta∏cenia. Szcz´Êliwe po∏o˝enie wagarowicza
polega na tym, ˝e – cz´sto niezauwa˝alnie dla niego samego – praca zaczyna
wykonywaç si´ podczas tych „b∏ogich” chwil sama, a wiedza wnika wszyst-
kimi porami cia∏a, nie tylko dzi´ki czysto intelektualnym operacjom. Oczysz-
czona z autorytetu instytucji, intymnie przyswajana, mo˝e nieco meandrycz-
na, lecz zapadajàca g∏´biej i mocniej. Problemem w doÊç komfortowej (pod
warunkiem posiadania odpowiedniej konstytucji psychicznej) sytuacji waga-
rowicza jest jeden, jedyny dylemat: jak cz´sto to robiç, by sama przyjemnoÊç
oddalenia si´ od instytucji nie sta∏a si´ czymÊ powszednim i banalnym?
W koƒcu nale˝y nabyç tak˝e troch´ (a mo˝e nawet nieco wi´cej ni˝ troch´)
szkolnych i nudnych, lub pozornie nudnych, umiej´tnoÊci, bez których póê-
niej ani rusz… 

Czy poezja mo˝e byç instytucjà? Ale˝ oczywiÊcie. W Polsce jest nià od lat
ponad 200, bez wzgl´du na zakr´ty historii i zawirowania spo∏eczne. Ba,
powiedzia∏bym, ˝e ostatnimi czasy, wbrew wra˝eniu, i˝ prawie wszyscy, któ-
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rzy majà z nià cokolwiek wspólnego, poszli na wagary, sta∏a si´ w dwójnasób
instytucjà. Wszak wzrasta w naszym kraju liczba szkó∏, równie˝ tych prywat-
nych i roÊnie, pardon, wspó∏czynnik scholaryzacji. Znalaz∏y si´ poÊród tych
nowych, „placówek” tak˝e szko∏y wagarowania, i jakoÊ niezbyt dobrze si´
czuj´ w otoczeniu, w którym lubiany przeze mnie sposób funkcjonowania
obarczony zosta∏ szczegó∏owymi regulaminami. Nic nie m´czy wewn´trznie
bardziej ni˝ widok rzeczy i spraw upowszechnionych, i to powszechne b∏à-
dzenie, kiedy nikt nie wie, jak rozpoznaç prawdziwego wagarowicza, ba, mo-
˝e nawet nikt nie próbuje rozpoznawaç. ˚eby nie by∏o za ∏atwo (i nie tylko
dla zasady komplikowania): czasem m´czy, a czasem przynosi ulg´ zwiàza-
nà z poczuciem powtórnego uwolnienia. 

LeÊmian by∏ jednym z najswobodniejszych, zapewne najswobodniejszym
wagarowiczem w poezji polskiej. By∏ wirtuozem wagarowania. Bywa∏ tak˝e
wewnàtrz ró˝nych instytucji, od „Chimery” do PAL-u, lecz Êmiem wàtpiç –
choç piÊmiennictwo przemawia za tym, ˝e pojawia∏y si´ ju˝ wówczas prze-
b∏yski tej ÊwiadomoÊci – w to, ˝e zarówno Miriam, jak i ci, co chcieli widzieç
LeÊmiana w Akademii, wiedzieli, na czym dok∏adnie polega swoistoÊç jego
zamys∏ów poetyckich. Zresztà, czy mo˝na powiedzieç: zamys∏ów? KtoÊ, kto
przyzwyczai∏ si´ do wagarowania, decyzje podejmuje cz´sto spontanicznie,
i wtedy zaczynajà si´ prawdziwe k∏opoty tych, co chcieliby widzieç w waga-
rowiczu przede wszystkim przedstawiciela szko∏y, zdolnego, inteligentnego,
na moment zb∏àkanego ucznia. Gorzej, gdy ów nie poprzestaje na szkolnym
wagarowaniu, gorzej, gdy zaczyna traktowaç tak – choç przecie˝ bez zb´dnej
nienawiÊci – ka˝dà instytucj´, w obj´cia której pchnà go koleje egzystencji. 

Pisz´ to wbrew sobie wyst´pujàcemu cz´sto w zupe∏nie innej roli (choç mo-
˝e nie tak bardzo wbrew, i ten sprzeciw ma wszelkie znamiona, mówiàc po
LeÊmianowsku, niedowcielenia), lecz musz´ przyznaç, w imi´ niepisanego
(koniecznie niepisanego) i swobodnie ewoluujàcego w moich myÊlach,
a pewnie w ogóle nieistniejàcego, „kodeksu” wagarowicza, ˝e im d∏u˝ej czy-
tam LeÊmiana (i znów poprawka: im d∏u˝ej czytuj´ LeÊmiana), tym mniej
wiem o jego poezji, a cz´sto wydaje mi si´, ˝e nie wiem niczego. Albo te˝ ni-
czego, co pozwoli∏oby mi jà naprawd´ zrozumieç, bo przecie˝ wyg∏osiç kil-
ka seminaryjnych frazesów to ˝adna gratka. Ile razy obieca∏em sobie mówiç
o LeÊmianie w murach instytucji w sposób zwi´z∏y i uporzàdkowany, tyle
razy ∏apa∏em si´ na tym, ˝e ka˝dy kolejny szczegó∏ otwiera pole (a mo˝e ∏à-
k´ lub las) niekoƒczàcych si´ spekulacji i dopowiedzeƒ, a ka˝de gwa∏towne
ci´cie obna˝a boleÊnie kalectwo dyskursu i sp∏yca coÊ, co takich sp∏yceƒ
tolerowaç nie mo˝e. Nie zamierzam powiedzieç tu, ˝e poetyckie czy
w ogóle pisarskie zastrze˝enie, i˝ istota poezji jest czymÊ niepochwytnym,
powinniÊmy uczyniç na ka˝dym etapie obowiàzujàcym, tak by w koƒcu
zlikwidowaç wszelkie instytucje. Nie zamierzam powiedzieç te˝, ˝e nigdy nie
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poddawa∏em si´ jakiemuÊ porzàdkowi lub ̋ e nie poszukiwa∏em go tu i ówdzie,
wszak wagarowicz nie jest tym samym, co anarchista. Raczej mam na myÊli
to, ˝e zawodzà w wypadku autora Ballady bezludnej pewne kategorie i pew-
ne standardy interpretacyjne, które rzadko sà podwa˝ane przy u˝yciu powa˝-
nych racji. 

Co to oznacza dla mnie? Nie wiem ciàgle, czy LeÊmian by∏ poetà genialnym.
Wiem, ˝e pozostawi∏ rzeczy arcydzielne, ale wiem te˝, ˝e ca∏oÊç jego twór-
czoÊci sk∏ada si´ z rzeczy nierównych, i kiedy myÊl´, ˝e jednak poetà genial-
nym nie by∏, oddycham z ulgà, bo wol´ tych z kilkoma arcydzie∏ami. Nie
wiem te˝, czy by∏ poetà nowoczesnym, choç ostatnimi czasy zwyk∏o si´ tak
uwa˝aç. Ale wcià˝ nie przekonuje mnie praktyka wydobywania ze zbiorów
LeÊmiana pojedynczych tekstów, jakie majà nas do tego ostatecznie przeko-
naç. MyÊl´ wówczas, ˝e by∏ to autor bardzo niekonsekwentny, sprzeczny we-
wn´trznie i ˝e ka˝da rekonstrukcja Ca∏oÊci skazana jest na pora˝k´. Nie tyl-
ko dawanie wra˝enia Ca∏oÊci, ale i eksponowanie zasadniczych elementów jà
budujàcych obarczone jest sporym ryzykiem. Tote˝ myÊl´, ˝e LeÊmian by∏
poetà nowoczesnym i nie by∏… Albo inaczej: bywa∏ cz´sto poetà nowocze-
snym – i chronologia niewiele wnosi do takich rozwa˝aƒ. Kolejnà bowiem
rzeczà, jakiej nie wiem, jest kwestia domniemanej ewolucji LeÊmiana, a mo˝e
domniemanej stabilnoÊci wewn´trznej, nienaruszonej przez ˝adne zewn´trz-
ne rewolucje ani autorytet instytucji. Tak mo˝na by∏oby d∏ugo jeszcze: nie
wiem zbyt wielu rzeczy o LeÊmianie, bym móg∏ zaryzykowaç jakieÊ ostatecz-
ne i wyraziste tezy.

No i dobrze, byç mo˝e dzi´ki temu zachowuj´ w g∏owie t´ poezj´ jako pewien
punkt odniesienia. Ale czy inspiracj´? Prosz´ wybaczyç ten ton, mogàcy
sugerowaç jakàÊ równorz´dnoÊç czy równoleg∏oÊç, lecz tak to wypada powie-
dzieç: czegó˝ nauczyç si´ mo˝e wagarowicz od wagarowicza? Techniki waga-
rowania? Ale˝ nie, to zupe∏nie niemo˝liwe! W koƒcu LeÊmian ucieka∏ z innej
szko∏y, a ja z innej. Zupe∏nie odmiennych rzeczy nas tam uczono i ani nie
móg∏bym Êciàgaç z jego zeszytów, ani te˝ Êledziç jego Êcie˝ek w leÊnych g´stwi-
nach, parkach, ∏àkach, nad stawami i mi´dzy kwiatami. Mo˝e wi´c wià˝e
mnie z LeÊmianem sama idea wagarowania? Niekoniecznie, bo przecie˝ po-
eta oburzy∏by si´ chyba, s∏yszàc s∏owo „idea”, i choç kult wagarów zamienio-
nych na instytucj´ (albo uporczywie zamienianych) jest mi obcy, to jednak,
z odrobiny szacunku, nie nara˝a∏bym go na takie nieprzyjemne wystàpienia.
Mo˝e lepiej u˝yç okreÊlenia „praktyka wagarowania”, lecz zastrzec wyraênie,
˝e s∏owo „praktyka” nie niesie ze sobà refleksji na temat technicznych aspek-
tów wiersza. Nie sàdz´, bym kiedykolwiek pos∏ugiwa∏ si´ LeÊmianowskimi
chwytami, choç przecie˝ kiedyÊ poeta – wymieniony z nazwiska – pojawi∏ si´
w Niebylcu wraz zaleceniem jego czytania, co jednak nie powinno narzucaç
˝adnych ryzykownych analogii. Albowiem te techniki, reprodukowane po-
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wtórnie, przynoszà raczej mikre efekty, ka˝dy musi znajdowaç inne miejsca,
ka˝dy musi mieç swoje kryjówki wagarowicza. 

Do czego zatem potrzebna mi by∏a (jest) lektura wierszy LeÊmiana? Poru-
szam si´ w ciemnoÊciach, ale powoli i z rozmys∏em mówi´: potrzebna by∏a
mi zapewne do tego, bym pojà∏ swój status wagarowicza. Po to, bym nie po-
czu∏ si´ z nim êle, skoro mo˝e dawaç on takie dobre efekty. Po to, by wie-
dzieç, ˝e to˝samoÊç jest niemal zawsze pozorna i ˝e nawet wszed∏szy na t´
samà Êcie˝k´, co nieznani poprzednicy, widzi si´ i czuje coÊ zupe∏nie innego.
To znaczy, ˝e jednak LeÊmian mnie czegoÊ nauczy∏ – nie uczàc. To znaczy,
˝e wagarujàc, nie tyle nieÊwiadomie powtarzamy gesty innych „uciekinie-
rów” od instytucji, ile nadajemy tym gestom, nieznacznie czasem przesuwa-
jàc akcenty, kszta∏t innych, chwilowych struktur, wy∏aniajàcych si´ ze Êwiata,
w którym jesteÊmy utopieni, dziwiàc si´ jednoczeÊnie, ˝e wyglàdajà tak, a nie
inaczej. Zatem nie technika ani nie idea. CoÊ innego jest mi bliskie: LeÊmia-
nowski Êwiat zdziwieƒ i pytaƒ, wahaƒ, wàtpliwoÊci i niekonsekwencji, ∏ago-
dzonych czasem wyraênie, lecz nigdy nieustajàcych. A najbardziej tych
wszystkich zdziwieƒ, pytaƒ, wahaƒ i niekonsekwencji, jakie si´ wià˝à z ele-
mentami skomplikowanej uk∏adanki rzeczywistoÊci, w której wszystko jest
wymienne, metamorficzne, bluszczowate, ale nigdy tak dalece (tak zdaje si´
sugerowaç LeÊmian), byÊmy nie mieli nieco nostalgicznej i nieco konserwa-
tywnej ciàgoty do „Êwiatopoglàdu” – choçby jawi∏ si´ on nam za sprawà po-
ety w tak enigmatycznej postaci, jakà jest rytm. 

Przyjrzyjmy si´ zatem tej kwestii, podobieƒstwa zawsze sà zdradliwe, a prze-
cie˝, owszem, dlaczego mia∏bym nie podzielaç s∏ynnego LeÊmianowskiego
„rytm to Êwiatopoglàd”? Ale ka˝dy rytm jest inny, inny jest wewn´trzny im-
puls i inny jest odbiór tego, co zewn´trzne. Dla LeÊmiana emanacjà rytmu by∏
Êpiew-poezja. I gdyby nawet tej ÊpiewnoÊci nie akceptowaç, bo przecie˝ poeta
zaproponowa∏ taki punkt widzenia, zanim j´zyk sta∏ si´ podporà instytucji poezji
(przynajmniej poezji pisanej w j´zyku polskim), to przecie˝ warto pami´taç
o innych wcieleniach rytmu, choç nie wiemy, i nie chcemy si´ zdawaç na gdy-
banie, co sam LeÊmian sàdzi∏by na przyk∏ad o „nieÊpiewnej muzycznoÊci”.
Da∏aby si´ postrzegaç jako cz´Êç „rytmu” czy te˝ nie? Ale jeszcze bardziej,
z mojego punktu widzenia, interesujàca wydaje si´ wàtpliwoÊç, czy takà cz´-
Êcià mog∏aby si´ staç niemuzyczna muzycznoÊç. Wszak to bardzo leÊmianow-
ski koncept, choç pu∏apka na tego poet´ wàtpliwa. Nie w tym jednak rzecz,
by zastawiaç pu∏apki, problem polega na tym, ˝e – wszystko na to wskazuje –
nie da si´ wskazaç miejsca w poezji wagarowiczów, od którego coÊ przesta-
je byç z ducha LeÊmiana, a coÊ innego tego ducha w sobie przechowuje. 

Rytm, g∏os to zresztà za ma∏o, otwórzmy wybory LeÊmiana na pierwszych
stronach Sadu rozstajnego i przeczytajmy: „widz´ poprzez Êpiew”. Tak˝e
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widzenie ma tu coÊ do rzeczy? Ma, bo przecie˝ wagarowicza wzywa nie tyl-
ko jakaÊ niezmierzona pulsacja, ale równie˝ wzrok odgrywa kluczowà rol´…
Ale w tym samym wierszu poeta zaznacza: „staw widzi inaczej ni˝ my”. To
znaczy: lepiej czy gorzej? A mo˝e wy∏àcznie „inaczej”? Widzieç poprzez
Êpiew, zdaje si´ – nie tylko tu – mówiç LeÊmian, to widzieç najdoskonalej,
ale kto powiedzia∏, ˝e staw nie widzi jeszcze lepiej? Nie ma ˝adnej pewnoÊci
co do tego, bo antropologia twórcy Napoju cienistego raz jest sprawà prymar-
nà, a innym razem podporzàdkowana zostaje spontanicznoÊci natury i do-
Êwiadczenia. Tak, dla mnie jako wagarowicza widzenie odgrywa istotnà rol´,
po to wybieram si´ poza granice instytucji, by widzieç lepiej. Ale ile˝ razy
powierza∏em to widzenie przedmiotom. Czy mia∏em wówczas ÊwiadomoÊç,
˝e zrobi∏ to LeÊmian? I jak zrobi∏ to LeÊmian? A mo˝e to w wi´kszym stop-
niu kwestia intuicji ni˝ trzeêwej ÊwiadomoÊci? 

W koƒcu, kiedy czytamy LeÊmiana, nie wiemy, od czego w∏aÊciwie zale˝y
intensywnoÊç widzenia. I komu jest przyporzàdkowane to, które dociera do
istoty. Rzeczom, naturze, ludziom? JeÊli staw widzi inaczej (w domyÊle:
lepiej), to dlaczego gdzie indziej wodzie nie dane jest spojrzenie, lecz tylko
spojrzystoÊç? I czym jest taka poezja, w której u˝ywamy wy∏àcznie ust bez
oczu? Kiedy znamy s∏owa, a nut nie pami´tamy? Âlepota jako akceptowalny
stan poezji? – to tak˝e mo˝liwe w tych wierszach. A czasem trzeba i od-
wróciç oczy, i uciszyç Êpiew. Problem polega na tym, ˝e nie wiemy kiedy,
i LeÊmian nam tego nie wyjaÊnia, widzenie jest u niego do tego stopnia dyna-
miczne, byÊmy nie mogli szukaç ˝adnej recepty na jego modulacje. Jak˝e mo-
g∏oby byç zresztà inaczej, skoro sam poeta zaznacza, ˝e niebo „samochcàc”
p∏ynie przez jego oczy? Mo˝e nie jest to wi´c kwestia jakiejkolwiek strategii,
ale pewnej wiernoÊci rytmowi, o jakim nic naprawd´ nie wiemy, poddajàc si´
swojej, nie do koƒca „wypracowanej”, dyscyplinie? 

Jest jeszcze jedna, wa˝na dla mnie, mo˝e najwa˝niejsza, cecha widzenia
LeÊmianowskiego: wszak˝e oczy nie widzà rzeczy jednej, bo ich g∏´bia od
dawna „zaprószona jest” przez „splàtane zielonoÊci zwoje”. Przyglàdaç si´,
jak w tych wierszach uk∏adajà si´ owe zwoje, to rzecz fascynujàca, choç nie
ma w sobie niczego po˝ytecznego, bo to troch´ tak, jakby si´ na wagarach
u∏o˝yç w mi∏ym otoczeniu i gapiç bez koƒca, mo˝e nawet (niestety) nieco
bezmyÊlnie, bezwiednie gapiç si´ w doÊç przypadkowe konfiguracje kszta∏-
tów. Ale ten niekoƒczàcy si´ Êwiat czasem si´ zapada, czasem ogród traci
„alej zawi∏oÊç i szumów pon´t´” (swojà drogà: jak wa˝ne w moich przypad-
kach wagarowicza by∏y wszelkiego rodzaju szumy, które chcia∏o si´ raz pre-
cyzyjnie uchwyciç, a innym razem staç si´ jakàÊ ich cz´Êcià), zmierza
w stron´ jakiegoÊ nieciekawego bagniska, jakiejÊ katastrofy, która si´ nie do-
konuje, dokonaç si´ ostatecznie nie mo˝e, bo LeÊmian widzi bezmiar jako
zawi∏oÊç, i tu w braku strategii strategia si´ pojawia… Nie tylko zmiennoÊç
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jest g´stwà, ale i otch∏aƒ, i nawet – jak w Panu B∏yszczyƒskim – jeÊli coÊ
ma si´ „roznicestwiç”, to przecie˝ „liÊciasto”. Nic nie ginie, a i mnie si´ tak
wydaje, nie ma innej mo˝liwoÊci, skoro otch∏aƒ, nawet ta bezdomna, usilnie
zmierza do tego, by przybraç jakiÊ kszta∏t, dopasowaç rzeczy „do swojego
bezmiaru”. Czasem mam wra˝enie, ˝e poeta usi∏uje w ten sposób oszukiwaç
samego siebie, ale czy˝ tego rodzaju oszukaƒstwa nie sà dzia∏aniem, bez któ-
rego nie sposób si´ obejÊç? Bo jak stanàç wobec „czystej” otch∏ani, wszak nie
da si´ odrzuciç tego, co stworzone. Mo˝na nie nadawaç mu imienia, ale mieç
ÊwiadomoÊç jego kszta∏tu, u˝ywaç s∏ów i nie nadawaç imienia. LeÊmianowi
si´ to chyba uda∏o i od czasu do czasu jeszcze si´ komuÊ innemu na wagarach
udaje. Dlatego rozumiem – by ju˝ nie rozbudowywaç (rozlistwiaç i rozkrze-
wiaç) spraw widzenia – kiedy w Napoju cienistym poeta pisze, ˝e: „Nie wi-
daç nic, a – widaç”. 

Tak czy inaczej, to w∏aÊnie widzenie jest obszarem, gdzie LeÊmianowska
zmiennoÊç i niekonkluzywnoÊç ujawnia si´ najpe∏niej, ale te˝ wieloÊç, warian-
tywnoÊç. Wagarowaç tak, by si´ to nie znudzi∏o; niby te same Êcie˝ki, te same
szczeliny w p∏otach, te same wróble, chwasty, maliny i pejza˝e, a jednak nie
tylko ma∏e niespodzianki mogà nas czekaç na trasie tej w∏ócz´gi. 

Dzi´ki tym niespodziankom LeÊmian podtrzymuje mnie na duchu: widz´ bo-
wiem czasem niewcielonego do koƒca i zarazem wiecznego ducha wagarów
u innych, kiedy w ich dzia∏ania poetyckie wkrada si´ jego „pieÊƒ mimowol-
na”. Nie trzeba przecie˝ wchodziç w ich Êwiat g∏´boko, a˝ do uto˝samienia,
by to zauwa˝yç. To w du˝ej mierze kwestia przypadku, a nic nie cieszy tak
jak szcz´Êliwy przypadek. Nie uczy∏em si´ wi´c od LeÊmiana, tylko takie for-
tunne zderzenia i zdarzenia uÊwiadamia∏y mi, ˝e istniejà nie-prawid∏owoÊci
wagarowania. A w∏aÊciwie inaczej, istniejà „Êwi´ta na uboczu”, pe∏ne szu-
mów i zapomnienia, i kiedy w PowieÊci o rozumnej dziewczynie natknà∏em
si´ na t´ formu∏´, pomyÊla∏em sobie, ˝e móg∏by to byç gotowy tytu∏, bo prze-
cie˝ takie Êwi´ta sà czymÊ, czego – Êwiadomie czy nieÊwiadomie? – szukam.
Natura tych „Êwiàt” nie daje mi spokoju, choç, powtarzam to po raz kolejny,
muszà to byç nieco inne Êwi´ta ni˝ w tamtych wierszach. Ale wcià˝ wysta-
wione na sprzecznoÊci, co nie jest ju˝ kwestià rozmys∏u. Wszak u LeÊmiana
dziewczyna „rozumie” w puencie ka˝dego z utworów cyklu, ale ju˝ w innym
wierszu z tego samego tomu pojawia si´ jakaÊ postaç, która mówi: „Lecz ro-
zumiem, ˝e nie trzeba nic rozumieç…”. Tak sobie myÊl´ o zmiennych kole-
jach losu i o tym, ˝e LeÊmian móg∏by przecie˝ staç si´ sztandarowà postacià
„poezji niezrozumia∏ej”. Ale wysz∏o inaczej i sta∏ si´ przedmiotem uczonych
rozpraw. W ˝adnej z nich jednak nie znalaz∏em rozstrzygni´cia kwestii rozu-
mienia. Trzeba rozumieç czy nie? Nie tylko to chcia∏bym wiedzieç. Chcia∏-
bym wiedzieç na przyk∏ad, czy w puencie wiersza PoÊpiech, kiedy pada py-
tanie: „Wy mnie rozumiecie?” – jest to pytanie zadane przez poet´ czy przez
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Boga? A mo˝e przez nich dwóch jednoczeÊnie? Mo˝e przez jednego przej-
mujàcego na chwil´ rol´ drugiego? I czy jest to pytanie retoryczne? I jakie
„wy” jest tu istotne? Mo˝e jest to jedno z najbardziej dramatycznych pytaƒ
zadanych w Êwiecie LeÊmianowskiej twórczoÊci, choç tyle da∏oby si´ znaleêç
innych, równie ciekawych. 

A skoro ju˝ mowa o Bogu, to warto by∏oby te˝ sprawdziç, jak to z nim jest,
mimo ˝e to i owo napisano na ten temat. Wagarowicz wszak inaczej kontak-
tuje si´ z absolutem, nie mówiàc o stworzeniach, jakie w hierarchii bytów
sytuujà si´ na ni˝szych szczeblach. Mia∏ Rilke swoje anio∏y, ale LeÊmianow-
skie sà zupe∏nie inne, LeÊmian zabra∏ je chyba ze sobà na wagary, by jednak
nie poprzestaç na takim stwierdzeniu, trzeba powiedzieç, ˝e to w∏aÊnie owe
anio∏y z Sadu rozstajnego ujawniajà (choç pewnie nie tylko one) pewnà ce-
ch´, o której nie zapominam w Êwiecie, w którym bawimy si´ og∏aszaniem
kolejnych nieobecnoÊci. ˚e mo˝na nadaç cielesny wymiar i bolesny wymiar
tak˝e stanom niewiary i ˝e zachodzi dziwne sprz´˝enie pomi´dzy nimi a „po-
k∏onnoÊcià” i „wiernoÊcià” pieÊni. 

Mo˝na te˝ pozazdroÊciç LeÊmianowi umiej´tnoÊci pisania o tym, czego nie
ma, ale ja raczej ulegam wezwaniu do kochania tego, co umar∏e, i uwa˝am,
˝e tu LeÊmian chadza∏ nawet pod pràd ucieczek. Bo tu nic nie podlega anihi-
lacji, i byç mo˝e poeta zdawa∏ sobie spraw´, ˝e umieranie b´dzie tak po-
wszechnym zaj´ciem i tak powszechnà fascynacjà przez nast´pne 100 lat, ˝e
z góry ujawni∏ jego formu∏´ znacznie bardziej atrakcyjnà ni˝ powtarzanie la-
mentów. JeÊli mia∏em do niego jakieÊ pretensje, to zazwyczaj wiàza∏y si´ one
z tym, ˝e niemal nigdy nie w∏àcza∏ on do tego misterium „pon´tnego nietrwa-
nia” rzeczy i spraw b´dàcych na wyciàgni´cie r´ki, nazywanych aktualnymi,
ale teraz rozumiem ten tryb post´powania. Rozumiem, choç ˝a∏uj´, ˝e nie
by∏o inaczej. Ale te˝ otwiera to dla nas nowe mo˝liwoÊci wagarowania.

Z LeÊmianem jest troch´ tak w mojej percepcji, ˝e ile razy otwieram jego
zbiór, tyle razy trafiam na coÊ niepokojàcego. I mo˝na by tak jeszcze d∏ugo,
znacznie d∏u˝ej, wskazywaç. Rzecz w tym, ˝e nie potrafi´ powiedzieç, jak si´
to przek∏ada na mojà praktyk´ poetyckà. Ba, jestem pewien, ˝e nie przek∏ada
si´ w sposób bezpoÊredni. Tak jak powiedzia∏em: inna szko∏a i inne ucieczki.
Prosz´ uwierzyç, prawie na chybi∏ trafi∏ otwieram najnowszà edycj´ Poezji
zebranych i czytam w Pogodzie: „Trzeba nic nie mieç prawdziwie, / ˚yç tylko
tym, ˝e si´ ˝yje, / By d∏oƒ wyciàgaç ∏apczywie / Po takie szcz´Êcie niczyje!”.
I ta prosta puenta te˝ mnie niepokoi, mo˝e dlatego, ˝e nie wiem, jak przet∏u-
maczyç jà na mój rytm, bo jakoÊ dra˝ni mnie przy tym jej staroÊwieckoÊç
i pociàga zarazem, ale nie to przede wszystkim: bardziej fascynuje mnie to
bogactwo nieposiadania, a potem myÊl´ o innych wagarowiczach, którym ta
puenta by∏aby bardzo bliska, i ju˝ nie wiem, czyjà jest w∏asnoÊcià. Mo˝e jest
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tak, ˝e LeÊmian, jakby wbrew temu powszechnemu przekonaniu o oryginalno-
Êci i niepowtarzalnoÊci jego dokonaƒ (a mo˝e wcale nie wbrew), posiada spe-
cyficznà zdolnoÊç do „roznicestwiania si´” poÊród innych poetów? Mo˝e te
wszystkie sny LeÊmianowskie rozpostar∏y swój parasol nad póêniejszymi po-
etami i w jakiÊ tajemniczy sposób przenikajà do ich wierszy? Ca∏kiem praw-
dopodobne, choç pewnie nie wypada pos∏ugiwaç si´ dziÊ takà manierà, ale
jak˝e inaczej t∏umaczyç t´ dziwnà pó∏obecnoÊç? 

Jak zatem widz´ LeÊmiana w swoim Êwiecie? „Jak sen, co Êniç si´ nie chce,
a Êni si´ wbrew chceniu”. Chyba tak w∏aÊnie. By∏ on mistrzem podobnych
formu∏ zaprzeczonych, i jeÊli sobie czasem sam na takà pozwol´, to tak˝e dla-
tego, ˝e nie jestem w stanie LeÊmianowi zaprzeczyç, kiedy gdzie indziej
pisze o „ciàg∏ej” i „koniecznej” stycznoÊci myÊli logicznej z tym, co nielo-
giczne jako o warunku najpierwszym wszelkiego widzenia. Widz´ go te˝
jako autora Snu, którego czasem m´czà w´drówki wagarowicza i w którego
r´kach lub oczach wszystko zaczyna znikaç prócz w∏asnego pokoju we
wszechÊwiecie, bo przecie˝ z tych wagarów nie wraca si´ ju˝ w mury insty-
tucji. Zamknàç drzwi to dla tego poety akt desperacji, lecz bez takich aktów
czy nie by∏o zbyt prosto? Wszystko, co znika w Ânie, jest wàtpliwe, ale przy
tym konkretne, nawet „mogi∏a nieba”, i trzeba najpierw ods∏oniç logik´/nie-
logicznoÊç owego procesu, by móc si´ przenieÊç w innà rzeczywistoÊç, nie
najbardziej komfortowà: ze wszechÊwiata do Êwiata. A raczej, bo ten LeÊmia-
nowski „wszechÊwiat” nieco mylàcy jest i zbyt ogólny w dzisiejszym odbio-
rze, z bezmiaru do Êwiata miar. Wagarowicz zawsze b´dzie mia∏ wàtpliwoÊç,
czy w takim wypadku czyni dobrze.

Pisz´ o tym wszystkim, majàc w pami´ci jeden z tych d∏ugich dni, kiedy sam
uda∏em si´ na wagary. I zamiast wracaç z jednej instytucji do drugiej, mi´dzy
innymi po to, by wyg∏aszaç sàdy o twórczoÊci LeÊmiana, co do których nie
by∏em pewien, czy mogà byç precyzyjne i uporzàdkowane, uda∏em si´
o jesiennej porze do I∏˝y, po to, by wejÊç w rzeczywistoÊç LeÊmiana i poczuç
jà przez skór´… Ha, oczywiÊcie, ˝e z rozp´du troch´ zmyÊlam, troch´ k∏ami´,
troch´ koloryzuj´. Przecie˝ pojecha∏em tam w zupe∏nie innym celu. Niewa˝-
ne jakim. Ale z tym pobytem wià˝e si´ wiersz, z którego zaczerpnà∏em myÊl
o wagarowaniu i o którym – jak LeÊmian – mog´ powiedzieç, ˝e najpierw by∏
on, a potem namys∏ nad nim. Niepozorny, a przytaczam go w nie do koƒca
wiadomym celu. Wiem tylko tyle, ˝e myÊl´ teraz o meandrach obecnoÊci.
Rzecz nosi tytu∏ Dora. Paêdziernik: 

Ciep∏a ciemnoÊç w mieÊcie znikliwych poetów.

Ob∏oki niosà wilgoç, ziemia zaj´∏a si´

kolorami j´zyków, malin, nieistniejàcych

chrustów, liÊci w paszczy ˝ar∏ocznego ognia.
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Tyle katastrof, cichego mruczenia, p´tli

na niebie, rozkurzu. Kilkunastoletni

Olivier mówi: „Doda to by chyba mnie

zajeêdzi∏a”. WiÊniowe bàczki i ˝o∏àdkowe

gorzkie sà puste, szk∏o nie odró˝nia si´

od plastiku, nawet kamienie Êwiecà

znikomoÊcià, wagary, wagary, ciemne

ciep∏o nie posz∏o do szko∏y, umarli

poeci – jak zwykle – nie sà na swoim

miejscu. To co butwieje – Êpiewa, tak wolno

post´puje ten proces. Reklamy kwitnà

i tynki, krople cia∏ nie gaszà po˝aru

i rozprzestrzenia si´ raj duszny, pawany,

senne ewy, krzy˝e, kozy i wiechcie,

nieskoƒczonoÊç umar∏a i Êmieje si´

zza grobu, ciep∏a ciemnoÊç w mieÊcie, w kropli

cia∏a, o nieznany raju, siostro u wód

p∏omiennych

Czy jest to wiersz „leÊmianowski”? Bardzo wàtpi´. Czy myÊla∏em o jakim-
kolwiek utworze LeÊmiana, gdy on powstawa∏? Nie. Czy zawiera w sobie ja-
kiekolwiek chwyty, które mo˝na by∏oby uznaç za Êlad znajomoÊci „poetyki”
LeÊmiana? Nie sàdz´. Czy LeÊmian pos∏ugiwa∏ si´ kalamburami? Chyba bar-
dzo rzadko. Czy zamiana jednej g∏oski, jednej litery Êwiadczy o tym, ˝e zwa-
garowa∏em gdzieÊ na zupe∏ne peryferie? Czy mo˝na mieç obrazoburczy sto-
sunek tak˝e do wagarowania? Nieprzyzwoite by∏o udzielanie w∏aÊnie przeze
mnie odpowiedzi na te wszystkie pytania i ju˝ samo to przytoczenie wiersza
wydaje mi si´ jakimÊ przekroczeniem. A mo˝e ja jednak odpowiedzia∏em ju˝
na te pytania? Po co wi´c jeszcze mowa wiàzana? Wy mnie rozumiecie?
Mam nadziej´, ˝e troch´ – tak, a troch´ – nie. 
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Unde malum –
z∏o w nas? 
Stanis∏aw Obirek

Skàd z∏o? Tego nikt nie wie, choç nie brak prób odpowiedzi na to pytanie.
Biblia hebrajska jest jednoznaczna – z∏o na Êwiat wprowadzi∏ szatan, kuszàc
pierwszych ludzi (Rdz 3,1–24). Jednak wed∏ug przes∏ania biblijnego to cz∏o-
wiek pope∏nia pierwszà zbrodni´ (Rdz 4,8), a wi´c nie jest to takie proste. Z∏o
równie˝ dla autorów biblijnych pozostaje zagadkowe. Nawet autor Ksi´gi
Hioba pozosta∏ milczàcy wobec z∏a, jakiego doÊwiadczy∏ jego bohater,
a optymistyczne zakoƒczenie nale˝y uznaç raczej za uk∏on wobec nazbyt
wra˝liwych i ˝àdnych pocieszenia czytelników ni˝ za oryginalnà myÊl nie-
znanego autora. Nowy Testament êród∏o z∏a uto˝samia z sercem cz∏owieka,
z którego pochodzi (Mt 15,18–19). T´ myÊl rozwinà∏ Êwi´ty Pawe∏ w LiÊcie
do Rzymian: „Albowiem co czyni´, nie rozumiem; bo nie co dobrego chc´, to
czyni´, ale z∏e, którego nienawidz´, to czyni´” (Rz 7,15). Âwi´ty Pawe∏ znalaz∏
rozwiàzanie w bo˝ej ∏asce. Podobnie Êwi´ty Augustyn zmaga∏ si´ z grzeszny-
mi nami´tnoÊciami swego cia∏a, które poskromi∏, oddajàc si´ bo˝emu mi∏o-
sierdziu. Inna sprawa, ˝e przy okazji tych zmagaƒ jakoÊ nie zauwa˝y∏, i˝
ofiarà jego oddania si´ ca∏kowicie Bogu pad∏a nie tylko kochana przez lata ko-
bieta, która by∏a matkà jego syna, lecz tak˝e przyjaciele, których bezlitoÊnie
krytykowa∏ w póêniejszych pismach1. Ten rodzaj teologii okreÊli∏ na wiele
wieków spojrzenie teologii chrzeÊcijaƒskiej zarówno na cielesnoÊç, jak i na
sposób rozwiàzywania kontrowersji teologicznych2. Tutaj nale˝y równie˝ wi-
dzieç êród∏o praktyki celibatu w KoÊciele katolickim i cz´Êciowo prawos∏aw-
nym (praktykujà go tylko mnisi) oraz przekonanie, ˝e ca∏kowite oddanie Bogu
jest nie do pogodzenia z mi∏oÊcià ludzkà i cielesnà. Jest to o tyle dziwne, ˝e
podstawowym dogmatem chrzeÊcijaƒstwa jest prawda o wcieleniu Boga,
a wi´c o przyj´ciu przez niego ludzkiej natury. 

1 Âw. Augustyn, Wyznania, przek∏. Kubiak Z., Kraków 2001.
2 Por. Brown P., Cia∏o i spo∏eczeƒstwo. M´˝czyêni, kobiety i abstynencja seksualna 

we wczesnym chrzeÊcijaƒstwie, przek∏. Kania I., Kraków 2006. +
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Póêniejsi teologowie byli mniej przej´ci w∏asnym grzechem jako êród∏em
z∏a, zadowalali si´ tropieniem go u innych. Tak pozosta∏o do dziÊ. Z∏o zosta-
∏o udomowione, a raczej uzewn´trznione – teologowie stali si´ specjalistami
od tropienia jego Êladów u innych – u heretyków, schizmatyków, pogan, ate-
istów, tylko nie w sobie. Ortodoksja sta∏a si´ skutecznym zabezpieczeniem
przed z∏em – wystarczy dobrze wierzyç, powierzyç swe wàtpliwoÊci i trudno-
Êci kompetentnej w∏adzy, a z∏o przestanie nam doskwieraç. A jeÊli mimo
wszystko nadal daje o sobie znaç, to pozostaje Tajemnica z∏a – misterium
iniquitatis – znana tylko Bogu. Niemniej jednak jakoÊ tak si´ dzieje, ˝e z∏o
upodoba∏o sobie w∏aÊnie innych, a ich samych, wspólnot´ teologów omija
szerokim ∏ukiem. Zbyt ∏atwo i nazbyt ch´tnie uciekajà si´ do tajemnicy i ka˝à
Bogu rozwiàzywaç nasze ludzkie biedy. Tymczasem to w∏aÊnie religia bywa
ich êród∏em. Nie jest to prawda ch´tnie podzielana przez ludzi religijnych,
którzy raczej w odejÊciu od wiary i religii zwykle dostrzegajà przyczyny z∏a.
Boj´ si´, ˝e ta dyskusja jeszcze d∏ugo b´dzie si´ toczyç i raczej jest nieroz-
strzygalna. Dlatego w namyÊle nad êród∏em z∏a w naszym Êwiecie wol´ si´
zwróciç do mniej tajemniczych wyjaÊnieƒ. Jak na razie najbardziej u˝yteczni
wydajà si´ historycy, którzy poprzestajà na opisie z∏e, hipotezy na temat jego
êróde∏ formu∏ujà ostro˝nie i sà ch´tni do dyskusji. Przynajmniej ci, do któ-
rych lubi´ si´gaç. Nie zawierzam bowiem próbom wykorzystywania prze-
sz∏oÊci do celów ideologicznych, choçby najbardziej szlachetnych, jak to si´
dzieje w tak zwanej polityce historycznej. Eksperci od polityki historycznej,
idàc za przyk∏adem teologów, dostrzegajà z∏o w innych, nigdy w sobie czy
we w∏asnej grupie. Nie jest to dobra droga w procesie rozumienia z∏a ani
w nas samych, ani w innych. JeÊli twierdz´, ˝e z∏o jest w nas, to oczywiÊcie nie
wykluczam, ˝e jest ono te˝ w innych, ale uwa˝am, ˝e rozumienie jego natury
nie mo˝e byç zwiàzane z dzieleniem z∏a na „moje” i „nasze” czy „twoje”
i „wasze”. Jest ono bowiem naszym wspólnym problemem czy dziedzic-
twem, od którego uciec nie sposób. Taki sposób widzenia dostrzegam u nie-
których przynajmniej historyków. Si´gajàc do takich, a nie innych tytu∏ów
czy autorów, nie wykluczam, ˝e istniejà jeszcze inne ksià˝ki czy równie
ciekawi autorzy. O wyborze decydowa∏ po cz´Êci przypadek, a po cz´Êci
koniecznoÊç zdecydowania si´ na wybór. Mój jest akurat taki i oczywiÊcie
podlega on dyskusji, którà ch´tnie podejm´.

Pozwólmy wi´c mówiç faktom. Jak mi si´ wydaje, pokazanie z∏a wiedzie do
wstrzàsu i oczyszczenia – jego odra˝ajàcy obraz budzi ch´ç przezwyci´˝enia
i prowadzi do radykalnego odrzucenia: nigdy wi´cej! Takie zadanie postawi∏
przed sobà Harald Welzer w przejmujàcej ksià˝ce Sprawcy. Dlaczego zwykli
ludzie dokonujà masowych mordów, w której wraz z Michaelà Christ podjà∏
prób´ porównania masowych zbrodni w ró˝nych krajach i w ró˝nym okresie,
dochodzàc do wniosku, ˝e „wszystko jest mo˝liwe”. Ksià˝ka o tyle wa˝na, ˝e
podejmujàca temat dobrze znany i szczegó∏owo opracowany. Jednak Welzer,
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odwo∏ujàc si´ do wczeÊniej nieznanych dokumentów, takich jak listy, dzienni-
ki, relacje z przes∏uchaƒ, odtworzy∏ psychologiczne portrety „zwyk∏ych lu-
dzi”, którzy w szczególnych okolicznoÊciach stali si´ zbrodniarzami. Jak to
si´ sta∏o? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale fakty i zachowania zbli-
˝ajà nas do êróde∏ z∏a. Nie jest to zrozumienie ∏atwe do przyj´cia. Owszem,
prowadzi do bardzo niewygodnej konkluzji, gdy˝ stwarza rodzaj wspólnoty
ze sprawcami, z którymi ˝adnà miarà nie mamy ochoty si´ uto˝samiaç.
A przecie˝ nie chodzi tu o empati´ ze zbrodniarzami, raczej o zdumienie, ˝e
do takich dzia∏aƒ byli zdolni, i niewykluczanie a priori, ˝e „i mnie mog∏oby
si´ to przydarzyç”. Wracamy tutaj to zadaƒ, jakie winno spe∏niaç opisywanie
z∏a, do jakiego zdolny jest cz∏owiek: „w∏aÊnie dlatego, ˝e ludzie sà zdolni do
wszelkich dzia∏aƒ i ˝e cz´sto nie trzeba nawet szczególnego wysi∏ku, by
uczyniç z nich morderców, ka˝dy powinien ca∏y czas zachowywaç Êwiado-
moÊç skutków swoich decyzji. W ka˝dym razie jeÊli chce byç inny ni˝ ci,
którzy opisani zostali w tej ksià˝ce”3. I to zdanie uwa˝am za kluczowe – „za-
chowywaç ÊwiadomoÊç skutków swoich decyzji”, to znaczy nie uciekaç od
odpowiedzialnoÊci i nie zadowalaç si´ wskazywaniem na innych jako êród∏o
z∏a. Literatura na temat Holokaustu jest rozleg∏a, a sam proces anihilacji eu-
ropejskich ˚ydów zosta∏ dobrze udokumentowany, ∏àcznie z batalionami
Êmierci, o których pisze Welzer. A mimo to, tak mi si´ wydaje, tylko jemu
uda∏o si´ pokazaç, jak bardzo ten proces by∏ wpisany w europejskà nienawiÊç
do ˚ydów, którà niemieccy naziÊci z diabelskà wr´cz skrupulatnoÊcià wyko-
rzystali. I to jest w∏aÊnie z∏o wyt∏umaczalne, co wcale nie oznacza, ˝e jest
usprawiedliwione. Ma ono jednak ludzkie korzenie, a nie metafizyczne. Inny-
mi s∏owy, nie sposób dotknàç problemu, jeÊli si´ unika jego ludzkich êróde∏.
Mo˝na powiedzieç, ˝e ksià˝ka Welzera dotyczy Niemców, wi´c dla nas,
Polaków, jej lektura nie stanowi problemu. Nie jest to do koƒca prawda. Po-
jawia si´ bowiem na kartach Sprawców niepokojàcy fragment o Êwiadkach,
którzy swojà obecnoÊcià wspó∏uczestniczà w zbrodni: „Dokonanie czynu
stwarza poczucie wspólnoty, a widzowie swojà obecnoÊcià potwierdzajà, ˝e
to, co si´ rozgrywa na scenie, jest w porzàdku. Nie ma interwencji z zewnàtrz,
która mog∏aby zburzyç praktyczne porozumienie podczas zabijania. General-
nie nie docenia si´ aktywnej roli Êwiadków przemocy. Ju˝ przez samà swojà
obecnoÊç i niepodejmowanie ˝adnych interwencji potwierdzajà oni, ˝e sys-
tem odniesienia, w którym dzia∏ajà sprawcy, obowiàzuje i nie jest kwestiono-
wany”4. Na ten problem próbowa∏ zwróciç uwag´ Jan B∏oƒski w s∏ynnym
eseju Biedni Polacy patrzà na getto, opublikowanym w 1987 roku na ∏amach
„Tygodnika Powszechnego”. Odwo∏ujàc si´ do wierszy Czes∏awa Mi∏osza,
zwróci∏ uwag´ w∏aÊnie na „wspó∏win´” Êwiadków w HolokauÊcie: „w∏asne
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3 Welzer H., Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonujà masowych mordów, 
przek∏. Kurkowska M., Warszawa 2010, s. 50.

4 Ibidem, s. 161.

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 91



sumienie moralne pot´pia (mo˝e pot´piç) biednego chrzeÊcijanina”5. Tekst
B∏oƒskiego wywo∏a∏ niejakie poruszenie, jednak prawdziwa burza przysz∏a
wraz z ksià˝kami Jana Tomasz Grossa. Najpierw w Sàsiadach opisa∏ bardzo
rzeczywistà zbrodni´ polskich sàsiadów w Jedwabnem, która mia∏a miejsce
11 lipca 1941 roku, i rozp´ta∏ ogólnonarodowà debat´ na temat wspó∏udzia∏u
Polaków w zbrodni Zag∏ady polskich ˚ydów, a po kilku latach w swej kolejnej
ksià˝ce Strach przedstawi∏ powojenne lata w Polsce, które dla garstki ocala-
∏ych ˚ydów nie by∏y latami spokoju, tylko ciàg∏ego strachu przed sàsiadami
i nieznajomymi Polakami6. Tego pierwszego dziesi´ciolecia XXI wieku dys-
kusji na temat miejsca Holokaustu w polskiej historii nie mo˝na uznaç za lata
udane. Temperatura debaty najpierw wokó∏ zbrodni w Jedwabnem, a potem
wokó∏ pogromu w Kielcach w 1946 roku ods∏oni∏a s∏aboÊç polskiej debaty
publicznej, a przede wszystkim wskaza∏a na niech´ç do zmierzenia si´
z ciemnymi stronami w∏asnej przesz∏oÊci. Wielkà w tym rol´ odegra∏ Instytut
Pami´ci Narodowej, który dysponujàc ogromnym kredytem zaufania spo-
∏ecznego i znacznymi Êrodkami finansowymi, stanà∏ na wysokoÊci zadania
tylko w pierwszych latach. Po zmianie dyrekcji zaanga˝owa∏ si´ w wàtpliwà
polityk´ historycznà, której celem by∏o „budowanie morale” polskiego spo∏e-
czeƒstwa, jakoby os∏abionego debatà wokó∏ Sàsiadów. Ta nowa strategia nie
pozwala w sposób dojrza∏y zmierzyç si´ z problemem z∏a w nas.

Zapewne podobnà dyskusj´ wywo∏a publikacja Z∏otych ˝niw, ksià˝ki opisu-
jàcej odra˝ajàce poszukiwania z∏ota i kosztownoÊci na miejscach masowej
zag∏ady ˚ydów7. Mamy tu do czynienia z fenomenologicznym opisem foto-
grafii, dost´pnej ju˝ dzi´ki wczeÊniejszym publikacjom w prasie. Oto jak jà
opisuje Gross: „Schwytani podczas ob∏awy wyglàdajà jak oderwani od ci´˝-
kiej pracy przy ˝niwach. Sà spokojni, zm´czeni, na ich twarzach nie znaç
przera˝enia. Stojà w pe∏nym s∏oƒcu. Przed sobà majà u∏o˝one równo czaszki
i skrzy˝owane koÊci. Nawet pó∏kole, w którym wraz z mundurowymi pozujà
do zdj´cia, bardziej kojarzy si´ z pamiàtkà po uroczystoÊci wspólnotowej ni˝
grabie˝à”8. To, co pora˝a, to nieÊwiadomoÊç z∏a, jakie stoi za tym zbiorowym
bezczeszczeniem pami´ci ofiar Zag∏ady. Tak wi´c choç znowu, jak w przy-
padku Sàsiadów i Strachu, mamy do czynienia ze znanymi faktami, sposób
ich uj´cia bulwersuje. Dlaczego? Sam Gross jest zaskoczony reakcjà na swoje
ksià˝ki: „Dla mnie samego to zagadka. Nie mog´ wykluczyç, ˝e decyduje
atmosfera skandalu. KtoÊ czuje si´ obra˝ony, uznaje mnie za wroga polskoÊci,
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5 B∏oƒski J., Biedni Polacy patrzà na getto, [w:] Biedni Polacy patrzà na getto, 
Kraków 1996, s. 17.

6 Gross J.T., Sàsiedzi, Sejny 2000; idem, Strach. Antysemityzm w Polsce tu˝ po wojnie:
historia moralnej zapaÊci, Kraków 2008.

7 Gross J.T., Grudziƒska-Gross I., Z∏ote ˝niwa, Kraków 2011. 
8 Olszewski M., Na obrze˝ach Zag∏ady, „Tygodnik Powszechny” 1/2011.
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protestuje, ksià˝kà interesuje si´ prasa”9. Nie wydaje mi si´ to t∏umaczenie
wystarczajàce. Moim zdaniem, te ksià˝ki pozwalajà pe∏niej rozumieç z∏o
w nas samych – w spo∏eczeƒstwie przeÊwiadczonym, ˝e by∏o tylko ofiarà z∏o-
Êci i przemocy innych, pojawia si´ g∏os moralisty i powiada: Nie jesteÊcie tyl-
ko ofiarami, macie te˝ swój udzia∏ w zbrodni. Spójrzcie na fakty! Taka kon-
frontacja nie jest ∏atwa, ale przecie˝ jest konieczna, jeÊli chcemy zrozumieç
unde malum. W moim przekonaniu Jan Gross odgrywa rol´ budziciela su-
mieƒ, czego nie czynià instytucje do tego powo∏ane. Gdy instytucje takie jak
koÊció∏ i paƒstwo nie potrafià tej funkcji spe∏niaç, pojawiajà si´ moraliÊci –
historycy i… fotograficy. Wspomnieç mo˝na wydany w 2009 roku album
fotograficzny Niewinne oko nie istnieje Wojciecha Wilczyka, który uchwyci∏
nader rozpowszechniony proceder zamazywania to˝samoÊci pamiàtek i za-
bytków kultury ˝ydowskiej w polskim krajobrazie10. Idà oni w sukurs poetom,
których g∏os nie zawsze jest s∏yszalny, chyba jeÊli go rozumieç jako komen-
tarz do pracy historyka. Jeszcze do tego wróc´. 

OczywiÊcie z∏o Holokaustu nie dotkn´∏o tylko ˚ydów, Niemców i Polaków.
Jego z∏owrogie oblicze ujrza∏a ca∏a Europa, wszystkie kraje i wszystkie gru-
py spo∏eczne. Pozwala je dostrzec jeden z najwybitniejszych historyków tego
okresu Saul Friedlander. Jego ksià˝ka Czas eksterminacji. Nazistowskie
Niemcy i ˚ydzi 1939–1945 nie ogranicza si´ jedynie do opisu zbrodni Niem-
ców, ale wskazuje na wspó∏udzia∏ (w ró˝nym oczywiÊcie stopniu). Krótko
mówiàc, eksterminacja ˚ydów by∏aby niemo˝liwa bez ró˝nych form wspó∏-
dzia∏ania okupowanych spo∏eczeƒstw, a nawet samych ofiar11. Dope∏nieniem
ksià˝ki Friedlandera sà czàstkowe badania, które pozwalajà coraz lepiej po-
znawaç zachowania nie tylko sprawców i ofiar, ale tak˝e Êwiadków. Jednym
z najbardziej wstrzàsajàcych Êwiadectw, które w ostatnich latach zosta∏y opu-
blikowane w Polsce, jest relacja naocznego Êwiadka, Tadeusza Markiera,
zbrodni dokonanej na ˚ydach przez polskich sàsiadów we wsi Gniewczyny,
którà opublikowa∏ miesi´cznik „Znak” w kwietniu 2008 roku pod tytu∏em
Zag∏ada domu Trinczerów12. Zdaniem Dariusza Libiodka, t´ relacj´ nale˝y
potraktowaç „jako apel o rozwag´ w tworzeniu obrazu okupacyjnej rzeczy-
wistoÊci na u˝ytek przysz∏ych pokoleƒ”13. Mnie si´ wydaje, ˝e mo˝na w niej
widzieç równie˝ rodzaj lustra pozwalajàcego zobaczyç, do czego polskie spo-
∏eczeƒstwo by∏o zdolne. Ta prawda, skrz´tnie skrywana przed samym sobà,
nie u∏atwia przezwyci´˝enia ciemnych stron zarówno naszej historii, jak i naszej
natury sk∏onnej do z∏a.
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9 Ibidem.
10 Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Kraków 2009.
11 Friedlander S., Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i ˚ydzi 1939–1945, Warszawa

2010.
12 Markiel T., Zag∏ada domu Trinczerów, „Znak” 4/2008.
13 Libionka D., Zag∏ada domu Trinczerów – refleksje historyka, ibidem. 
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Równie, a mo˝e nawet jeszcze bardziej przygn´biajàcy obraz wy∏ania si´
z dokumentów, jakie przeanalizowa∏a Anne Appelbaum, piszàc ksià˝k´
Gu∏ag, w której nie tylko pokaza∏a cierpienia milionów ofiar sowieckiego ter-
roru, ale tak˝e uchwyci∏a mechanizmy zachowaƒ ludzi skazanych na ˝ycie
w ciàg∏ym strachu14. Ta ksià˝ka jest istotnym dope∏nieniem opowieÊci zna-
nych z takich ksià˝ek, jak Inny Êwiat Gustawa Herlinga-Grudziƒskiego czy
Archipelag Gu∏ag Aleksandra So∏˝enicyna. Literatur´ mo˝na mno˝yç, ksià-
˝ek wartych przywo∏ania jest jeszcze wiele, czy zbli˝ajà nas do odpowiedzi
na pytanie unde malum? Sàdz´, ˝e tak, a w ka˝dym razie na pewno pozwala-
jà pozbyç si´ z∏udzeƒ. A mo˝e klucz do tajemnicy z∏a sowieckiego urzàdze-
nia Êwiata poda∏ Michai∏ Bachtin, jedna z jego ofiar? Otó˝ dla niego g∏ównym
êród∏em z∏a jest k∏amstwo. Pisa∏ o tym w opublikowanych dopiero po Êmierci
notatkach z 1943 roku, a wi´c w chwili gdy oba totalitarne systemy zwar∏y si´
w walce na Êmierç i ˝ycie: „K∏amstwo jest najbardziej wspó∏czesnà i aktualnà
formà z∏a. Fenomenologia k∏amstwa. Wyjàtkowa ró˝norodnoÊç i wyrafino-
wanie jego form, przyczyny zdumiewajàcej aktualnoÊci. Filozofia k∏amstwa.
K∏amstwo retoryczne. K∏amstwo obrazu literackiego. K∏amstwo w formach
powagi (zwiàzanych ze strachem, groêbà i przemocà). Nie wy∏oni∏a si´ jesz-
cze taka forma si∏y (pot´gi, w∏adzy), która by∏aby pozbawiona nieuniknionej
domieszki k∏amstwa”15. Mo˝e to jest nawiàzanie do bliblijnej koncepcji z∏a,
którego êród∏em jest szatan, ojciec wszelkiego z∏a? („Gdy [diabe∏] mówi
k∏amstwo, z w∏asnego mówi, gdy˝ k∏amcà jest i ojcem jego” J 8,44). Gdyby
tak by∏o, to byç mo˝e rosyjska myÊl humanistyczna XX wieku mog∏aby si´
okazaç nader u˝yteczna w wyjaÊnieniu êróde∏ z∏a. Stanis∏aw Balbus sk∏onny
jest widzieç w myÊli Bachtina rodzaj „prawos∏awnej hermeneutyki”16. JeÊli
tak, to mo˝na si´ spodziewaç, ˝e teologia nie powiedzia∏a jeszcze ostatniego
s∏owa na temat êróde∏ z∏a, trzeba jej tylko pozwoliç wróciç do biblijnych ko-
rzeni. Jak si´ wydaje, to nader obiecujàca perspektywa, którà tutaj mo˝emy
jedynie zasygnalizowaç w nadziei, ˝e b´dzie jeszcze okazja do niej powróciç. 

Swoistà syntezà Sprawców Welzera i Gu∏agu Appelbaum jest ksià˝ka Timo-
thy’ego Snydera Kraina krwi. Europa pomi´dzy Hitlerem i Stalinem. Autor
dokona∏ w niej przeglàdu najbardziej odra˝ajàcych aktów pogardy wobec
cz∏owieka, których dopuÊcili si´ na tych samych terenach przywódcy obu to-
talitarnych systemów17. Ale przecie˝ nie chodzi tu tylko o Hitlera i Stalina,
chodzi równie˝ o zdanie sobie sprawy, jak do tego dosz∏o, ˝e oba zbrodnicze
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14 Appelbaum A., GGuu∏∏aagg, przek∏. Urbaƒski J., Warszawa 2005.
15 Ulicka D. (red.), Ja – Inny. Wokó∏ Bachtina. Antologia, t. I–II, Kraków 2009, s. I, 396.
16 W e-mailu do mnie 2.01.2011: „KiedyÊ myÊla∏em sobie (mo˝e nawet mówi∏em na jakimÊ

seminarium), ˝e Bachtin to taka «prawos∏awna hermeneutyka», teraz myÊl´, ˝e bardzo
bliska np. Lévinasowi”.

17 Snyder T., BBllooooddllaannddss::  EEuurrooppee  BBeettwweeeenn  HHiittlleerr  aanndd  SSttaalliinn, Nowy Jork 2010.
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systemy mog∏y dzia∏aç na tym samym terenie, i do tego w pewnym okresie
czasu zgodnie ze sobà wspó∏dzia∏ajàc? Znowu ∏atwiej pytaç ni˝ znaleêç od-
powiedê, ale ju˝ samo postawienie pytania zbli˝a nas do poznania êróde∏ z∏a,
do jego z∏o˝onych korzeni. 

Pomocna mo˝e si´ okazaç lektura ksià˝ek Nialla Fergusona, a zw∏aszcza wy-
dana w 2006 roku Wojna Êwiatowa. Epoka nienawiÊci, w której pojawia si´ in-
teresujàca, jak sàdz´, propozycja postrzegania wieku XX jako wieku Êwiatowej
wojny18. Swojà tez´ Ferguson przekonujàco uzasadnia, odwo∏ujàc si´ do licz-
nych danych, które skrupulatne przywo∏uje (jest historykiem dziejów gospo-
darczych). Stawia trudne pytania: Dlaczego XX stulecie okaza∏o si´ najbar-
dziej ponure i dzikie w dziejach ludzkoÊci? Jak to si´ sta∏o? Jak mogliÊmy to
sobie zrobiç? Ale kusi si´ równie˝ o podanie odpowiedzi. Otó˝, jego zdaniem,
do wielkich rzezi i chaosu dochodzi w okresach niestabilnoÊci ekonomicznej,
w spo∏eczeƒstwach wieloetnicznych i w momencie rozpadu imperiów; wa˝nà
rol´ odegra∏y prócz tego teorie rasistowskie, które najboleÊniej dotkn´∏y eu-
ropejskich ˚ydów. Co ciekawe, i zapewne trudne do zaakceptowania dla
paƒstw narodowych powsta∏ych po 1918 roku (a wi´c równie˝ dla Polski):
„Najbardziej bezbronnà mniejszoÊcià w Ârodkowej i Wschodniej Europie
byli ˚ydzi. Moment odzyskania narodowej niepodleg∏oÊci w wielu krajach ∏à-
czy∏ si´ z wybuchem przemocy wobec ˚ydów”19. Z przygn´biajàcego obrazu
niekoƒczàcych si´ wojen, które w sumie poch∏on´∏y od 167 do 188 milionów
ofiar (szacunki nie sà ∏atwe do przeprowadzenia), nie nale˝y jednak wysnu-
waç, zdaniem Nialla Fergusona, pesymistycznego wniosku. W jego przeko-
naniu: „B´dziemy w stanie zapobiegaç podobnym konfliktom w tym stuleciu,
jeÊli zrozumiemy si∏y stojàce za nimi w minionym stuleciu – ciemne si∏y
∏àczàce konflikty etniczne, imperialne rywalizacje i kryzysy ekonomiczne”20. 

Od siebie doda∏bym jeszcze konflikty religijne, które z nowà mocà da∏y o so-
bie znaç na poczàtku XXI wieku. A mo˝e stanowià one tylko jeszcze jedno
oblicze konfliktów etnicznych? W ka˝dym razie na pewno takie spojrzenie
zosta∏o spopularyzowane przez nazbyt wp∏ywowe uj´cie Samuela Huntingto-
na21. Dopiero w ostatnich latach zaczyna ono byç korygowane przez znacznie
bardziej wywa˝one koncepcje choçby Tzvetana Todorova, który wskazuje na
bezpodstawnoÊç i anachronicznoÊç polaryzujàcego uj´cia Huntingtona. Byç
mo˝e Todorov, jako pochodzàcy z Bu∏garii, ma wi´ksze wyczucie z∏o˝onoÊci
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18 Ferguson N., WWaarr  ooff  tthhee  WWoorrlldd::  HHiissttoorryy’’ss AAggee  ooff  HHaattrreedd, London 2006.
19 Ibidem, s. 169.
20 Ibidem, s. 646.
21 Huntington S., Zderzenie cywilizacji, przek∏. Jankowska H., Warszawa 1997.

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 95



historii i nieoczywistoÊci racji stron pozostajàcych w konflikcie. W ka˝-
dym razie L´k przed barbarzyƒcami. Poza zderzeniem cywilizacji to
ksià˝ka wskazujàca mo˝liwy kierunek przezwyci´˝enia wcale niekoniecz-
nych konfliktów i to jest jej optymistyczne przes∏anie, które warto podjàç,
jeÊli chcemy zmniejszyç jedno ze êróde∏ z∏a22. Podobnà perspektyw´
przyjà∏ Ian Burum w ksià˝ce Oswajanie bogów. Religia i demokracja na
trzech kontynentach, w której nie tylko analizuje zmieniajàce si´ relacje
koÊcio∏ów i paƒstwa w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale
równie˝ zwraca uwag´ na znaczenie religii w Chinach i Japonii, jak te˝
w ciekawym Êwietle przedstawia islam jako wyzwanie dla wspó∏czes-
nej Europy23. Burum, choç tak wiele uwagi poÊwi´ca religii, to pod-
kreÊla odpowiedzialnoÊç cz∏owieka za przysz∏oÊç Êwiata, w którym
przysz∏o nam ˝yç.

Wspominam o religii w kontekÊcie cywilizacyjnych napi´ç, gdy˝ i tu-
taj z∏o objawia swoje oblicze, które niezbyt ch´tnie jest dostrzegane
przez wyznawców ró˝nych religii, nazbyt ch´tnie dostrzegajàcych dia-
b∏a poza w∏asnà wspólnotà. Jak wspomnia∏em jednak w zwiàzku z my-
Êlà Bachtina, mo˝na te˝ szukaç innych perspektyw teologicznych,
choçby obecnych w teologii prawos∏awnej. Mo˝e dlatego tak fascynu-
je ona Jerzego Nowosielskiego, czemu da∏ wyraz w wielu ksià˝kach,
a mo˝e ten wp∏yw jest te˝ obecny w poezji jego przyjaciela Tadeusza
Ró˝ewicza24? JeÊli tak, to mimo wszystko mo˝na znaleêç niç ∏àczàcà
ponury obraz wy∏aniajàcy si´ z historycznych badaƒ i poetycki obraz,
w którym mo˝na dostrzec odpowiedê poety. W ka˝dym razie dla mnie
wiersz, który za chwil´ przytocz´, takà w∏aÊnie odpowiedê stanowi.
Ró˝ewicz wskazuje jednoznacznie na êród∏o z∏a – jest nim cz∏owiek
i tylko cz∏owiek. Jest to zrozumia∏e i zgodne z antropologià czy po pro-
stu koncepcjà cz∏owieka obdarowanego wolnà wolà, a wi´c równie˝
mo˝liwoÊcià czynienia z∏a.

Mo˝e wi´c lepiej oddaç g∏os poetom? Oni chyba najlepiej potrafià
wyraziç to, co my, zwykli Êmiertelnicy, jedynie przeczuwamy. Nie
wszystko w tym wierszu jest dla mnie jasne, ale na tyle zrozumia∏e, ˝e
traktuj´ go jako odpowiedê na postawione w nag∏ówku tych rozwa˝aƒ
pytanie: skàd z∏o? Po prostu z nas!
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Unde malum?

Skàd si´ bierze z∏o?

jak to skàd

z cz∏owieka 

zawsze z cz∏owieka

i tylko z cz∏owieka

cz∏owiek jest wypadkiem

przy pracy

natury 

jest 

b∏´dem

jeÊli rodzaj ludzki 

wyczesze si´ 

w∏asnor´cznie 

z fauny i flory

ziemia odzyska 

swój blask i urok

natura swà czystoÊç

i nie-winnoÊç

˝adne stworzenie poza 

cz∏owiekiem 

nie pos∏uguje si´ s∏owem 

które mo˝e byç narz´dziem 

zbrodni

s∏owem które k∏amie

kaleczy zara˝a

z∏o nie bierze si´ z braku 

ani z nicoÊci

z∏o bierze si´ z cz∏owieka

i tylko z cz∏owieka

jesteÊmy w myÊli jak 

powiada Kant 

a tym samym odtàd w bycie 

inni ni˝ czysta natura
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Tak na problem z∏a i jego êród∏o patrzy Tadeusz Ró˝ewicz. I mówi o tym tak
prosto, jak tylko poeta potrafi. A jeÊli tak, to trzeba na z∏o wokó∏ nas spojrzeç
bez taryfy ulgowej, bez zbytniego podkreÊlania kontekstu i okolicznoÊci
zmniejszajàcych ludzkà odpowiedzialnoÊç, bo êród∏em z∏a jesteÊmy my sami,
nasze niedobre myÊli, wy∏aniajàce si´ z nich s∏owa i rodzàce si´ z nich niego-
dziwe post´pki. Teraz nie chodzi ju˝ tylko o przesz∏oÊç, która nas dotàd zaj-
mowa∏a, chodzi o nasze tu i teraz, zw∏aszcza o naszà polskà teraêniejszoÊç. 

Nie potrafi´ o tym mówiç inaczej, ni˝ tylko odwo∏ujàc si´ do ksià˝ek, wi´c
i teraz tak zrobi´. Tym razem b´dzie to màdra ksià˝ka Marii Bobrownickiej
Narkotyk mitu, w której autorka podda∏a diagnozie ÊwiadomoÊç narodowà
niektórych ludów s∏owiaƒskich25. To wiedza bardzo gorzka, uÊwiadamia bo-
wiem êród∏a choçby konfliktu etnicznego w by∏ej Jugos∏awii pod koniec XX
wieku, ale te˝ du˝o mówi o naszej polskiej megalomanii, która dla wielu jest
êród∏em cierpieƒ, a wi´c i wymiernego z∏a.

Bobrownicka zwróci∏a uwag´ na destrukcyjne konsekwencje przyj´cia ro-
mantycznych wyobra˝eƒ na ca∏à S∏owiaƒszczyzn´: „Negatywne oddzia∏ywa-
nie mitu s∏owiaƒskiego na zespó∏ poj´ç o narodowej kulturze polega∏o na za-
fa∏szowaniu êróde∏ i charakteru rodzimej tradycji poszczególnych narodów
s∏owiaƒskich oraz na jej zubo˝eniu wskutek odci´cia si´ od jej niektórych
pok∏adów”26. W praktyce oznacza to koncentracj´ na jednym wybranym arbi-
tralnie nurcie przesz∏oÊci i odcinanie si´ od innych, a nawet wi´cej: odmawia-
nie im racji bytu. Jak wiadomo, do mitu romantycznego odwo∏uje si´ ch´tnie
w Polsce KoÊció∏ katolicki, upatrujàc w∏aÊnie w romantyzmie êród∏o swojej
legitymacji, w innych krajach wybory pada∏y na inne wyznania. A wszystko
po to, by wskazywaç na prawdziwych Polaków, Serbów, Ukraiƒców, Rosjan,
Litwinów itd. Warto przypomnieç w tym kontekÊcie uwag´ Ernesta Gellnera,
który w ksià˝ce Narody i nacjonalizm zwróci∏ uwag´ na adaptacyjnà cech´
religii: „Aby staç si´ cechà diakrytycznà, religia musi niekiedy ulec ca∏kowi-
tej przemianie”27. I tak si´ te˝ sta∏o w krajach Europy Ârodkowej i Wschod-
niej, o czym pisze we wspomnianej ksià˝ce Niall Ferguson. Ten proces prze-
miany religii ma swojà cen´.

Dotyczy to równie˝ katolicyzmu powojennego. Konfrontacja z komunizmem
sprzyja∏a jednostronnemu spojrzeniu na histori´, w której nie by∏o miejsca dla
innych. W pewnym sensie ideologia katolicka by∏a lustrzanym odbiciem ide-
ologii komunistycznej. Dlatego racj´ ma Maria Bobrownicka, domagajàca si´

98

25 Bobrownicka M., Narkotyk mitu. Szkice o ÊwiadomoÊci narodowej i kulturowej S∏owian
zachodnich i po∏udniowych, Kraków 1995.

26 Ibidem, s. 24.
27 Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 92.
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rewizji u˝ywanych wówczas kategorii kulturowych: „Przewrót poj´ciowy
zwiàzany z upadkiem komunizmu i kompromitacjà inspirowanych przezeƒ
teorii kultury rodzi gwa∏townà potrzeb´ demitologizacji spo∏ecznej Êwiado-
moÊci narodów s∏owiaƒskich, lecz w pierwszej kolejnoÊci demitologizacja ta
obejmuje kategorie myÊlenia politycznego; próby rewizji poj´ç w zakresie
narodowych kultur znajduje si´ jeszcze in statu nascendi”28. Jest to zadanie
tym pilniejsze, ˝e nawrót do demonów przesz∏oÊci nie jest tylko abstrakcyjnà
mo˝liwoÊcià; jest dotykalnym, równie˝ w przestrzeni publicznej, faktem.
W innej swojej ksià˝ce, poÊwi´conej Patologiom to˝samoÊci narodowej
w postkomunistycznych krajach s∏owiaƒskich, Bobrownicka zwróci∏a uwag´
w∏aÊnie na ten aspekt dyskursu politycznego m∏odych demokracji. W Polsce
oznacza to nawrót do dyskursu endeckiego, a wi´c g∏´boko nacjonalistyczne-
go i szczególnie szkodliwego, bo b´dàcego êród∏em cierpienia dla wykluczo-
nych z tej wizji polskoÊci29. A ˝e dyskurs ten ma si´ szczególnie dobrze na
ambonach katolickich Êwiàtyƒ, o tym nie trzeba zbytnio przekonywaç. Jest on
te˝ jednym z powodów trudnoÊci, jakie napotyka spo∏eczeƒstwo polskie
w dostosowaniu si´ do poglàdowego pluralizmu. 

OczywiÊcie, ˝e nie jest to jednak tylko polski problem. Z podobnymi proble-
mami to˝samoÊciowymi zmagajà si´ inne narody s∏owiaƒskie. W perspekty-
wie historycznej pokazuje ten proces studium historyczne Rekonstrukcja
narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Bia∏oruÊ 1569–1999 pióra amerykaƒskiego
historyka Timothy’ego Snydera30. Ale przecie˝ to, ˝e inni majà problemy, nie
zwalnia nas z koniecznoÊci uporania si´ z naszymi. Wa˝nym dope∏nieniem
ksià˝ek Snydera sà wyniki badaƒ innego historyka, tym razem francuskiego,
Daniela Beauvois, zw∏aszcza te poÊwi´cone stosunkom polsko-ukraiƒskim.
W du˝ym stopniu jest to analiza korzeni z∏a, jakie si´ wydarzy∏o w tej cz´Êci
Europy, i to jeszcze przed powstaniem paƒstwa polskiego w 1918 roku
i przed tragedià wo∏yƒskà w czasie II wojny Êwiatowej31. Znowu nie mamy tu
do czynienia z krzepiàcà opowieÊcià, jakà karmi∏ rodaków Henryk Sienkie-
wicz, ale z trzeêwym spojrzeniem na ludzkà natur´ sk∏onnà do z∏a, które do-
chodzi do g∏osu, jeÊli mu si´ na to pozwoli. 

Czy Êwiat, jaki si´ wy∏ania z powy˝szych uwag, pozwala lepiej rozumieç êró-
d∏a z∏a? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieç. Jedyne, co przychodzi mi na
myÊl, to proste wyznanie: sama próba zmagania si´ z tym problemem dzia∏a –
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co brzmi zapewne paradoksalnie – krzepiàco. Odnajduj´ si´ w s∏owach
Zygmunta Baumana, który podsumowujàc swoje dzie∏o ˝ycia, powiedzia∏:
„Jako ludzie wolimy zamieszkiwaç Êwiat u∏adzony, czysty i przejrzysty,
w którym dobro i z∏o, pi´kno i brzydota, prawda i k∏amstwo dadzà si´ sta-
rannie oddzieliç i nigdy si´ nie mieszajà, dzi´ki czemu wiemy, jak si´
sprawy majà, dokàd mamy pójÊç, jak post´powaç. Marzymy o Êwiecie,
w którym sàdy i decyzje nie wymagajà trudu zrozumienia. Z tego marze-
nia rodzà si´ ideologie – grube zas∏ony niepozwalajàce si´gnàç dalej, ni˝
si´ga wzrok. T´ naszà obezw∏adniajàcà sk∏onnoÊç nazwa∏ Étienne de la
Boétie «dobrowolnà niewolà»32. Drog´ poza nià pokaza∏ nam, byÊmy nià
podà˝ali, Cervantes, ukazujàc Êwiat w jego nagiej, niewygodnej, lecz
wyzwalajàcej realnoÊci – realnoÊci obejmujàcej wieloÊç znaczeƒ i nie-
uchronny deficyt absolutnych prawd. W takim w∏aÊnie Êwiecie – w którym
jedynà pewnoÊcià jest pewnoÊç niepewnoÊci – musimy próbowaç raz po
raz, zawsze bez skutku, pojàç siebie i siebie nawzajem, porozumieç si´
i ˝yç ze sobà i dla siebie”33. Traktat Étienne’a de la Boétie’ego przestudio-
wa∏em (jest dost´pny online), do Cervantesa zawsze z po˝ytkiem si´gam
i mam wra˝enie, ˝e obydwa êród∏a z∏a sà dla mnie mniej tajemnicze. A poza
tym jedno i drugie jest we mnie i mam ÊwiadomoÊç, ˝e to ode mnie zale˝y,
czy pozwol´, by mnà zaw∏adn´∏y, czy to oddajàc si´ w „dobrowolnà nie-
wol´”, czy ulegajàc pokusie zwalczenia z∏a, podà˝ajàc za mira˝ami u∏udy.
Tak wi´c przyznaj´ raczej s∏usznoÊç Tadeuszowi Ró˝ewiczowi jako auto-
rowi Unde malum? ni˝ Czes∏awowi Mi∏oszowi, który wymow´ jego wier-
sza próbowa∏ os∏abiç.

Oto poetycka reakcja autora Zniewolonego umys∏u na Unde malum? Ró˝e-
wicza:

„Skàd si´ bierze z∏o?

jak to skàd

z cz∏owieka

zawsze z cz∏owieka

i tylko z cz∏owieka”

Niestety panie Tadeuszu

dobra natura i z∏y cz∏owiek

to romantyczny wynalazek

100

32 de La Boétie É., The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude,
przek∏. Kurz H., Montreal, Nowy Jork, Londyn 1997.

33 Bauman Z., Dzieci Cervantesa, „Gazeta Wyborcza”, 6–7.11.2010.
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101Esej

gdyby tak by∏o

mo˝na by wytrzymaç

ukazuje pan w ten sposób g∏´bi´

swego optymizmu

wystarczy pozwoliç cz∏owiekowi

wytruç swój rodzaj

a nastàpià niewinne wschody s∏oƒca

nad florà i faunà wyzwolonà

na pofabrycznych pustkowiach

wyrosnà d´bowe lasy

krew rozszarpanego przez wilki jelenia

nie b´dzie przez nikogo widziana

jastrzàb b´dzie spadaç na zajàca

bez Êwiadków

zniknie ze Êwiata z∏o

kiedy zniknie ÊwiadomoÊç

rzeczywiÊcie panie Tadeuszu

z∏o (i dobro) bierze si´ z cz∏owieka

Tak spierali si´ poeci. Jeden w tym roku skoƒczy∏by 100 lat, ale zmar∏
w 2004 roku, drugi ma lat 90. Tym razem racj´ przyznaj´ m∏odszemu,
i wcale mi si´ nie wydaje, by by∏ niepoprawnym optymistà. 
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META KU·AR

Bo˝onarodzeniowy sonet

Nocà, 24 grudnia, zosta∏y napisane wiersze. Przy

czwartym wersie nagle podnios∏a si´ jasnoÊç, a˝ do

szczytu pachnàcego drzewka. Ju˝ drobne bia∏e Êwiate∏ka potrafi∏y

przezwyci´˝aç smutek i niepewnoÊç. ˚ywy ogieƒ na pó∏kach

i wszystkich sto∏ach czule dotyka∏ nonsensów i

rozpaczy. Wers wycià∏ nowà drog´, jasnà i wyraênà,

której wczeÊniej nie by∏o widaç, ani te˝ dzwonów,

które teraz poÊpiesznie zacz´∏y wykrawaç po∏udnie z mg∏y.

Tafla niebieska nad ogrodem jest roztopionym barokiem.

Zbawiona materia nie wie nic o przekraczaniu ani studnia

nic o rudach i minera∏ach, kierujàcych jej skarbem.

Labirynt jest pàkiem, nie pomieszaniem. Zwyci´˝a

u∏o˝onymi drogami jak pokój mchem.

WszechÊwiatem, który le˝y na nim.
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103Poezja s∏oweƒska

Chanuka!

P∏atki Ênie˝ne topniejà na starej latarni,

okna sà jasne i jesteÊmy w domu. Furia

barbarzyƒstwa nie szanuje haftów, s∏odyczy,

obraca Drezno w ruin´, a ksià˝ki poetyckie

pustoszy do cna. Kiedy je przeczytasz,

jesteÊ szcz´Êliwy, ˝e to ju˝ koniec.

Jak mia∏by g∏askaç wersy,

jeÊli ma wargi jak drut?

Ka˝dy ma swój Êwiat, tarza si´ 

w nim z w∏asnymi pó∏prawdami.

Jutro Chanuka! Jedno jedyne

drobne Êwiate∏ko betlejemskie

jest ca∏à procesjà Êwiat∏a!
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104

URO· ZUPAN 

S∏uchamy Burta Bacharacha i suniemy po parkiecie

S∏uchamy Burta Bacharacha i suniemy po

parkiecie. P∏oche samby, by wiatr zagnieêdzi∏ si´

w przestrzeni bez gór i drzew. Parkiet si´ ˝arzy.

Jego ciep∏e kwadraty przylepione sà do moich bosych

stóp. Ciep∏e znaki, co otar∏y si´ o nagà skór´.

Jednostajne dêwi´ki z piersi pieszczà ci´. ElektrycznoÊç

pod napi´ciem, przenoszàca si´ po koÊciach. Swojskie

drgania, których miesiàcami s∏ucha∏eÊ przez

wod´. Moje r´ce to tama, która trzyma ci´ w powietrzu.

Moje palce to dr˝àce krople przesuwajàce si´ po

twoim nosie i czole. Ptaki drzemià w nagich koronach drzew.

Sobotnie chmury jak oswojone lwy przechodzà 

przez uÊpione powolne popo∏udnie. Nie ma ˝niw

w poprzednich mi∏oÊciach, tylko luêne schylanie si´

nad lustrami i lampami, tylko garstka pytaƒ,

jak przezwyci´˝yç w∏asnà s∏aboÊç i spojrzeniem

opustoszyç cisz´. Umyjemy sobie w∏osy i wetrzemy

w skór´ dêwi´ki lata. Wyprostuj´ kanty na
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ma∏ych ubrankach i d∏ugie cia∏a niebieskich przeÊcierade∏,

by by∏y mi´kkie jak piasek i pierze w ksià˝kach.

Nie znamy si´ jeszcze, ale czuj´,

jak wsuwasz swojà ma∏à d∏oƒ w mojà ciep∏à pierÊ.

CoÊ si´ w nas otwiera; dobre rzeki, odwaga

bez rozmyÊlaƒ, odpowiedzi bez s∏ów.

Meble odprowadzajà nas wzrokiem. Âciany

wpijajà nasze cienie. Trawy chcia∏yby

pos∏uchaç naszej mowy. Kurz opuÊci∏y si∏y,

oddech mu odj´∏o. Naczynia le˝à osamotnione. Kwiaty puszà si´

w swoim chwilowym pi´knie. CiemnoÊç to sarna,

przybywajàca z lasu. Noc to kotka mono-

tonnie prz´dzàca we Ênie. Otwarte okno przywo∏uje powietrze.

Zamkni´te okno przytrzymuje ocean, namu∏y dêwi´ku,

po których przesuwamy si´ zespoleni i prawie nieruchomi.

JesteÊmy sami, dwa Êwie˝e bóstwa domowe. Trzymam ci´ 

w obj´ciach, a ty patrzysz na mnie i twoja ufna myÊl

towarzyszy mi jak anio∏, który nigdy nie zostanie wygnany z raju.

105Poezja s∏oweƒska
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URO· ZUPAN 

Niedzielna pobo˝noÊç

Le˝´. Krajobraz

przyprószy∏y

srebrne przyrzàdy,

spadajàce naƒ

jeszcze od poprzedniego

wieczoru. Z mg∏y

coraz bli˝ej

powolna forpoczta

g∏osów. S∏ucham

muzyki kolorów

nieba,

którego nie widaç.

Nie rusz´ si´,

dopóki

w przedpo∏udniu rzeczywiÊcie

nie b´dzie dnia∏o

i rzeka nie rozka˝e

Êwiat∏u,
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by zbli˝y∏o si´ zupe∏nie

do niej. Niech

przynajmniej

w dniu,

gdy Pan Bóg odpoczywa∏,

przedmioty poruszajà si´

zamiast mnie

i myÊli

krà˝à

po pustych przestrzeniach

jak powietrze

w przeciàgu

107Poezja s∏oweƒska

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 107



TAJA KRAMBERGER

Kraina

Dla Jasny i Milana

Âni∏o mi si´, ˝e jesteÊmy,

ka˝dy ze swoim pierwszym wersem,

który zakorzeni∏ nas w poezji, spi´ci razem.

˚e jesteÊmy jak dwie mi´kkie i pachnàce

drewniane cz´Êci klamerki do bielizny 

spi´te razem specjalnym mechanizmem.

Wydawa∏o mi si´, ˝e za 

ka˝dym machni´ciem skrzyde∏

tajemniczego ptaka j´zyka, który nas uniesie,

korzenie naszej mowy pog∏´biajà si´.

Wydawa∏o mi si´,

˝e Ênie˝nobia∏a kraina przeÊcierad∏a, które

spinajà dwie cz´Êci klamerki,

swobodnie trzepoce na wietrze.

Pod tymi palcami powstaje muzyka.

Pod tymi palcami tylko muzyka mo˝e zastàpiç mow´.
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Ze stanu na jawie wiedzia∏am,

jak jedna kraina mo˝e byç pobudzona drugà

(to dzieje si´ równie˝ mi´dzy naukà a poezjà),

ale teraz pierwszy raz widzia∏am, jak

Ênie˝ne p∏atki naszej mowy w niskim locie

zmieniajà si´ w drobne nutowe zapisy,

a te w melodi´,

która nie chcia∏a i nie chcia∏a si´ skoƒczyç

jeszcze d∏ugo potem, gdy

szcz´Êliwe dr˝enie strun

uspokoi∏o si´ i gdy

wiatr w krainie zmieni∏ si´ i

zaczà∏ wiaç w odwrotnym kierunku.

109Poezja s∏oweƒska
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TAJA KRAMBERGER

Zapach eukaliptusa

Hemos entendido la puerta, noc

rozpostar∏a swój ciemny obrus.

A˝ do drzwi jezuitów unosi si´

zapach eukaliptusa.

A po tamtej stronie: wielka powietrzna

loteria z kilkoma przeb∏yskami

obiecanego stanu.

WeszliÊmy w las i znaleêliÊmy si´

w nocnej arenie. Wilgotne bezpaƒskie psy

mru˝à oczy na parterze i myÊli spadajà, 

jakby nieznani niebiaƒscy goÊcie weselni

sypali ry˝ na szcz´Êliwà par´.

Entrar con la ellos

y allir con la nuestra.

Bezpiecznie i mi´kko spadajà myÊli,

jak wielkie p∏atki pami´ci, a kiedy

majàc pi´ç lat, w zerówce,

gra∏am ig∏´, na mnie nabi∏ si´

zbój.

Ta rola bez przerwy trzyma si´ mnie,

wesz∏a we mnie uwa˝nie,

tak jak cz∏owiek wchodzi do swojego ulubionego pokoju

i nie chce wyjÊç.
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Spotykam wielu zbójów.

Niektórzy ukrywajà uk∏ucia, wiedzàc,

˝e wiem i tylko z boku obserwuj´

maskowanie ról i towarzyszàcy teatr.

Inni podnoszà krzyk, a˝ w koƒcu

brakuje im g∏osu, ale w∏aÊciwie

nic im z tego nie przychodzi.

Uk∏ucie jest trwa∏e. Jak 

przestrzeƒ po tamtej stronie.

A zupe∏nie jasne by∏o ju˝ wtedy

i jest równie˝ teraz, ˝e przezi´bienie

nie rozmi´kcza mnie, ˝e

dla mnie zachowane sà najwy˝sze fale,

najsubtelniejsze i najg´stsze drzewa,

najstromsze Êciany. Wielkie lawiny i

najbardziej osamotnione diuny. GdzieÊ

daleko w przysz∏oÊci d∏ugie niewys∏ane

listy czekajà na mnie. Wielkie historie, które 

trzeba zmniejszyç do rozmiarów

codziennego ˝ycia.

W ka˝dej z krain jestem niszà, której jeszcze 

nikt nie wydrà˝y∏,

jestem myÊlà, jeszcze niewypowiedzianà,

p´dzlem ciàgnàcym inne linie,

pismem, którego jeszcze nikt nie umie czytaç,

literà pewnego nowego alfabetu

i teraz

teraz ju˝ prawie ca∏y pokój pachnie,

ju˝ prawie ca∏e ˝ycie pachnie, 

a zapach wcià˝ czeka:

il n’est pas encore arrivé.
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RADHARANI PERNARâIâ 

Który promienia∏ przed swoim straganem

(na ulicy D˝akarty)

U niego zawsze mo˝na by∏o dostaç Êwie˝e 

pomidory.

W klapkach z przerobionej opony

codziennie mi∏oÊnie dogadza∏ im 

w swoim ogrodzie.

Beczk´, którà 

móg∏by zas∏ynàç,

gdyby w niej Spa∏ i MyÊla∏, rozcià∏

i zrobi∏ im oparcie.

Zdaje si´, ˝e nie by∏ wielkim cz∏owiekiem,

ka˝dego popo∏udnia pod p∏óciennym cieniem:

Yasrul,

który z promiennymi oczami stawa∏ si´ podobny

do swoich pomidorów.
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Czas is sacz a fani thing

Uwielbiam ci´.

Bo nie jesteÊ ze skrzyde∏. Nie

rezonujesz.

Przygotowujesz ruch? Czy

zostan´ drzewem, które 

sadzisz dla nast´pców?

Czy na zawsze pozna∏eÊ tylko moje

jesienne liÊcie?

Twoja twarz to ˝y∏y i wiatr,

skór´ u˝yczasz soli.

Nieruchomo szukasz czegoÊ, co byÊ 

kocha∏.

Od ciebie ucz´ si´ siedzenia. JesteÊ spokojny,

wytrwalszy od moich nocy.

Nawet oczy zamykasz w zachwycie.

Uwielbiam ci´, bo

nie straszysz mew. Obcym psom

pozwalasz lizaç swojà twarz. Uwielbiam twojà cisz´ –

przywabia muzyk´:

Tchnienie twoich zu˝ywanych palców, które ig∏´ sosny

zamykajà w ksià˝ce.

A jednak nie potrafi´ daç ci wi´cej

ni˝ swoje przemijanie,

wirujà liÊcie nad rzekà.
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JURE JAKOB 

˚aglówki

Bia∏e sà i precyzyjne, gdy opierajà si´ o powietrze, chwytajàc 

w otwarte r´ce ˝agiel, z ca∏à ufnoÊcià w

morze, ko∏ysanie i ostatnià lini´ na horyzoncie,

mi´dzy b∏´kitem na dole i b∏´kitem na górze, one, w

jedynie mo˝liwym miejscu, poziomo, do wszystkich kierunków

przygotowane, zawsze do przodu, wypychajàc przysz∏oÊç,

i b∏yszczàce wszystkim, co ju˝ by∏o, poruszajà si´ jak

pó∏ ryby i pó∏ ptaki, co noszà, co przewo˝à w wietrze,

którym ˝yjà, gdzie je nosi, gdy pochylajà si´ na bok

zmieniajàc stron´ nieba, nad g∏´bokà wodà, nad cia∏em

pustki, która kipi, wÊród fal i pian, o które ocierajà si´

zmywajàc Êlady tego, czym by∏y, dla czystoÊci

przed tym, co jeszcze je czeka, bia∏e sà od gotowoÊci

i pachnàce solà, jak kobiety, które si´ poddajà, mi´kkim 

ruchem, z ca∏à pewnoÊcià wiedzàc, gdzie je zaniesie,
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nagie pi´knoÊci, kochanki losu, a gdy nadchodzi burza,

˝agle trzepocà i uderzajà w napi´tà ciszà

jak rozpuszczone w∏osy, w których chcia∏bym zanurzyç palce,

a gdy niebo si´ rozpogodzi, sà jeszcze bardziej czyste, próby uderzeƒ

tylko wzmacniajà pi´kno, jak to potrafià, jak to mo˝liwe, ˝e si´

nie zatracajà, tam, daleko od portów,

i wysokie ˝agle milczàco podczepiajà si´ pod szkwa∏y, gdy

oddalajà si´, i w bia∏ych naczyniach ich cia∏ ∏adunek pozostaje

nietkni´ty, jakby by∏ naprawd´ na dole, w g∏´bokoÊciach

wody, lub jakby by∏ niewidoczny, jak ten wiatr, który je nap´dza,

niestrudzenie, ˝aglówki, na ich drodze, w ko∏ysaniu,

we wszystkich kierunkach pod b∏yszczàcym s∏oƒcem na otwartym morzu.
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ALE· ·TEGER 

Podczas s∏uchania autora poetyckiego przek∏adu hymnu o perle

Jak gdyby to by∏o wczoraj w jakimÊ innym stuleciu.

Greta Garbo by∏a twoim erotycznym idea∏em.

Stryj Oskar zaprowadza∏ ci´ na Pigalle,

Zamawia∏ Êwie˝à jagni´cin´ i szampan na Êniadanie,

Opowiadajàc niezrozumia∏ymi zdaniami o Swedenborgu,

Pu∏apkach kr´gów dyplomatycznych, nieÊmiertelnoÊci ducha uniwersalnego.

Tymczasem twój dworek wraz z dachem zapad∏ si´ w czerwone litewskie b∏oto.

Tylko osmolone kominy jeszcze wystawa∏y z opustosza∏ej ziemi,

Tobie zaÊ, jako cz∏onkowi Klubu W∏ócz´gów

Powoli Êwita∏o, ˝e cz∏owiek upleciony jest z nici nadziei i pomy∏ek,

˚e ka˝da weƒ wetkana niç ma przynajmniej trzy koƒce

I ˝e ∏aska ˝yczliwych ràk mo˝e byç wi´cej warta od z∏ota,

Kiedy niespodziewanie zaciskajà si´ w´z∏y.
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Jak gdyby to by∏o wczoraj w jakimÊ innym stuleciu,

Ale twój kontynent pozostaje stary.

Jak posiwia∏y marynarz siedzisz na scenie, ubrany w koszul´ rozwartego nieba.

Gdy przez otwarte okno wylatujà Êwiergocàc jeszcze ostatnie polskie wiersze,

Nad naszymi g∏owami zaczyna zastygaç wstrzymywane powietrze.

Zastyga w per∏y, ˝arzàce si´ nad naszymi g∏owami, 

I gdy os∏upiali niemo patrzymy, ty wytrwale tylko uÊmiechasz si´,

JakbyÊ podczas ˝ydowskiej uczty wypi∏ za du˝o zimnej wódki.

UÊmiechasz si´ i mru˝ysz oczy, jak gdybyÊ chcia∏ si´ przekonaç,

Czy za naszymi plecami, nad mrocznà taflà jeziora w oddali,

Naprawd´ widzisz Chrystusa lecàcego do nieba

Czy to wszystko jest tylko z∏udzeniem lamp b∏yskowych fotoreporterów,

Niepoj´tym Êladem, który pozostaje po mocnym Êwiet∏e,

Gdy, mo˝e na zawsze, zamykamy oczy.
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GORAZD KOCIJANâIâ 

List dziewicy Eulalii do Hieronima*

Emona, grudniowe Kalendy, w pierwszym roku 

panowania cesarza Walentyniana II

O Dalmatyƒczyku, twarda g∏owo, dobrze wiesz, ˝e nie gniewamy si´ na ciebie.

Po prostu szybko uciek∏eÊ z Aquilei na pustyni´ chalcedoƒskà.

Có˝, m´ska decyzja. Lecz ani ja ani inne siostry nie osàdzamy ci´.

Jeden jest S´dzià. Mi∏osierny, pe∏en ∏aski.

I ju˝ nie cytuj nam Êwi´tych s∏ów Ewangelii.

Znamy je na pami´ç. My same jesteÊmy cudzo∏o˝nicami

i Syrofenicjankami, niepotrzebnymi s∏u˝kami. Dlatego poÊcimy

i ukrywamy si´ w tej kotlinie przed g∏odnym wzrokiem ˝o∏nierzy.

Twój list by∏ w drodze prawie rok. Dlaczego do ciebie nie pisujemy wi´cej?
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Poniewa˝ niczym duchy w czerni, zasypane ha∏asem ulic,

sparali˝owane przez wulgarnoÊç, ukrywamy nasze erotyczne cia∏a.

Ty zapominasz w Syrii, co znaczy byç wÊród ludzi. 

Ty zapominasz w Syrii, ˝e osiedla ju˝ sà pustynià.

I ˝e w nich nie ma czasu.

˚e Êpieszy nam si´ stawaç tylko prochem i ziarnem,

choç mg∏y ju˝ opadajà nad sitowiem i na siew jest ju˝ za póêno.

˚e wÊród kruchych kolumnad ju˝ przebywamy w ich nicoÊci,

gdy nad naszymi koÊçmi, czekajàcymi na to, co niemyÊliwe,

zbudowane b´dà szerokie szosy i budynki b´dà wy˝sze ni˝ sà w Rzymie.

I gdy nie b´dzie Boga.

Nie ma czasu do pisania listów, gdy w modlitwie ˝y∏y spinane sà z przysz∏oÊcià,

by w nià trysn´∏a nasza krew i wiara. Nikt nie wie o tym naszym trudzie.

Nawet ty ju˝ nie pojmujesz tego. Nie wiesz, po co cisza.

Lecz kiedyÊ pewne dziecko dotknie mozaiki

i poza mg∏à, nad szczytami w Êniegu, stàd widocznymi,

po nas nieobecnych uka˝e mu si´ w blasku, dla oka za daleko,

przestrzeƒ wszystkiego, co istnieje, co by∏o i co b´dzie.

Mi∏osierny, pe∏en ∏aski.

Z tych niewidocznoÊci sà budowane miasta.

A ty miej si´ dobrze w s∏oƒcu,

pisz tylko dalej i oczekuj na swojà s∏aw´.

* Zachowa∏ si´ list Hieronima do sióstr zakonnych w Emonie (tj. dzisiejszej Lublanie) z roku 374; 

przeprasza w nim z powodu nieznanego przewinienia i prosi je o przebaczenie. 
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Wspó∏czesna poezja 
s∏oweƒska
Wybór i przek∏ad ze s∏oweƒskiego: 

Katarina ·alamun-Biedrzycka

Duch wieje, k´dy chce, ale zdaje si´, ˝e energia, z której powstaje poezja,
lubi si´ skupiaç w niektórych miejscach i rozrastaç tam przez wieki. KtoÊ mó-
wi∏ o Polsce jako obwarzanku, ale ca∏à Europ´ moglibyÊmy potraktowaç
jako taki obwarzanek, najg´stszy na kraƒcach, od starodawnej Grecji poczyna-
jàc, Êledzàc na przyk∏ad ducha Druidów na przeciwleg∏ych koƒcach: na Litwie,
w Irlandii, na Pó∏wyspie Pirenejskim… czy w∏aÊnie w S∏owenii, o której brat-
nia Polska chyba w ostatnich dekadach dowiedzia∏a si´ (spotykajàc si´ z tomi-
kami TomaÏa ·alamuna, Ale‰a Debeljaka, Petra Semoliãa, MiklavÏa Komelja,
Alojza Ihana, Tone ·krjanca i wielu innych), ˝e bywa ona, jak ju˝ ktoÊ dawno
powiedzia∏, „mocarstwem poetyckim”. OczywiÊcie nie dlatego, ˝e tu wycho-
dzi przynajmniej 300 tomików poetyckich rocznie, ale dlatego, ˝e na przekór
ogólnej dekadencji i czarnym kolorom myÊl ludzka ciàgle potrafi szybowaç
w wolnych przestworach. Dlatego w tym krótkim wyborze wierszy z ostat-
nich tomików s∏oweƒskich ograniczy∏am si´ do jasnej tonacji 6 poetów i po-
etek z ró˝nych generacji (tylko po∏owa z nich by∏a ju˝ drukowana w Polsce).
Choç z innych wierszy tych samych poetów wynika, ˝e nie sà naiwni i ˝e wie-
dzà (to widaç najbardziej w ostatnim wierszu wielkiego filozofa i poety
Kocijanãiãa), na jakim Êwiecie ˝yjà.
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I tak META KU·AR, wybitna znawczyni Junga i obroƒczyni tradycji s∏o-
weƒskiego mieszczaƒstwa, wp∏ywa na s∏oweƒskie ˝ycie duchowe nie tylko
w∏asnà poezjà, ale te˝ na przyk∏ad za∏o˝onym przez siebie teatrem poetyckim
The Throne of Poetry, którego przedstawienia odbywa∏y si´ równie˝
w Stanach Zjednoczonych (Waszyngton, Cleveland, Chicago), Kanadzie
i Londynie. Znane sà jej wywiady ze s∏oweƒskimi twórcami (wybór w formie
ksià˝kowej ukaza∏ si´ w roku 2009) oraz audycje radiowe i filmy o nich. Jej
wiersze by∏y publikowane w licznych obcoj´zycznych antologiach (jako
ostatnià wymieƒmy najnowszà Poétes de la Méditerrané wydanà przez
wydawnictwo Gallimard), a jej tomiki to: Madeira (s∏oweƒsko-angielskie
i s∏oweƒsko-w∏oskie wydanie, Lublana 1993), Svila in lan (Silk and Flax, s∏o-
weƒsko-angielskie, Lublana 1997), Split Everywhere (Chattanooga 1997). Jej
tomik Ljubljana, który wyszed∏ w Lublanie w roku 2004, doczeka∏ si´ dwuj´-
zycznego wydania w Londynie w roku 2010 w wydawnictwie Arc Publica-
tions (w serii Visible Poets pod numerem 30, z polskich poetów wyszed∏ tu Ta-
deusz Ró˝ewicz). Tomik ten jest obecnie przygotowany do wydania w j´zyku
polskim. O jej najnowszym tomie Jaspis (Lublana 2008), z którego wiersze
przedstawione sà w niniejszym wyborze, TomaÏ ·alamun napisa∏: „Jaspis!
Najlepszy z dotychczasowych tomów Mety Ku‰ar. Wszystko objawia si´ w jas-
noÊci, naocznoÊci; wyra˝one ze spokojem, rozmachem, swobodnie i w g∏àb”.

UROÂ ZUPAN urodzi∏ si´ w roku 1963 w ma∏ej miejscowoÊci górniczej
Trbovlje, którà w swoich póêniejszych esejach przetworzy∏ w mitycznà kra-
in´ autentycznego ˝ycia. Po studiach na komparatystyce osiad∏ w Lublanie,
gdzie stworzywszy szcz´Êliwà rodzin´, trzyma si´ na uboczu s∏oweƒskiego
˝ycia literackiego. Jest jednak w nim bardzo obecny nie tylko przez po-
wszechnie uznawanà jakoÊç swojej poezji, ale równie˝ jako d∏ugoletni redak-
tor poetycki bardzo wa˝nego czasopisma literackiego „Literatura”. (W tym
miesi´czniku prowadzi te˝ specjalny dzia∏ „Inne kontynenty”, w którym
w ka˝dym numerze zamieszcza oko∏o 300 wersów przet∏umaczonego autora –
w moim przek∏adzie wydrukowano tam Krzysztofa Koehlera, Jacka Podsia-
d∏´, Mi∏osza Biedrzyckiego, Bohdana Zadur´ i Cypriana Norwida, raz – jako
wyjàtek – grupowo trzy polskie poetki: Juli´ Hartwig, Krystyn´ Mi∏ob´dzkà
i Joann´ Wajs oraz innych polskich poetów w przek∏adzie innych s∏oweƒ-
skich t∏umaczy). Wiersze Zupana ukazywa∏y si´ w polskich czasopismach od
roku 1992, w antologii poezji s∏oweƒskiej Srebro i mech (1995) wyst´puje on
z 15 wierszami jako najm∏odszy tam autor, a w roku 2001 opublikowa∏am
w Wydawnictwie Zielona Sowa tomik jego poezji Przygotowania do nadej-
Êcia kwietnia. W nim znalaz∏y si´ wiersze z nast´pujàcych tomików: Sutry
(1991), Rzeka (1993), Otwieranie delty (1995), SpuÊcizna oraz Drzewo i wró-
bel (1999). Póêniej wyda∏ jeszcze 3 tomiki poetyckie i 4 zbiory esejów. T∏u-
maczy poetów amerykaƒskich, chorwackich i serbskich, a w formie ksià˝ko-
wej wyda∏ poet´ Jehud´ Amichaja.
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TAJA KRAMBERGER, wybitna badaczka historii i antropologii historycz-
nej, swoim ostrym intelektem intensywnie uczestniczy w licznych polemi-
kach natury naukowej czy spo∏ecznej, dotyczàcych tak teorii, jak i krytyki sy-
tuacji w ró˝nych dziedzinach. Jej zaanga˝owanie jest wszechstronne,
a oprócz w∏asnego dorobku naukowego ma na swoim koncie wiele tekstów
przet∏umaczonych z j´zyków francuskiego, angielskiego, w∏oskiego i hisz-
paƒskiego. Z tych j´zyków przek∏ada te˝ utwory literackie, bo nim wstàpi∏a
na Êcie˝k´ kariery naukowej, jej energia objawi∏a si´ najpierw w poezji. Na
poczàtku wa˝nà rol´ odgrywa∏ Êwiat jej dzieciƒstwa w rodzinnym Koprze,
póêniej zaÊ do wierszy wesz∏o ca∏e jej ˝ycie ze swoimi mi∏ymi, jak i okrutny-
mi chwilami. Wyda∏a nast´pujàce tomiki poetyckie: Marcypan (1997), Prze-
mów morze (1999), Aksamitne indygo (2004), Codzienne rozmowy (2006)
i Opus quinque dierum (2009). W Polsce zamieszcza∏am przek∏ady jej wier-
szy od roku 1997 (w „Kartkach”, „Ricie Baum”, „Kresach” i in.), tu przedsta-
wione utwory pochodzà z tomiku Aksamitne indygo. Opublikowaniem jej po-
ezji po polsku powinno si´ zainteresowaç jakieÊ wydawnictwo – tomiki
Kramberger w j´zykach niemieckim, w´gierskim i chorwackim spotka∏y si´
z du˝ym uznaniem, jak równie˝ przek∏ady poszczególnych wierszy na j´zyk
francuski, w∏oski i hiszpaƒski.

RADHARANI PERNARâIâ swe imi´ zawdzi´cza rodzicom, którzy w pa-
mi´tnej epoce hipisów ch´tnie podró˝owali do Indii. Ona te˝ lubi podró˝e,
czasem na d∏ugo. Po dyplomie na wydziale etnologii i antropologii kulturo-
wej w Lublanie (gdzie obecnie pracuje) zanios∏o jà do Amsterdamu, gdzie
ukoƒczy∏a studia z choreografii i wspó∏czesnego taƒca, który – oprócz poezji
i jeszcze fotografii oraz wideo z dziedziny taƒca – jest ca∏y czas znaczàcà cz´-
Êcià jej ˝ycia. Tam te˝ zda∏a sobie spraw´, jak wa˝ny dla twórczoÊci jest j´-
zyk ojczysty (po s∏oweƒsku „matczyny”) i jego „najg∏´bsza istota – poezja”:
„Si∏a przyciàgania poezji jest naszà grawitacjà, domem, jedynà rzeczà, przez
którà nie mo˝emy si´ wykorzeniç, czymÊ, czego nie mo˝na wymieniç, prze-
stawiç, zastàpiç”. Na razie wyda∏a tylko jeden tomik poezji (w roku 2008),
którego tytu∏ jest grà s∏ów: wszechÊwiat, wierzba p∏aczàca, wiatr i ˝aluzje
Vesolje Ïalujko, veter Ïaluzije.

JURE JAKOB wyda∏ swój pierwszy tomik Tri postaje (Trzy przystanki) w ro-
ku 2003 i od razu zwróci∏ na siebie uwag´. Ksià˝ka dosta∏a nagrod´ jako de-
biut roku, a doczeka∏a si´ równie˝ drugiego wydania (co wÊród tomików
rzadko si´ zdarza – a˝ drugie i trzecie wydanie mia∏y Sutry Uro‰a Zupana).
Jego nast´pny tomik nazywa∏ si´ Budnost (CzujnoÊç albo Jawa, 2006), a naj-
nowszy Zapu‰ãeni kraji (Opuszczone miejsca lub miejscowoÊci, 2010).
W najlepszych wierszach Jakob wr´cz wciela si´ w rzeczy, roÊliny lub zwie-
rz´ta, o których pisze, co powoduje, ˝e jego tomiki sà regularnie nominowa-
ne do ró˝nych nagród.
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ALEÂ ·TEGER jest nie tylko poetà, ale te˝ prozaikiem, t∏umaczem, redakto-
rem, a przede wszystkim doskona∏ym organizatorem ˝ycia literackiego
w S∏owenii i – jeÊli chodzi o lansowanie s∏oweƒskich autorów – za granicà
(przede wszystkim w Niemczech, bo jest wszak germanistà). W rodzimym
Ptuju ostatnio organizowa∏ wielki festiwal poezji, który – tak samo przy jego
wspó∏pracy – by∏ wczeÊniej znany (równie˝ licznym polskim poetom) pod
nazwà Medana – Festiwal Poezji i Wina. Swoje miasto (którym zachwyca∏ si´
np. Mro˝ek, kr´càc tam swój film) uhonorowa∏ te˝ Ksià˝kà o Ptuju, zebrawszy
w niej ró˝ne utwory o tej prastarej miejscowoÊci, poczàwszy od rzymskich
dziejów (wszak Poetovio wyda∏o nie tylko rzymskiego pisarza i wczesno-
chrzeÊcijaƒskiego filozofa, ale te˝ szereg póêniejszych twórców). JeÊli pomi-
niemy prozatorske ksià˝ki ·tegera o Berlinie i Peru (ostatnia, Czasem jest
styczeƒ w Êrodku lata z roku 1999, wysz∏a te˝ po s∏owacku), trzeba wymie-
niç jego nast´pujàce tomiki poetyckie: ·ahovnice ur (Szachownice godzin,
1995), Ka‰mir (Kaszmir, 1997, wydany równie˝ po s∏owacku i niemiecku),
Protuberance (2002, równie˝ po s∏owacku), Knjiga reãi (Ksià˝ka rzeczy,
2005, równie˝ po angielsku) i Knjiga teles (Ksià˝ka cia∏, 2010). Wybory jego
poezji wysz∏y po angielsku i hiszpaƒsku, poszczególne zaÊ wiersze w moim
przek∏adzie zamieÊci∏y „Fa-Art” (1996) i „Studium” (1997).

I ju˝ dochodzimy do najwi´kszej postaci w obecnym ˝yciu duchowym S∏owe-
nii – GORAZDA KOCIJANâIâA, filozofa, eseisty, t∏umacza i poety, cz∏o-
wieka, który „poza instytucjami dzia∏a na rzecz syntezy postmodernistycznej
myÊli z duchowoÊcià chrzeÊcijaƒskiego dziedzictwa”. Ju˝ samo spojrzenie na
jego dotychczasowy dorobek naukowy i translatorski przyprawia o zawrót
g∏owy: prze∏o˝y∏ i skomentowa∏ 6 ksià˝ek autorów patrystycznych, Fragmen-
ty Parmenidesa, podstawowe dzie∏a neoplatonizmu, a przede wszystkim kom-
pletne opus Platona (komentarz liczy tyle samo stron co teksty). Przet∏umaczy∏
So∏owjowa i Lévinasa, Eckharta i Jud´ Haleviego, Anio∏a Âl´zaka i Paula Ce-
lana, jego sà nowe przek∏ady Ewangelii i poezji bizantyjskiej. Prowadzi te˝ co-
miesi´czne wieczory rozmów elity intelektualnej na temat nowych ksià˝ek
i problemów filozoficznych, które póêniej wychodzà w formie ksià˝kowej.
Zanim doszed∏ do summy swojego systemu filozoficznego w ksià˝ce Razbitje.
Sedem radikalnih esejev (2009), wyda∏ apologi´ „radykalnie apofatycznej
myÊli” Posredovanja (1996, serbski przek∏ad 1998) i w∏asnà wizj´ ponadkon-
fesyjnego „wschodnio-zachodniego” chrzeÊcijaƒstwa (Mi´dzy Wschodem
a Zachodem. Cztery rozmyÊlania o ekstatyce, 2004). Jego prace filozoficzne
i krytycznoliterackie ukazujà si´ te˝ w mi´dzynarodowym czasopiÊmie elek-
tronicznym „Logos”, które prowadzi: www.kud-logos.si. Jego zaÊ poetyckie
tomiki to: Twoje imiona (z angielskim t∏umaczeniem, 2000 – 9 wierszy z tego
tomiku opublikowa∏y „Kresy” w roku 2002), TrzydzieÊci stopni i ju˝ nas nie
ma (2005) i Certamen spirituales (2008). Prze∏o˝ony tu wiersz pochodzi z ro-
ku 2010 (ze zbiorowego tomu poÊwi´conego wierszom o Lublanie). 
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Nerwowe
szepty
Mariusz Czubaj
Etnolog w MieÊcie Grzechu. PowieÊç kryminalna
jako Êwiadectwo antropologiczne
Oficynka 
Gdaƒsk 2010

„Nie ma tu nic z nudnej rutyny, którà musz´
pokonywaç kieliszkiem. Ta sprawa to przygoda,
tajemnica, romans. Innymi s∏owy, to czyste
szaleƒstwo, które wydaje si´ nie mieç sensu,
czyli cholernie ciekawy przypadek”.

Perry Mason we w∏asnej osobie. Legendarny
bohater Erle’a Stanleya Gaardnera (tu w powie-
Êci Sprawa nieostro˝nego kotka z roku 1942)
w∏aÊnie si´ dowiedzia∏ o nowym zleceniu: mia-
sto, du˝e pieniàdze, pop´kana wewn´trznie
rodzina, telefon od nieboszczyka, podejrzana
trucizna w kocim jedzeniu – sekretarka prawni-
ka-detektywa wys∏uchuje tych szczegó∏ów oraz
zacytowanej na poczàtku refleksji swego moco-
dawcy i przeczuwa (nauczona doÊwiadcze-
niem) tarapaty. „Wi´kszoÊç twoich spraw posta-
rza mnie o dziesi´ç [lat – P.P.]!” – mówi kobieta,
szykujàc w tym samym czasie notatnik i o∏ówek,
godzàc si´ zatem po raz kolejny na spotkanie

z przygodà, tajemnicà i romansem. To zaÊ ju˝
bezpoÊrednie sàsiedztwo ksià˝ki Mariusza Czu-
baja Etnolog w MieÊcie Grzechu. PowieÊç
kryminalna jako Êwiadectwo antropologiczne. 

Bez recenzenckich ceregieli – Êwietne wydaw-
nictwo, fachowo unikajàce niebezpieczeƒstwa,
jakie si´ potencjalnie wiàza∏o z jego powsta-
niem. Bo jeÊli mi∏oÊnik ksià˝kowej zbrodni i za-
gadki zamierza napisaç o swej pasji (tak zwanà)
powa˝nà prac´, to istnieje ryzyko, ˝e podryfuje
ona w kierunku s∏abo wywa˝onego emocjonal-
nie peanu. Dodajmy do tego cz´sto uobecniany
w krytycznym dyskursie wàtek mniej lub bar-
dziej heroicznego przekonywania Êwiata, ˝e kry-
mina∏ to mimo wszystko pe∏noprawny cz∏onek li-
terackiej familii, a wyjÊciowy pomys∏ Czubaja
zdaje si´ tyle˝ fascynujàcy, co wzbudzajàcy
czujnoÊç. Jako si´ jednak rzek∏o, Etnolog
w MieÊcie Grzechu, ju˝ w czytelniczych r´kach,
nie zawodzi. Peanu i heroizmu – szcz´Êliwie
brak. Co w zamian?

UÊciÊlijmy koncept: antropolog czyta krymina∏ –
b´dàc w trakcie lektury antropologiem w∏aÊnie,
a nie tylko (nomen omen) zabijajàcym czas po-
dró˝nym czy wielbicielem intelektualnej szara-
dy. Wiele mówiàcy jest ju˝ zresztà zamieszczony
w ksià˝ce indeks osobowy, w ramach którego
sàsiedztwa typu: M. Douglas – Arthur Conan
Doyle czy James Clifford – Harlan Coben wcale
nie nale˝à do rzadkoÊci. I ten mocno naprowa-
dzajàcy podtytu∏: PowieÊç kryminalna jako
Êwiadectwo antropologiczne – chcia∏oby si´
przy∏apaç Czubaja na przesadzie, na próbie na-
ukowej rewaloryzacji czegoÊ, co w powszech-
nym mniemaniu zas∏uguje nie na naukowca, ale
adwokata, chcàcego broniç krymina∏ przed za-
rzutami wysublimowanego gustu literackiego.
Nie by∏aby to zresztà w kontekÊcie polskiego
autora intuicja zupe∏nie nietrafiona, pierwsze
skojarzenie zaÊ biegnie ku, rzecz jasna, Per-
ry’emu Masonowi, który w swych sàdowych
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mowach stawia∏ przede wszystkim na rzeczo-
woÊç, opanowanie i silnà logik´ wywodu. Ner-
wowe szepty i takie˝ spojrzenia pozostawia si´
oskar˝ycielom…

„Potraktujmy przeto krymina∏ jako wielkà narra-
cj´ o spo∏eczeƒstwie. Jako opowieÊç o wiedzy
lokalnej, o tym, co «tu» i «teraz», nieustajàcà re-
lacj´ dawnych informatorów, którzy przybywali
do rozpostartego w fotelu badacza. W przeci-
wieƒstwie do owych informatorów sprzed stu lat
wspó∏czeÊni pisarze kryminalni najcz´Êciej majà
ÊwiadomoÊç «metakulturowà»: sami cz´sto do-
skonale wiedzà, ˝e opowiadana przez nich histo-
ria nie niknie w chaosie zdarzeƒ, lecz jest zogni-
skowana wokó∏ poj´cia «kultury» – tak bàdê ina-
czej wyobra˝onego ∏adu z mnogoÊcià praktyk”
(s. 15–16) – pisze Czubaj, dodajàc w pewnym
momencie zdanie brzmiàce jeszcze dobitniej,
a si´gajàce swà treÊcià samych êróde∏, jak si´
wydaje, autorskiej wizji: „Ksià˝ka ta jest […] opo-
wieÊcià o narracyjnym wymiarze kultury i takich
jej odczytaniach, które w pisaniu, czytaniu, ko-
mentowaniu krymina∏ów widzà wa˝nà wspó∏-
czesnà praktyk´ kulturowà oraz metakulturowà”
(s. 52–53). W perspektywie   antropologicznej
powieÊç kryminalna jawi si´ zatem jako coÊ zde-
cydowanie bogatsze znaczeniowo (i artystycz-
nie) od konwencjonalnej mieszaniny zbrodni,
Êledztwa i triumfu sprawiedliwoÊci. To zawsze
jakaÊ konstrukcja Êwiata, rzadko kiedy, jak wielo-
krotnie udowadnia Czubaj, pozbawiona punktów
stycznych ze Êwiatem wobec powieÊci zewn´trz-
nym, który czytaç z kolei, niczym ksi´g´ znaków
i praktyk tworzàcych kultur´, starajà si´ w∏aÊnie
antropolodzy. Âcie˝ek wiodàcych od etnologii
do literatury kryminalnej (i odwrotnie) wytycza
autor kilka, szczególnie jednak ciekawe wydajà
si´ spotkania, nazwijmy to, w po∏owie drogi –
gdy z jednej strony naÊwietla Czubaj od dawna
ju˝ przecie˝ rozpatrywane zagadnienie literac-
koÊci tekstu antropologicznego (na sta∏e sprz´-
gni´te z pytaniem o jego faktycznà wiarygod-

noÊç), a z drugiej – daje obraz staraƒ, stajàcych
si´ udzia∏em wielu pisarzy, by ich krymina∏y
w najwy˝szym stopniu zyska∏y na prawdopodo-
bieƒstwie (choçby przez osadzenie ich akcji
w drobiazgowo odtworzonej przestrzeni realnie
istniejàcego miasta). Dwa Êwiaty, ten oglàdany
i interpretowany przez naukowców oraz ten kre-
owany na powieÊciowych kartach, p∏ynnie si´
przeplatajà przez ca∏oÊç narracji Etnologa
w MieÊcie Grzechu. Ta zaÊ rozcz∏onkowana zo-
sta∏a na cztery du˝e rozdzia∏y i jeden mniejszy,
poÊwi´cony za to konkretnemu autorowi. Kilka
s∏ów zatem o ka˝dym z podstawowych wàtków.

Rozdzia∏ pierwszy (Âwiadkowie literackich
zbrodni) daje przeglàd zró˝nicowanych metod
odbioru powieÊci kryminalnej. Zró˝nicowanych
pod wzgl´dem momentu zaistnienia w czasie,
ale przede wszystkim – odmiennych w strate-
giach interpretacyjnych (tu dwie g∏ówne postawy:
implozywna, ograniczona w swych poczyna-
niach do narz´dzi i wniosków stricte literaturo-
znawczych, oraz eksplozywna, dla której natural-
ne jest spoglàdanie na krymina∏ przez pryzmat
choçby kolonializmu, feminizmu czy mniejszo-
Êci seksualnych). Tworzy zatem Czubaj szerokà
panoram´ kontekstowà, po czym zarysowuje
propozycj´ autorskà, o proweniencji antropolo-
gicznej. Ujmujàc pomys∏ w du˝ym skrócie, jej
specyfika zak∏ada mo˝liwoÊç usytuowania krymi-
na∏u albo „w obr´bie kultury dominujàcej”, albo
„po stronie tak lub inaczej poj´tej mniejszoÊci
i alternatywnoÊci” (np. o charakterze etnicznym).
Dochodzà do tego bardzo istotne dla ca∏oÊci
wywodu Czubaja, a realizowane w ramach oma-
wianego typu literatury, strategie proceduralnoÊci
(gdy fabularne procesy i Êwiat w ich tle podlega-
jà mniejszej lub wi´kszej standaryzacji, dajàcej
si´ jednak objàç rozumowo, czego przyk∏adem
dedukcyjne talenty Sherlocka Holmesa) i przy-
godnoÊci (kiedy liczà si´ przede wszystkim zda-
rzenie, improwizacja, tempo itp.: „to czyste sza-
leƒstwo, które wydaje si´ nie mieç sensu, czyli
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cholernie ciekawy przypadek” – by ponownie
przywo∏aç passus z Gaardnera). Obie one, sko-
jarzone przez autora omawianej ksià˝ki z kon-
kretnymi modelami kultury (kultura dominujàca –
proceduralnoÊç; kultura mniejszoÊci – przygod-
noÊç), stajà si´ podstawà proponowanej przez
niego typologii literatury kryminalnej (s. 140),
faktycznie inspirujàcej i, jak mo˝na podejrze-
waç, znajdujàcej zastosowanie nie tylko na kar-
tach Etnologa w MieÊcie Grzechu. 

Dobre rozpoznanie wewnàtrzgatunkowego tere-
nu pozwala Czubajowi rozpoczàç obserwacj´
samego tekstu, czy to literacko-kryminalnego,
czy antropologicznego. Rozdzia∏ drugi (Alibi
pisarza: gest, ÊwiadomoÊç literatury, Êwiado-
moÊç kultury) tworzy de facto platform´ spotka-
nia tych dwóch punktów widzenia, jednako na
przestrzeni dekad zmàconych i dalekich od Êci-
Êle wytyczonych granic. Zarys ewolucji tych
przemian – zmierzajàcych ku (raz) wypracowa-
niu mechanizmów uwierzytelnienia kryminalne-
go mikroÊwiata, (dwa) refleksji nad niezbywalnà,
literackà retorykà tekstu antropologicznego –
czyni zasadnà w oczach Czubaja takà oto tez´:
„W przypadku klasycznego dzie∏a etnograficz-
nego oraz powieÊci kryminalnej coraz cz´Êciej
idzie o to samo – nie tylko o opowieÊç o Êwie-
cie, ale tak˝e o zaÊwiadczenie w∏asnej w nim
obecnoÊci i kompetencji czyniàcych z badacza
i powieÊciopisarza w∏aÊciwe osoby do snucia
historii” (s. 171). Osoby w∏aÊciwe – dodajmy –
czyli w swych narracjach o praktykach kulturo-
wych wiarygodne.

By∏ zatem gatunek, by∏ tekst – przyszed∏ czas na
bohatera deszyfrujàcego zagadk´. O nim w∏a-
Ênie, a w∏aÊciwie o jego sposobach myÊlenia,
traktuje rozdzia∏ trzeci: Trójkàt kryminalny,
czyli jak myÊlà detektywi. Równie˝ w tym
aspekcie, co trudno uznaç za zaskoczenie, po-
wieÊç kryminalna nie ograniczy∏a si´ w swych
realizacjach do jednego tylko modelu. Doyle,

MacDonald, Hillerman – to w g∏ównej mierze na
przyk∏adach ich dzie∏ konstruuje Czubaj t´ cz´Êç
swej ksià˝ki, dajàc jednoczeÊnie wglàd w ró˝ne
metody dochodzenia przez detektywa do praw-
dy: Holmes polega na dedukcji; Lew Archer ba-
da zawik∏ane wi´zi spo∏eczne; Leaphorn i Chee
z kolei, dzia∏ajàc w Êrodowisku Indian Nawaho,
byliby bezradni bez wiedzy o jego immanentnej
specyfice kulturowej. Równie˝ jednak samej
antropologii, z jej historycznie zmiennymi meto-
dologiami, nie wydaje si´ ˝adna z tych Êcie˝ek
dociekania obca. Jak przekonujàco dowodzi
Czubaj, bez nadu˝yç mo˝na w odniesieniu do
powieÊci Rossa MacDonalda przywo∏aç postaç
Claude’a Lévi-Straussa (i jego badania nad regu-
∏ami pokrewieƒstwa), a z kolei samego Hillerma-
na nazwaç „pionierem krymina∏u etnograficzne-
go i antropologicznego”. Ju˝ dawno bowiem
przesta∏ si´ liczyç sam fakt pope∏nienia zbrodni –
uwa˝ny czytelnik literatury spod znaku detective
story nie od dzisiaj ma ÊwiadomoÊç, ˝e „napi´-
cia wewnàtrz- i mi´dzykulturowe okazujà si´
wa˝niejsze od klasycznej ∏amig∏ówki wyra˝ajà-
cej si´ w pytaniu: kto zabi∏?” (s. 53).  

Jest wreszcie i cia∏o, g∏ówny przedmiot refleksji
w rozdziale czwartym (Spotkajmy si´ w kostni-
cy. Cia∏o: przygoda i kontrola). Choç brzmi to
jak s∏abo inspirujàca oczywistoÊç, organizm zda-
je si´ dla tkanki krymina∏u bohaterem niejako
konstytutywnym. Dlaczego? Bo b´dàc podatny
na szeroko rozumiane „innowacje” (o charakte-
rze fizycznym, symbolicznym, kulturowym itp.),
zyska∏ na przestrzeni dekad fascynujàcà mno-
goÊç znaczeƒ, nie przestajàc jednak byç funda-
mentalnym budulcem fabularnego krajobrazu.
Nie dziwià zatem u Czubaja akapity poÊwi´cone
cia∏u w roli ofiary (zw∏oki zw∏okom nierówne, by
pokusiç si´ o ma∏o mo˝e eleganckà myÊl), nie
dziwi te˝ podrozdzia∏ z Philipem Marlowe’em
w roli g∏ównej (s∏ynny bohater Chandlera to, jak
czytamy w ∏adnym zdaniu, reprezentant krymi-
nalnego podgatunku, w którym „nastawianie

126

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 126



karku zast´puje laboratoryjnà procedur´ stawia-
nia hipotez” – s. 284). Wàtek cielesny zyskuje
jeszcze jednà odnog´, gdy autor w∏àcza do to-
ku swych rozwa˝aƒ pochodzàce od Julii Kriste-
vej poj´cie abjectu. Konotowane nim obszary
kultury, przez swà ∏àczliwoÊç z nieczystoÊcià,
odrzuceniem czy obawà poddane daleko idàcej
marginalizacji, dajà si´ odnaleêç, a jak˝e, na kar-
tach wielu krymina∏ów (przywo∏ane przyk∏ady
powieÊci Patricii Cornwell czy Breta Eastona El-
lisa Êwiadczà o tym wystarczajàco wymownie).
Co jednak znacznie istotniejsze, dostrzega Czu-
baj w owym „testowaniu granic kultury” kolejny
pomost ∏àczàcy opisywanà literatur´ z proble-
matykà antropologicznà – oba Êwiaty ostatecz-
nie spaja „ta sama forma namys∏u nad normami
i to˝samoÊcià, a zatem: kulturowà samoÊwiado-
moÊcià” (s. 310). To niema∏o, prawda?

Krótki rozdzia∏ o powieÊciach Henninga Mankel-
la sprawia wra˝enie kody koƒczàcej ksià˝k´
mo˝e zbyt gwa∏townie, ale te˝ ów pisarz, o czym
warto wspomnieç, ma dla Czubaja specjalne
znaczenie: „by∏ jednym z tych, od których zacz´-
∏a si´ moja przygoda z krymina∏em w wymiarze
(mam nadziej´) refleksyjnym” (s. 54). Uznaç za-
tem wypada Etnologa w MieÊcie Grzechu za
wi´cej ni˝ udanà wspomnianej nadziei konse-
kwencj´ – konsekwencj´ bogatà merytorycznie,
oryginalnà konceptualnie (przynajmniej na na-
szym gruncie), ale te˝ Êwietnà w lekturze. Przy-
znam si´ na koniec, ˝e wspomniany ju˝ krymi-
na∏ Gaardnera wzià∏em do r´ki „na wysokoÊci”
po∏owy pierwszego rozdzia∏u ksià˝ki Czubaja,
zainspirowany do eksperymentu: czy równie˝
wybrana zupe∏nie losowo Sprawa nieostro˝ne-
go kotka oka˝e si´ Êwiadectwem antropologicz-
nym? Âledztwo zwieƒczy∏ poznawczy sukces –
o pod∏o˝u kulturowym, rzecz jasna. 
Piotr P∏awuszewski
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Globalne
memento
Nicholas Stern 
Globalny ∏ad 
prze∏o˝y∏a Anna Orzechowska-Barcz 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 
Warszawa 2010 

Chyba nawet wi´kszoÊç dzieci kojarzy obecnie
poj´cie „globalnego ocieplenia”. Nie ma si´ co
dziwiç – czy mo˝e istnieç lepsza po˝ywka dla
dziennikarza ni˝ puszczenie w eter informacji
o tym, ˝e za rok zaleje nas ogromna fala? La-
ment medialny ma jednak to do siebie, ˝e poza
gargantuicznym przejaskrawianiem faktów nie-
wiele wnosi. Przeciwnie – newsy o tym, ˝e za
rok stopnieje po∏owa lodowców na biegunie
pó∏nocnym, mogà tylko zaszkodziç walce ze
zmianami klimatu i byç po˝ywkà dla sceptyków.

Mimo ˝e temat globalnego ocieplenia wydaje
si´ powszechnie znany, to jednak trudno
o kompetentnà analiz´ zagro˝eƒ, które niesie
ze sobà to zjawisko. Jeszcze trudniej o ukaza-
nie ca∏oÊciowego – a przede wszystkim realne-
go! – programu przemian, który pozwoli∏by na,
cz´Êciowe przynajmniej, unikni´cie skutków
nadmiernej emisji dwutlenku w´gla. Próbà ta-
kiej w∏aÊnie systematyzacji jest wydany przez
„Krytyk´ Politycznà” Globalny ∏ad.

Autor tej publikacji – Nicholas Stern – to je-
den z najbardziej wp∏ywowych ekonomistów
Êwiata i autor g∏oÊnego raportu na temat ekono-
mii zmian klimatycznych. Jest wyk∏adowcà na
London School of Economics, a w latach
2000–2003 by∏ g∏ównym ekonomistà Banku
Âwiatowego.
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Na kartach ksià˝ki rozdzielonej na 10 rozdzia-
∏ów autor w uporzàdkowany, acz momentami
nieco rozwlek∏y (pewne tezy czy spostrze˝enia
powtarzajà si´) sposób wyk∏ada naukowe do-
wody na ocieplanie si´ klimatu z winy cz∏owie-
ka, podaje ekonomiczne i moralne uzasadnie-
nie koniecznoÊci walki z tym zjawiskiem oraz
proponuje ustanowienie nowego, opartego na
czystej energii, globalnego ∏adu. Niewàtpliwà za-
letà tytu∏u jest z ca∏à pewnoÊcià rozbudowany
aparat krytyczny, bibliografia oraz opatrzenie go
indeksem.

W celu zamkni´cia ust klimatycznym scepty-
kom Stern argumentuje, ˝e zjawisko wzrostu
Êredniej temperatury na globie zosta∏o zaobser-
wowane ju˝ w XIX wieku. Pod koniec tego˝ stu-
lecia szwedzki chemik Svante Arrhenius zauwa-
˝y∏, ˝e wzrost iloÊci CO2 w atmosferze wp∏ywa na
ocieplenie si´ klimatu. Jest to zatem fakt stwier-
dzony naukowo i obecny w dyskursie od wielu
dziesi´cioleci, a nie konstrukt stworzony w celu
doraênej walki politycznej, jak twierdzà niektórzy
malkontenci. W krà˝àcym po Internecie filmie
A global warming swindle badacze nieuznajà-
cy tej teorii twierdzà, ˝e zosta∏a ona stworzona
do zagospodarowania (czy raczej skanalizowa-
nia) lewicowoÊci po upadku bloku wschodnie-
go. Za jednà z popularyzatorek globalnego ocie-
plenia uznali oni… Margaret Thatcher, twierdzàc,
˝e by∏o ono dla niej wygodnym argumentem dla
zamykania kopalƒ w´gla i inwestowania w elek-
trownie atomowe. Stern, obszernie przytaczajàc
histori´ badaƒ naukowych nad tym zjawiskiem,
skutecznie obala tego rodzaju argumentacj´.

Celem unaocznienia skali omawianego na kar-
tach Globalnego ∏adu zjawiska warto przytoczyç
garÊç cyfr, ubranych w liczne, zamieszczone
w ksià˝ce wykresy. Obecny poziom CO2 wyno-
si 430 ppm i ka˝dego roku wzrasta o 2,5 ppm.
Przy zaniechaniu jakichkolwiek dzia∏aƒ zwiàza-
nych z ograniczeniem emisji do 2050 roku ten

wzrost móg∏by byç jeszcze szybszy (nawet do
4 ppm rocznie). Wówczas do po∏owy XXI wieku
iloÊç CO2 w atmosferze osiàgn´∏aby poziom
600 ppm (bez uwzgl´dnienia dalszej degradacji
lasów tropikalnych i uwalniania si´ metanu
z topniejàcej wiecznej zmarzliny). Taki poziom
stwarza∏by kilkunastoprocentowà szans´ na
podniesienie si´ Êredniej temperatury na globie
o 5 stopni Celsjusza w odniesieniu do jej warto-
Êci z po∏owy XIX wieku. Ostatni raz tak ciep∏o by-
∏o 50 milionów lat temu, w okresie eocenu.
Wówczas nasza planeta by∏a pokryta bagnisty-
mi lasami, a w pobli˝u dzisiejszego bieguna pó∏-
nocnego ˝y∏y aligatory. Jednak obecnie taki
wzrost z ca∏à pewnoÊcià nie przyniós∏by ze sobà
bujnego rozkwitu przyrody. Przeciwnie, tak
szybkie zmiany spowodowa∏yby pustynnienie
i stepowienie wielu obszarów. Nie bez powodu
w dyskursie naukowym pojawi∏o si´ ostatnio
okreÊlenie „antropocen”, przez które rozumie
si´ wspó∏czesnoÊç. Dynamika przemian wywo-
∏anych przez cz∏owieka jest zbyt du˝a i ju˝ teraz
przestaje si´ wpisywaç w wydzielone dotàd
okresy geologiczne.

Na innym wykresie autor ukaza∏, w jakim stopniu
poszczególne sektory gospodarcze majà wp∏yw
na ocieplanie si´ klimatu. Nie jest zaskocze-
niem, ˝e a˝ 27 procent gazów cieplarnianych
powstaje przez produkcj´ pràdu i ogrzewania.
Du˝y udzia∏ majà równie˝ zmiana u˝ytkowania
gruntów i leÊnictwo (18 procent) oraz rolnictwo
i transport (odpowiednio 13 i 12 procent).

Stern wskazuje, ˝e sceptycy klimatyczni cz´sto
nie sà naukowcami, tylko politykami, i ich posta-
wa wynika z dà˝enia do realizacji partykularnych
interesów. Okazuje si´ bowiem, ˝e worek z napi-
sem „globalne ocieplenie” ok∏adany jest zarów-
no lewym sierpowym, jak i prawym prostym.
Cz´Êç Êrodowisk skrajnej lewicy, zw∏aszcza
w krajach Trzeciego Âwiata, uznaje ten problem
za wydumany przez klas´ Êrednià, twierdzàc, ˝e
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najistotniejszà bolàczkà wspó∏czesnoÊci sà olbrzy-
mie obszary biedy. Z drugiej strony, niektóre
grupki skrajnej prawicy podnoszà, ˝e dà˝enie
do zmniejszenia emisji CO2 zablokuje rozwój
gospodarczy, a dzia∏ania, które trzeba b´dzie
podjàç w tym kierunku, b´dà kosztowa∏y mas´
pieni´dzy. Kontrargumentacja Sterna jest w tej
kwestii jasna i przekonujàca. Jego projekt glo-
balnego ∏adu zak∏ada restrukturyzacj´ obszarów
nierozwini´tych oraz zapewnienie d∏ugotrwa∏e-
go i stabilnego rozwoju. Stwierdza on, ˝e dzia∏a-
nia na rzecz ochrony klimatu muszà byç sprz´-
˝one z walkà z biedà, a ich koszty oscylujà co
najwy˝ej wokó∏ 1–2 procent Êwiatowego PKB.
Ponadto globalne ocieplenie dotknie najpierw
kraje rozwijajàce si´, które najmniej si´ przyczy-
ni∏y do jego powstania. Dlatego te˝ kraje pierw-
szego Êwiata powinny poczuç si´ do obowiàzku
zminimalizowania negatywnych skutków w∏a-
snego rozwoju.

W ten sposób przeszed∏em na grunt wywodów
moralno-filozoficznych, które w ksià˝ce Sterna
zajmujà istotne miejsce. Konstruuje on je na ba-
zie przekonania, ˝e ludzie, jako ssaki, z natury
sà opiekuƒczy w stosunku do swego potom-
stwa. Skoro tak, to planet´ powinniÊmy przeka-
zaç naszym dzieciom i wnukom w mo˝liwie jak
najmniej naruszonym stanie. JeÊli nie podejmie-
my dzia∏aƒ, które ograniczà globalne ocieplenie,
a tak˝e nie wdro˝ymy êróde∏ energii innych ni˝
w´glowodory, to mo˝e si´ okazaç, ˝e w ciàgu
najbli˝szych 50 lat Ziemia znacznie zmieni swe
oblicze. Nasza planeta po podniesieniu si´ Êred-
niej temperatury o 5 stopni Celsjusza nie b´dzie
ju˝ przyjaznym domem. Stern przekonujàco opi-
suje skutki zaniechaƒ. Uchodêcy klimatyczni
imigrujàcy z krajów Oceanii i Bangladeszu, wal-
ki o dost´p do wody pitnej, olbrzymie obszary
pustynne i stepowe, wreszcie wojny o ostatnie
z∏o˝a surowców – wszystko to brzmi jak scena-
riusz apokaliptycznego filmu. Tymczasem tak
mo˝e wyglàdaç przysz∏oÊç.

Nie trzeba chyba dodawaç, ˝e koszty zaniechaƒ
sà trudne do oszacowania. Stern oblicza je na
20 procent Êwiatowego PKB w ciàgu 50 lat. Do
tego nale˝y dodaç za∏amanie si´ perspektyw
d∏ugoterminowego, zrównowa˝onego rozwoju.

W argumentacji moralnej Stern posunà∏ si´ rów-
nie˝ do pope∏nienia b∏´du logicznego. Otó˝ zbu-
dowa∏ on konstrukcj´ do z∏udzenia przypomina-
jàcà zak∏ad Pascala. Jego zdaniem, nawet jeÊli
naukowcy nie majà racji i nie grozi nam ocieple-
nie klimatu, to i tak lepiej jest mu zapobiec, ni˝
obudziç si´ za kilka dekad z r´kà w nocniku.
Argumentacja ta budzi jednak uzasadnione wàt-
pliwoÊci, nie uwzgl´dnia bowiem szerszego
kontekstu. Gdyby wdra˝anie dzia∏aƒ w celu za-
pobie˝enia niekorzystnym zmianom klimatu
okaza∏o si´ walkà z wiatrakami, to wydawane
przez tak wiele lat pieniàdze na ten cel znikn´∏y-
by bezpowrotnie. By∏aby to równie˝ wielka kom-
promitacja dla wspó∏czesnej nauki. Nasza nad-
mierna – w takiej sytuacji – troska musia∏aby
wzbudziç uzasadniony chichot historii.

Ârodkami zapobiegawczymi, które proponuje
Stern, sà przede wszystkim badania nad nowy-
mi technologiami. Szeroko opisuje on dzia∏ania
ró˝nych rzàdów w tym zakresie, pozostawiajàc
im jednak swobod´ wyboru êród∏a energii sto-
sownie do warunków panujàcych na terenie da-
nego kraju. Trzeba mu oddaç, ˝e proponujàc al-
ternatywy dla w´gla, nie popada jednoczeÊnie
w paniczny strach przed energetykà atomowà.
Przeciwnie – dostrzega w niej jednà z realnych
mo˝liwoÊci, które trzeba rozwijaç. W tej mierze
chwali model francuski, gdzie a˝ 75 procent
energii elektrycznej produkuje si´ w elektrow-
niach atomowych. Z drugiej strony, Stern do-
strzega problem ograniczonoÊci êróde∏ uranu
oraz sk∏adowania odpadów promieniotwór-
czych. W tej kwestii jednak bardzo obiecujàco
zapowiadajà si´ ostatnie odkrycia Chiƒczyków.
W Paƒstwie Ârodka na poczàtku bie˝àcego roku
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opatentowano technologi´, która pozwala na
ponowne wzbogacanie i wykorzystywanie zu˝y-
tego paliwa nuklearnego. W ten sposób uranu
wystarczy nie na 50–70, ale na a˝ 3 tysiàce lat
(sic!). Odkrycia te wywo∏a∏y tak du˝y entuzjazm
rzàdu w Pekinie, ˝e zapowiedzia∏ on oÊmiokrot-
nà rozbudow´ sieci elektrowni jàdrowych do
koƒca trzynastej pi´ciolatki, czyli 2020 roku.

Godny pochwa∏y realizm Sterna kuleje natomiast
przy analizie wiatraków i baterii s∏onecznych.
W kwestii energetyki wiatrowej ciep∏o komentuje
on dzia∏ania niemieckich w∏adz, które do 2020
roku chcà a˝ 25 procent energii pozyskiwaç
z wiatru. Wady tego rodzaju rozwiàzania jakoÊ
mu umkn´∏y, a sà one liczne i wymagajà namy-
s∏u. Pola wiatraków wià˝à si´ przecie˝ z efektem
stroboskopowym i zniszczeniem biocenozy, po-
za tym fatalnie wyglàdajà i sà destrukcyjne dla
krajobrazu. Nie lepiej pod tym wzgl´dem wyglà-
dajà baterie s∏oneczne. Ich u˝ytkowanie wià˝e
si´ z koniecznoÊcià wymiany ogniw co 10 lat,
a produkcja powoduje wydzielanie si´ trujàce-
go, silnie ˝ràcego i rakotwórczego fluorowodoru
do atmosfery. Poza tym szersze u˝ycie obu tych
êróde∏ energii jest nieuchronnie zwiàzane ze
skokiem cen energii elektrycznej.

Stern postuluje równie˝ intensyfikacj´ badaƒ
nad innymi technologiami, takimi jak na przy-
k∏ad sekwestracja czy piroliza, oraz rozwój elek-
trowni geotermalnych, a lokalnie w krajach rolni-
czych – spalania biomasy. Nawiasem mówiàc,
Polska ma niez∏y potencja∏, jeÊli chodzi o dwie
ostatnie alternatywy dla w´glowodorów. Z ca∏à
pewnoÊcià kwestià przysz∏oÊci jest wykorzysta-
nie ich do ogrzewania budynków. Idàc dalej,
aby utrzymaç naszkicowany przez siebie global-
ny ∏ad, autor zaleca powo∏anie Êwiatowej organiza-
cji, zajmujàcej si´ na bie˝àco zmianami klimatycz-
nymi i dzia∏aniami na rzecz redukcji emisji CO2.
W obliczu tak olbrzymiego zagro˝enia powsta-
nie odpowiednich, mi´dzynarodowych instytucji

wydaje si´ kwestià niedalekiej przysz∏oÊci. Ich
celem by∏oby nadzorowanie post´pów w redu-
kowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz uka-
zywanie alternatyw w postaci czystych êróde∏
energii i energooszcz´dnych maszyn, urzàdzeƒ
czy Êrodków transportu krajom rozwijajàcym
si´. Paƒstwa pierwszego Êwiata powinny byç
dla nich przyk∏adem.

Mankamentem publikacji Sterna, poza wymie-
nionymi powy˝ej, wydaje si´ równie˝ niedo-
strzeganie lobbingów (bàdê nie doÊç wyraêne
wyartyku∏owanie tego˝). Dzia∏ania w celu ochrony
klimatu sà przecie˝ sabotowane przez nafto-
wych, w´glowych i gazowych magnatów.
Z pewnoÊcià rzàdy paƒstw, które czerpià ze
sprzeda˝y tych surowców spore zyski, nie b´dà
zbyt szybko zainteresowane zamordowaniem
kury znoszàcej z∏ote jaja. Niedopatrzenie w tej
kwestii jest tym bardziej zadziwiajàce, ˝e autor
dostrzega i z ca∏à mocà podkreÊla niew∏aÊci-
woÊç funkcjonowania rynków. Stwierdza on,
˝e zyski z danej dzia∏alnoÊci trafiajà do r´ki
w∏aÊciciela przedsi´biorstwa, ale jej wszelkie ne-
gatywne skutki sà przez system bezczelnie
uspo∏eczniane. W skali globalnej widaç to we
wspomnianym ju˝ powy˝ej paradoksie naszych
czasów: kraje rozwijajàce si´ najpr´dzej odczu-
jà skutki zmian klimatycznych, pomimo ˝e mia∏y
najmniejszy udzia∏ w ich powstaniu.

Ksià˝ka Sterna, pomimo kilku s∏abych punktów,
jest z ca∏à pewnoÊcià pozycjà godnà polecenia.
Choç w zamyÊle autora ma ona byç „opowie-
Êcià ku pokrzepieniu serc”, to jednak okazuje
si´ raczej swoistym memento. Najwy˝szy bo-
wiem czas na faktyczne dzia∏ania. W przeciw-
nym wypadku nasze wnuki odziedziczà usma-
˝ony, zderegulowany, rozdzierany konfliktami
o wod´ i surowce glob, który nie b´dzie ju˝ tak
przyjaznym do ˝ycia miejscem, jak obecnie.
Piotr Kuligowski
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Komu spaç,
a komu jeÊç
Max Weber
Etyka protestancka a duch kapitalizmu.
Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu
prze∏o˝yli: Bogdan Baran, Piotr Niziƒski
Wydawnictwo Aletheia
Warszawa 2010 

„Jest najzupe∏niej oczywiste, ˝e czas
historyczny, taki jaki prze˝ywamy, 
nie ogranicza si´ do nast´pstwa faktów,
choçby najliczniejszych. Czas historyczny 
nie jest nieskoƒczonym zbiorem faktów, 
tak jak prosta geometryczna jest
nieskoƒczonym zbiorem punktów”.

Philippe Ariès

Etyka protestancka i duch kapitalizmu Maksa
Webera przypomina nam, humanistom, lata z∏o-
tej utopii, kiedy si´ wydawa∏o, ˝e przedwst´pne
teorie, aprioryczne idee sà w stanie nie tylko na-
wet wp∏ywaç, ale zgo∏a kszta∏towaç porzàdek
spo∏eczny, polityczny, gospodarczy. Holistyczna
teoria Webera stanowi∏a pok∏osie jego wszech-
stronnego wykszta∏cenia: prawniczego, ekono-
micznego, socjologicznego, politologicznego, re-

ligioznawczego. Efektem owej wszechstronnoÊci
sà prze∏adowane erudycjà ksià˝ki (po∏ow´ Ety-
ki protestanckiej zajmujà przypisy), ale przede
wszystkim s∏ynna, funkcjonujàca na zasadzie
stereotypu teza o wy˝szoÊci religii protestanckiej
nad katolicyzmem. Choç wspó∏czeÊnie naukowo
obalona, krzepko si´ trzyma w powszechnej
ÊwiadomoÊci kulturowej – protestant jest praco-
wity, a katolik leniwy. Protestant woli jeÊç (aby
jeÊç, trzeba pracowaç), katolik woli spaç. Nawia-
sem mówiàc, owo dialektyczne myÊlenie nie by∏o
w tamtym czasie odosobnione – nasz Boles∏aw
Prus potrafi∏ ganiç w swych Kronikach gnuÊ-
noÊç polskà i jako przeciwwag´ pokazywa∏ nie-
mieckà pracowitoÊç, a w Wielkopolsce do dziÊ
panuje przekonanie, ˝e zabór pruski nie tylko
ubo˝y∏, ale i wzbogaca∏. 

Wed∏ug Webera, prawdziwy i pe∏ny opis kapitali-
zmu mo˝liwy jest jedynie w odwo∏aniu si´ do ka-
tegorii pozamaterialnych – do sfery idei. Bada-
jàc ró˝ne teorie religijne (w ca∏ym swym dziele
badacz nie ogranicza si´ wy∏àcznie do dychoto-
mii protestancko-katolickiej), Weber wysuwa
wniosek, ˝e prawdziwy sukces materialny mo˝e
odnieÊç tylko jednostka przynale˝àca do kr´gu
religii protestanckiej, ÊciÊlej: do jej kalwiƒskiego
od∏amu. 

Nowoczesny kapitalizm ukszta∏towaç si´ móg∏
wy∏àcznie w kulturze, której podstawà jest racjo-
nalizm. Weber ma tu na myÊli racjonalnie skal-
kulowane wykorzystywanie si∏y roboczej (przeci-
wieƒstwem jest niewolnictwo lub feudalizm), ale
tak˝e racjonalnie zaprogramowane paƒstwo,
posiadajàce racjonalny system prawny, oparty
na kodeksach niepozostawiajàcych miejsca na
dowolnoÊç, stronniczoÊç. Podobnymi cnotami
winny si´ cechowaç struktury biurokratyczne
paƒstwa racjonalnego, bo tylko na takiej glebie
wyrosnàç mogà zalà˝ki zdrowego kapitalizmu.
Wymieni∏em czynniki fundamentalne, Max We-
ber kreÊli tych cech znacznie wi´cej. 
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Dlaczego w∏aÊnie kalwinizm? Podstawà jest re-
gu∏a predestynacji, wedle której Bóg wi´kszoÊç
ludzi skaza∏ na pot´pienie, tylko nielicznym da-
rowujàc ∏ask´ zbawienia. Nie ma jednak naj-
mniejszej choçby mo˝liwoÊci, aby cz∏owiek by∏
w stanie swojà u∏omnoÊcià dojÊç, komu jaki los
zosta∏ zgotowany. Co bardzo istotne – i stoi to
w jaskrawej sprzecznoÊci z religià katolickà –
wyroki owe sà niezmienne. Nie da si´ dobrym
uczynkiem, gorliwoÊcià wiary i modlitwà, spo-
wiedzià lub pokutà czy w jakikolwiek inny spo-
sób skorygowaç boskiego wyboru. 

Kalwinizm w jakiÊ paradoksalny sposób czyni
˝ycie cz∏owieka wolnym religijnie, w koƒcu jego
los ju˝ w chwili narodzenia jest ostatecznie prze-
sàdzony. W momencie kiedy religia przestaje
byç czynnikiem motywujàcym praktyk´ ˝ycio-
wà, cz∏owiek zaczyna pos∏ugiwaç si´ rozumem.
A je˝eli owo zjawisko nabiera charakteru global-
nego, wówczas i wspólnota zaczyna  si´ organi-
zowaç wedle regu∏ racjonalnych. A najbardziej
racjonalnym systemem spo∏ecznym jest, wed∏ug
Maksa Webera, „nowoczesny” kapitalizm. Opie-
ra si´ on na wymianie dóbr z ch´cià osiàgania
trwa∏ego zysku. Potrzebna jest do tego racjonalna
kalkulacja zysków i strat, a wszystko – jako si´ ju˝
wy˝ej rzek∏o – musi mieç podstawy w racjonalnie
funkcjonujàcym aparacie paƒstwowym. Uczest-
nictwo w kapitalistycznie zaprogramowanym
spo∏eczeƒstwie jest ziemskà powinnoÊcià cz∏o-
wieka, jego „etosem”. Mo˝na si´ tutaj doszuki-
waç pewnego rodzaju sprzecznoÊci, z jednej
bowiem strony, cz∏owiek kieruje si´ rozumem
i pozostaje z tej racji jednostkà autonomicznà,
z drugiej jednak – zarabianie pieni´dzy staje si´
wartoÊcià samà w sobie, jakimÊ quasi-etycznym
imperatywem, zagospodarowujàcym cz∏owieko-
wi osobistà sfer´ potrzeb duchowych. 

Owa sprzecznoÊç nie jest, rzecz jasna, s∏abà
stronà myÊli Webera, nie wynika z u∏omnoÊci
jego teorii. Tego tutaj nie ma, wywód jest spój-

ny. To diagnoza sytuacji egzystencjalnej cz∏o-
wieka kapitalistycznej doby. Webera smuci po-
rzucenie sfery duchowej, ograniczanie si´ do
sfery myÊlenia racjonalnego, stricte pragma-
tycznego, ale filozof nie ˝ywi z∏udzeƒ: tylko dzia-
∏anie racjonalne uwa˝aç mo˝na za najw∏aÊciw-
sze, bo ono czyni cz∏owieka w pe∏ni autono-
micznym. I to by∏by pierwszy paradoks, bo jest
jeszcze jeden – owa wolnoÊç i tak okazuje si´
wolnoÊcià wzgl´dnà, gdy˝ faktycznie skazuje
ona cz∏owieka na ˝ycie w kapitalistycznej wspól-
nocie, w zdehumanizowanej, bezdusznej ma-
szynie produkujàcej zyski i wypluwajàcej straty. 

Ów smutek filozoficzny – to uwaga marginalna
i najzupe∏niej osobista – jest prawdziwà wartoÊcià
ksià˝ki Webera. Do tego doda∏bym jeszcze to,
o czym pisa∏em ju˝ na poczàtku – staroÊwieckà
wiar´ w sprawczà moc teorii: religijnych, kulturo-
wych, spo∏ecznych. Lube czasy! Dziesiàtek lat
bowiem trzeba by∏o, by humaniÊci zrewidowali
ba∏wochwalcze sàdy o sobie samych. Ale i to si´
z czasem dokona∏o. 
Adam Adamczyk
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Zapomnieç
Foucaulta?
Lepiej nie…
Michel Foucault
Bezpieczeƒstwo, terytorium, populacja
prze∏o˝y∏ Micha∏ Herer
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

Na wieÊç o ukazaniu si´ w 1977 roku ksià˝ki
Jeana Baudrillarda Oublier Foucault (Zapo-
mnieç Foucaulta) autor Historii seksualnoÊci
mia∏ powiedzieç: „Mój problem polega∏by raczej
na tym, by przypomnieç sobie Baudrillarda”.
Przek∏ad kolejnej ksià˝ki Foucaulta, który pojawi∏
si´ na polskim rynku, dowodzi, ˝e nie mo˝emy
sobie pozwoliç na zapomnienie o nim. Bezpie-
czeƒstwo, terytorium, populacja jest tekstem
niezwykle istotnym – jednym ze êróde∏ tego, co
˝ywe we wspó∏czesnej teorii, i koniecznà (przy-
st´pnà!) lekturà dla wszystkich zainteresowa-
nych problematykà politycznego i kulturowego
wymiaru nowoczesnoÊci. 

Ksià˝ka stanowi zapis – odtworzony na podsta-
wie nagraƒ i r´kopisów – wyk∏adów wyg∏asza-
nych przez Foucaulta w Collège de France od
stycznia do kwietnia 1978 roku. Filozof prowa-
dzi∏ tam zaj´cia (kierujàc utworzonà specjalnie
dla niego Katedrà Historii Systemów MyÊlenia)
w latach 1971–1983. Wyk∏ady nie stanowi∏y
wst´pu do ksià˝ek – pojawiajà si´ w nich nowe,
nieobecne w opublikowanych za ˝ycia filozofa
pracach idee. Ich publikacja we Francji odbywa-
∏a si´ ze znacznym opóênieniem – rozpocz´∏a
si´ dopiero w latach 90. Data wydania Securité,
territoire, population to 2004 rok; przek∏ad an-
gielski pojawi∏ si´ w 2007 roku. Polskie t∏uma-

czenie ukaza∏o si´ zatem bardzo szybko; zapo-
wiedziane zosta∏o równie˝ wydanie nast´pnego
z kolei tomu wyk∏adów, Narodzin biopolityki.
W ten sposób zape∏niona zostanie luka w pol-
skiej znajomoÊci myÊli Foucaulta, obejmujàca
jego póênà myÊl, skupionà wokó∏ zagadnieƒ no-
woczesnej biow∏adzy i problematyki urzàdzania
(gouvernementalité). W odniesieniu do tego
ostatniego poj´cia ma te˝ miejsce istotna korek-
ta terminologiczna: Micha∏ Herer, przek∏adajàc
gouvernementalité jako „urzàdzanie”, nie, jak
dotàd, jako „rzàdomyÊlnoÊç”, k∏adzie kres nie-
porozumieniu zwiàzanemu z etymologià tego
terminu. Gouvernementalité bowiem pochodzi
od s∏owa gouvernemental – nie jest natomiast,
jak zak∏adano, neologizmem z∏o˝onym z po∏à-
czonych s∏ów gouvernement i mentalité. Ksià˝-
ka jest te˝, o czym warto wspomnieç, niezwykle
starannie wydana – zarówno od strony redakcyj-
nej, jak i graficznej. 

Celem Foucaulta w Bezpieczeƒstwie, teryto-
rium, populacji by∏o przedstawienie genealogii
nowoczesnego sposobu rzàdzenia, który nazy-
wa paradygmatem bezpieczeƒstwa; po drodze
modyfikuje jednak zawartoÊç prezentacji i jej
wyznaczony tor. Stopniowo (jako ˝e wyk∏ady sà
sprawozdaniami z prowadzonych na bie˝àco
badaƒ) Êrodek ci´˝koÊci przesuwa si´ w stron´
kategorii urzàdzania – tutaj oznaczajàcej para-
dygmat specyficznie nowo˝ytny, do pewnego
stopnia pokrywajàcy si´ z bezpieczeƒstwem
(w innych tekstach Foucaulta jest to tak˝e bar-
dziej ogólna kategoria, odnoszàca si´ do rzà-
dzenia sobà lub innymi). Obraz nowoczesnego
paradygmatu w∏adzy, który wy∏ania si´ w toku
kolejnych wyk∏adów, jest niejednolity, z∏o˝ony
z wielu ró˝norodnych elementów – taktyk, dys-
kursów, praktyk i instytucji. Niektóre z nich, takie
jak statystyka czy ekonomia polityczna, sà owy-
mi wynalazkami. Inne, jak w∏adza pastoralna,
majà starszy rodowód – aby jà zrekonstruowaç,
Foucault cofa si´ a˝ do Biblii i tekstów wczesno-
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chrzeÊcijaƒskich. PodejÊcie specyficzne dla
w∏adzy pastoralnej, której istotà jest dba∏oÊç rzà-
dzàcego – pasterza, przewodnika – o dobrobyt
rzàdzonych, stanowi wi´c jeden z wymiarów no-
woczesnej w∏adzy. Kolejnym jest dyskurs racji
stanu, w ramach którego wy∏oni∏o si´ poj´cie
politycznoÊci jako pola si∏ oraz paƒstwa narodo-
wego jako uprzywilejowanego podmiotu dzia∏ania
na tym polu. Jego uzupe∏nieniem jest kompleks
dyplomatyczno-militarny, rozwini´ty w XVII wieku
w ramach ∏adu westfalskiego. Jednak tym, co
najistotniejsze, co wype∏nia zakreÊlone przez po-
przednie elementy ramy, sà dwa pozosta∏e ele-
menty uk∏adanki: policja i ekonomia polityczna.
Ta pierwsza to „zespó∏ Êrodków do pomna˝ania
si∏ paƒstwa, przy jednoczesnym zachowaniu do-
skona∏ego porzàdku” (s. 315). Druga natomiast
rozwija dyskurs kluczowy dla nowoczesnego
sprawowania w∏adzy: nale˝y do niego teza o natu-
ralnoÊci spo∏eczeƒstwa, wyposa˝onego w mecha-
nizmy autoregulacji, których nie nale˝y zak∏ócaç.

Kluczowà kategorià, która, jak stwierdza autor,
umo˝liwi∏a „odblokowanie” sztuki rzàdzenia
i pojawienie si´ wymienionych wy˝ej specyficz-
nie nowoczesnych technik sprawowania w∏a-
dzy, administrowania i regulowania, jest popula-
cja, stanowiàca coÊ wi´cej ni˝ zbiór jednostek,
jakim jest dla w∏adzy suwerennej lud. Populacja
to ludzie jako istoty biologiczne i jako si∏a wytwór-
cza. Choroby, ÊmiertelnoÊç i rozmna˝anie zaczy-
najà stanowiç g∏ówny obszar dzia∏ania w∏adzy,
prawdziwà przestrzeƒ polityki, która przekszta∏ca
si´ w biopolityk´. Za sprawà populacji „w obszar
technik w∏adzy wkracza natura” (s. 95) – jako
obiekt wyposa˝ony w pewne prawid∏owoÊci,
których nie mo˝na lekcewa˝yç, ale na które na-
le˝y odpowiednio wp∏ywaç, aby wzmocniç po-
pulacj´, a tym samym paƒstwo. 

Dla tych, którzy mogliby jeszcze mieç wàtpliwo-
Êci, staje si´ jasne, ˝e Foucault nie proponuje
i nigdy nie proponowa∏ abstrakcyjnej koncepcji

w∏adzy jako quasi-metafizycznego bytu (w rodza-
ju „rozumu instrumentalnego” Adorna i Horkhei-
mera), ale zakorzenionà historycznie prezenta-
cj´ wielu dyskursów i praktyk, które si´ na nià
sk∏adajà: „W∏adza nie jest [...] ˝adnà substancjà,
˝adnym fluidem, czymÊ, co bra∏oby swój poczà-
tek z tego czy innego miejsca [...]” (s. 24). Nie
twierdzi∏ te˝, ˝e istnieje coÊ takiego, jak „w∏adza
nowoczesna” par excellence, która mia∏aby za-
stàpiç w∏adz´ przednowoczesnà. Choç w Bez-
pieczeƒstwie, terytorium, populacji stawia tez´
o przekroczeniu „progu nowoczesnoÊci” przez
pewne dyskursy i praktyki, k∏adzie równie˝ na-
cisk na to, ˝e nowo˝ytne/nowoczesne urzàdza-
nie w∏adzy jest ró˝norodne, a jego elementy nie
zawsze wspó∏pracujà ze sobà bezkonfliktowo.
W tym kontekÊcie przedstawia na przyk∏ad XVII-
i XVIII-wieczne teorie umowy spo∏ecznej jako
próby reintegrowania paradygmatu w∏adzy su-
werennej i paradygmatu bezpieczeƒstwa. 

Genealogiczna analiza urzàdzeƒ, k∏adàca nacisk
na ich konkretnoÊç, historycznoÊç i materialnoÊç,
stanowi najwa˝niejszà innowacj´ metodologicz-
nà Foucaulta. Dyskursy czy techniki rzàdzenia
muszà zostaç szczegó∏owo opisane w ich powià-
zaniach i spójnoÊci, która znajduje si´ wcale nie
tam, gdzie widzi jà zdrowy rozsàdek. Jednostko-
we wydarzenia i rozwiàzania, takie jak koncep-
cje urbanistyczne, sposoby radzenia sobie
przez rzàdy z problemem niedoboru zbo˝a, sà
integralnà cz´Êcià wywodu; „miasto, zbo˝e, za-
razki” (s. 83) – podsumowuje Foucault swój wy-
wód dotyczàcy pola problemowego nowo˝ytnej
w∏adzy. To, co jednostkowe, nie s∏u˝y tylko jako
przyk∏ad majàcy ilustrowaç abstrakcyjnà, ahisto-
rycznà struktur´ – jak ma to miejsce na przyk∏ad
u samozwaƒczego kontynuatora Foucaulta,
Giorgia Agambena. 

Twierdzenie o naturalnoÊci spo∏eczeƒstwa, po-
jawiajàce si´ w dyskursie XVIII-wiecznych eko-
nomistów, ma dwie wa˝ne konsekwencje. Po
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pierwsze, natura (biologiczna i spo∏eczna) rzàdzi
si´ w∏asnymi prawami, niezale˝nymi od ludzkich
planów, jak równie˝ od nich doskonalszymi.
Warunkiem dobrego rzàdzenia jest wi´c pozna-
nie naturalnych mechanizmów – stàd polityczna
rola nauki i ekspertów. Istotà rzàdzenia staje si´
regulowanie naturalnych przep∏ywów i wzmac-
nianie ich. Po drugie, pozostawienie miejsca
naturze, aby mog∏a dzia∏aç i rozwijaç si´ bez
przeszkód – s∏ynne laissez-faire, niestanowiàce
oryginalnie tylko nawo∏ywania do uwolnienia
rynku – oznacza∏o pozostawienie ludziom szero-
ko rozumianej wolnoÊci dzia∏ania, mówienia
i myÊlenia. Liberalna gwarancja podstawowych
wolnoÊci wywodzi si´ zatem z odkrycia popula-
cji jako przedmiotu rzàdzenia. 

Stàd dwuznacznoÊç liberalnej demokracji, ofe-
rujàcej, w pewnym ograniczonym zakresie,
mo˝liwoÊci emancypacyjne dla jednostek
i grup, ale te˝ umieszczajàcej polityk´ emancy-
pacyjnà w instytucjonalnych ramach rzàdzenia
nastawionego na harmonizacj´ z definicji pry-
watnych, odizolowanych dà˝eƒ i pragnieƒ. Ró˝-
norodnoÊç nowoczesnych typów w∏adzy oraz
Êwiatopoglàdów politycznych równie˝ ma swoje
êród∏o w zadaniu zarzàdzania populacjà. Bio-
w∏adza wyznacza pole, dostarcza wspólnego
gruntu, na którym mogà pojawiç si´ zarówno
marksizm, jak i neoliberalizm, zarówno socjalde-
mokracja, jak i fundamentalizm rynkowy – jako
ró˝ne rozwiàzania wyjÊciowego problemu, pro-
blemu populacji. Liberalizm stanie si´ g∏ów-
nym przedmiotem zainteresowania Foucaulta
w Narodzinach biopolityki; tutaj mamy do czy-
nienia z nakreÊleniem obrazu tych dyskursów
i praktyk, które umo˝liwi∏y jego powstanie. 

Zgodnie z tezà Foucaulta, wspó∏czeÊnie funk-
cjonujemy nadal w obr´bie ró˝nych wersji opi-
sanego w Bezpieczeƒstwie, terytorium, popu-
lacji kompleksu technik w∏adzy. Odzwierciedla
to kluczowa rola nauk – biologii, medycyny,

ekonomii, statystyki – w rzàdzeniu populacjà.
Co wi´cej, polityka emancypacyjna równie˝ czy-
ni swoim punktem wyjÊcia populacj´ – zapytaç:
„jak staç si´ podmiotem, unikajàc ujarzmienia?”
(s. 238), to zapytaç o mo˝liwoÊç odmiennych
ni˝ dominujàce sposobów postawienia kwestii
populacji. Uwagi Foucaulta dotyczàce zagadnie-
nia oporu sà, jak zwykle, enigmatyczne. Szcze-
gó∏owo potraktowany zosta∏ jedynie wàtek opo-
ru wobec w∏adzy pastoralnej, przejawiajàcego
si´ w alternatywnych wobec struktur koÊcielnych,
i nierzadko bezpoÊrednio upolitycznionych, for-
mach duchowoÊci: w mistyce czy wspólnotach
opartych na wierze eschatologicznej, stanowià-
cych próby ˝ycia bez rzàdzàcego-pasterza,
w oparciu o odmienny etos jednostkowy
i wspólnotowy. Praktyki oporu wobec nowocze-
snego systemu urzàdzania czekajà zatem wcià˝
na swojà analiz´. Narz´dzia poj´ciowe wypraco-
wane przez Foucaulta sà natomiast wcià˝ wyko-
rzystywane w badaniach dotyczàcych wspó∏cze-
snych postaci biow∏adzy, ewoluujàcej wraz
z przekszta∏ceniami naukowymi, technologicz-
nymi i politycznymi. Pojawienie si´ i konsekwen-
cje nowych technologii nadzoru, biotechnologii
czy post´pów urynkowienia nauki sà rozpatry-
wane przez Thomasa Lemke czy badaczy sku-
pionych wokó∏ Surveillance Studies Group.

Od czasu wyg∏oszenia wyk∏adów w Collège de
France wiele si´ wydarzy∏o – zarówno na Êwie-
cie, jak i w obr´bie szeroko rozumianej teorii.
Mimo to wspó∏czesne próby analizowania bio-
w∏adzy, êróde∏ demokracji liberalnej i jej obec-
nego kryzysu nie mogà nie odnieÊç si´ jakoÊ do
tego, co napisa∏ i powiedzia∏ ponad 30 lat temu
Foucault. Z jego teorià mo˝na polemizowaç,
wskazywaç na ograniczenia czy miejsca wy-
magajàce rozwini´cia – jednak „zapomnieç
Foucaulta” oznacza∏oby zapomnieç jeden z naj-
lepszych sposobów postawienia problemu no-
woczesnoÊci. 
Joanna Bednarek
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Druga twarz
kultury 
Êródziemno-
morskiej
Klasyczne miary i Êwiat wspó∏czesny. 
Z Zygmuntem Kubiakiem 
rozmawia Pawe∏ Czapczyk
Wydawnictwo „Wi´zi”
Warszawa 2009

Wydanie wspiera

Ta ksià˝ka musia∏a si´ ukazaç. Czytelnicy czeka-
li na podsumowanie dorobku i prawdziwy g∏os
Zygmunta Kubiaka, a Pawe∏ Czapczyk dobrze
wyczu∏ te potrzeby, przeprowadzajàc z autorem
seri´ wywiadów. Powsta∏a zatem kompilacja 15
erudycyjnych rozmów na tematy wa˝ne dla pol-
skiego „cz∏owieka myÊlàcego” drugiej po∏owy
XX wieku. Refleksje Kubiaka, dotyczàce zarów-
no pracy t∏umacza, pisarza i mi∏oÊnika Êwiata
antycznego, jak i ostatnich kilkudziesi´ciu lat hi-
storii, tchnà spokojem i rozwagà, ale te˝ nie
upi´kszajà rzeczywistoÊci. Warto zatem zapytaç,
z jakà wizjà tradycji, kultury i ludzkoÊci mamy do
czynienia? Innymi s∏owy, co tak naprawd´ skry-
wajà „klasyczne miary i Êwiat wspó∏czesny”?

Jak nietrudno przewidzieç, pisarz opowiada si´
za tradycyjnym, odpornym na zmiany ∏adem.
Szczególnie charakterystyczne dla wyznawane-
go porzàdku jest przywiàzanie do sta∏oÊci. Autor
podejmuje myÊl Chestertona, zgodnie z którà
„tradycja jest demokracjà zmar∏ych”, a wykorzy-
stywanie dorobku minionych wieków stanowi
gwarancj´ ponadczasowego porozumienia
ludzkoÊci. TwórczoÊç artystyczna rozwija si´
w wyznaczonych wczeÊniej ramach, ale nie
mo˝na mówiç o jej post´pie, gdy˝ naruszy∏by on
jednoÊç i spójnoÊç ca∏ego procesu („Dzieje sztu-
ki sà jak ewolucja ˝ywego organizmu, w którym
zachodzà najrozmaitsze przemiany, ale on sam
pozostaje jednoÊcià”, s. 118). Kubiak wyraênie
przeciwstawia si´ poznawczemu relatywizmowi,
o czym Êwiadczy jego niech´ç do relatywizujà-
cego rozumienia historii zaproponowanego
przez Fukuyam´. Losy Êwiata majà byç sensow-
nà narracjà, a poszczególne zjawiska funkcjonu-
jà w jasno okreÊlonych sferach. 

Istnieje zatem wyraêne centrum kultury oraz mar-
ginesy, które muszà pozostaç w bezpiecznej odle-
g∏oÊci od naczelnych wartoÊci, co autor subtelnie
da∏ do zrozumienia, mówiàc o homoseksuali-
zmie („Mi∏oÊç homoseksualna nie by∏a wykl´ta
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w poezji ∏aciƒskiej […] – ale stanowi∏a temat
marginesowy […]. I temu staremu bàdê co bàdê
zjawisku, zgodnie z wymogami politycznej po-
prawnoÊci, nale˝a∏oby dzisiaj schlebiaç”, s. 59).
OryginalnoÊç ma swoje granice, wyznaczane
przez powszechnie akceptowany ∏ad, a przekro-
czenie go nie le˝y w interesie jednostki (dlatego
Oscar Wilde „niepotrzebnie, z przyczyn charak-
terologicznych, uwik∏a∏ si´ w dramatyczny spór
z wiktoriaƒskà Anglià”, s. 77). Dystans wobec po-
nowoczesnej wizji kultury i spo∏eczeƒstwa nie
dziwi jednak u znawcy antyku, a przywiàzanie do
wartoÊci to tylko powierzchnia szerokiego Êwia-
topoglàdu. I pod t´ powierzchni´ trzeba si´gnàç.

Pierwszy wniosek, nasuwajàcy si´ po g∏´bszej
analizie wypowiedzi Kubiaka, równie˝ nie b´dzie
zaskakujàcy. Skoro bowiem gwarancj´ ∏adu sta-
nowi odwo∏ywanie si´ do tradycji, to wzrasta rola
przesz∏oÊci. Kubiak przywo∏uje mit z∏otego wieku
(„Takiego zak∏amania nie by∏o w czasach an-
tycznych”, s. 58), jednoznacznie wys∏awiajàcy
osiàgni´cia staro˝ytnoÊci. A na czym polega ich
wartoÊç? Najlepiej odpowiedzieç na to pytanie,
odnoszàc si´ do antycznej twórczoÊci pisarskiej.
„Grecja trwa w kamieniach i w s∏owach” (s. 20),
a zatem – ówczesna literatura ma moc trwa∏ego
oddzia∏ywania na rzeczywistoÊç. Obiektywne
pi´kno, które, wed∏ug autora, narodzi∏o si´
wÊród Greków, oparte zosta∏o na „surowych za-
sadach” i „kamiennoÊci”. Zasady, obok regu∏,
norm i prawide∏, to jedno z kluczowych s∏ów s∏u-
˝àcych opisowi kultury. 

Z kolei symbolika kamienia wskazuje na to, ˝e
pi´kno powinno byç „trzeêwe i zwi´z∏e”, a idea∏
stanowi bezosobowa sztuka. Twórca powinien
zachowaç powÊciàgliwoÊç w wyra˝aniu emocji,
a tak˝e dà˝yç do harmonii i nie ulegaç senty-
mentalizmowi. Przede wszystkim jednak autor
musi zniknàç, ukryç si´ za dzie∏em. Jego obec-
noÊci nie mo˝e wskazywaç równie˝ j´zyk –  pre-
cyzyjny, rzeczowy i konwencjonalny (w konwen-

cjonalnoÊci bowiem, tak jak u Greków, powinny
zawieraç si´ prostota i szczeroÊç), a w konse-
kwencji – oszcz´dny w pos∏ugiwaniu si´ epiteta-
mi i wywa˝ony w zastosowanych metaforach.

Nie dziwi zatem mianowanie patronami wspó∏-
czesnej literatury Zbigniewa Herberta i Konstan-
tego Kawafisa. Zdaniem Kubiaka, w twórczoÊci
greckiego poety „nie ma ˝adnego popisywania
si´ wspó∏czuciem, krzyków czy egzaltacji”,
a zza tekstu przemawia „jego-nie-jego dusza”,
która mówi ˝ywym, ale te˝ rzeczowym j´zykiem
(s. 104). Z kolei Herbert to zwolennik „tradycyj-
nego sposobu uprawiania poezji w epoce gro-
zy” – grozy, ponad którà si´ wznosi (s. 10).

Drugi, równie oczywisty kontekst to nawiàzanie
do tradycji rzymskiej. Wzorzec osobowy staro-
˝ytnego Rzymianina zak∏ada∏ syntez´ „∏agodno-
Êci i si∏y”, czyli ∏àczy∏ cechy wojownika i m´drca,
a tak˝e nakazywa∏ wewn´trznà harmoni´, stano-
wiàcà idea∏ Kubiaka. Poza tym cywilizacja ta by-
∏a ugruntowana na racjonalnym porzàdku i silnej
wspólnocie grupowej, opartej przede wszystkim
na rodzinie, co pozwoli∏o badaczce feministycz-
nej, Kate Millet, uznaç owà kultur´ za najbar-
dziej patriarchalnà w dziejach ludzkoÊci.

Poezja Herberta i Kawafisa i kultura rzymska
majà pewnà bardzo istotnà wspólnà cech´,
a jest nià dominacja m´skoÊci. Na pytania bo-
wiem o to, kto wed∏ug Kubiaka jest prawdziwym
twórcà, trzeba by odpowiedzieç: m´˝czyzna.
Kubiak, mówiàc o antyku, z kobiecych postaci
wspomina tylko Safon´ i Kleopatr´, które bar-
dzo ceni. Z kolei we wspó∏czesnoÊci dostrzega
jedynie obecnoÊç Wis∏awy Szymborskiej. Mniej-
sza o nazwiska, chodzi przede wszystkim o to,
co w wizji Kubiaka jest uniwersalne. A uniwer-
salne oznacza m´skie.

M´skie – tak jak zapewne rozumia∏ to Herbert
i tak jak rozumie to konwencja – czyli w∏aÊnie
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bezosobowe i powÊciàgliwe. Godne, niepodda-
jàce si´ emocjom i wznoszàce si´ ponad groz´.
Literatura odgrywa rol´ nauczyciela (ten rodzaj
gramatyczny brzmi tutaj stosowniej), który rzeêbi
i wyra˝a myÊli. Modelem wi´zi mi´dzyludzkich
staje si´ intelektualna wspólnota m´˝czyzn,
oparta na „wstydliwoÊci uczuç” (tak Kubiak opi-
suje swojà przyjaêƒ z badaczami i literatami
z kr´gu Stefana Kisielewskiego, mi´dzy innymi
ze Zbigniewem Herbertem), a najwa˝niejsza
i najbardziej wartoÊciowa relacja to przyjaêƒ. Ar-
tyÊci powinni ze sobà twórczo rywalizowaç, nie
zapominajàc przy tym, ˝e muszà równie˝ pod-
porzàdkowaç si´ autorytetom. Nie ma mowy
o „pogrà˝aniu si´ w trywialnoÊci” (s. 138), a ca-
∏y wysi∏ek woli nale˝y skierowaç na kszta∏towa-
nie wewn´trznej harmonii i mierzenie si´ z prze-
ciwnoÊciami losu.

Takie rozumienie kultury i spo∏eczeƒstwa mo˝-
na, jak si´ zdaje, wyczytaç z wypowiedzi Kubiaka.
Ich wymow´ intensyfikuje sposób, w jaki Pawe∏
Czapczyk skomponowa∏ ksià˝k´. Owszem, jest
to dialog otwierajàcy pole do dyskusji, ale bierze
w niej udzia∏ dwóch m´˝czyzn erudytów. Dzien-
nikarz stara si´ za wszelkà cen´ dorównaç wy-
bitnemu t∏umaczowi, dlatego cz´sto prze∏ado-
wuje pytania wiedzà i rozleg∏ymi odniesieniami
(„Podobnego zdania by∏ akmeista Osip Man-
delsztam […]”, s. 21; „Pawe∏ Hertz w eseju
Prawda i zmyÊlenie twierdzi, ˝e wyró˝nikiem
naszej cywilizacji jest trudnoÊç uto˝samienia si´,
odnalezienia w∏asnego miejsca, zanik poczu-
cia ojcowizny […]”, s. 46). Co wi´cej, Czapczyk
porusza tak (tradycyjnie) m´skie tematy, jak po-
lityka, spo∏eczeƒstwo i historia, a tytu∏y poszcze-
gólnych wywiadów i ca∏ego zbioru wyraênie
wskazujà na rzymsko-patriarchalny rodowód za-
wartych w nich koncepcji (Klasyczne miary
i Êwiat wspó∏czesny, Sekret nieÊmiertelnoÊci,
MyÊli i s∏owa, Powaga i szczeroÊç, ¸agodnoÊç
i si∏a). 

Poza tym na koƒcu ksià˝ki rozmówca Kubiaka
zamieÊci∏ w∏asne wspomnienie o autorze. Wy-
nika z niego, ˝e t∏umacz idealnie realizowa∏
propagowane przez siebie wzorce osobowe,
poÊwi´cajàc si´ jedynie sprawom istotnym
(„Natychmiast gas∏, gdy pojawia∏ si´ temat b∏ahy”,
s. 141) i pracujàc wytrwale nad literackim ekwi-
walentem antyku („Stworzy∏ te˝ w∏asny, rozpozna-
walny styl wypowiedzi – zgodny zarówno z suro-
wymi regu∏ami retorycznymi, jak i po pascalowsku
naturalny, niewymuszony”, s. 140). Mitologizujà-
cy, pomnikowy ton podsumowania przyznaje
przedstawionemu modelowi ˝ycia wartoÊç nie-
podwa˝alnego autorytetu. Jednak kropk´ nad
„i” stanowi wzmianka o manierach Kubiaka
w kontaktach z kobietami: „Za nic mia∏ politycznà
poprawnoÊç – nigdy nie siada∏ w towarzystwie
stojàcej kobiety”, s. 141). W tym obrazie istotne
jest nie tyle pochwalenie t∏umacza, ile zawoalo-
wane usankcjonowanie tradycyjnych regu∏, wy-
stawionych ostatnimi czasy na ÊmiesznoÊç. 

Kubiak i Czapczyk mówià g∏osem wspólnoty –
w ten sposób powszechnie rozumie si´ dziedzic-
two Êródziemnomorskie. Wszystko, co „niekobie-
ce”, staje si´ po prostu uniwersalne, a okreÊlenie
„m´skie” ma czysto konwencjonalny charakter.
A przekonanie to ukrywa si´ za pozornie neu-
tralnymi i wywa˝onymi sàdami na temat historii
i teraêniejszoÊci. Ca∏e, oÊmiel´ si´ rzec, niebez-
pieczeƒstwo polega na zacieraniu polemiczne-
go g∏osu i ukazywaniu okreÊlonej wizji Êwiata
jako spójnej i uniwersalnej. Milczeniem pomija
si´ wszelkie niekonsekwencje i dyskryminacje.
Czy nie ma innych sposobów odbierania kultu-
ry? Na pewno sà. Pozostaje mi tylko zwróciç
uwag´, ˝e warto dostrzec zaplecze „oficjalnego”
punktu widzenia.
Katarzyna Lisowska
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Przypadek
Marii K.
Brigitta Helbig-Mischewski 
Stràcona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej
Universitas
Kraków 2010

Kim by∏a Maria Komornicka? Wizjonerkà, po-
szukiwaczkà absolutu, feministkà, a na koniec
ofiarà przesàdów? Czy mo˝e jednak op´tanà
pychà grafomankà z problemami psychiczny-
mi? Pytania te, sprowokowane niezwyk∏à prze-
mianà poetki w Piotra Odmieƒca W∏asta, która
dokona∏a si´, jak g∏osi legenda, podczas jednej
nocy sp´dzonej w poznaƒskim Bazarze w 1907
roku, stawiajà sobie wszyscy badacze starajàcy
si´ wyjaÊniç fenomen pierwszej damy polskiego
fin de siècle’u – od Pigonia po autorki najnow-
szych prac. Dla Brigitty Helbig-Mischewski pyta-
nie „Kim by∏a Maria Komornicka?” jest central-
nym problemem, tak ˝e odpowiedê na nie sta∏a
si´ tytu∏em ksià˝ki. Komornicka dla slawistki jest
„stràconà boginià”, prawdziwà wielkoÊcià wy-
gnanà z literackiego parnasu przez kultur´, któ-
ra nie by∏o sk∏onna zaakceptowaç kobiety na
niebieskim firmamencie. Helbig-Mischewski –
znana polskiemu czytelnikowi jako pisarka i po-
etka (powieÊci Pa∏ówa oraz Anio∏y i Êwinie.
W Berlinie!, tomiki Hilfe, Wiersze JaÊminy),
a tak˝e badaczka Schulza, Tryzny, polskiego
dyskursu literaturoznawczego z lat 80. ubieg∏e-
go wieku – tym razem postawi∏a sobie za cel
„przyjrzeç si´ Êladom swoistego kulturowego
przest´pstwa, które m∏odà, obdarzonà niespoty-
kanym talentem i fascynujàcà osobowoÊcià, p∏o-

nàcà od ambitnych planów power woman obró-
ci∏o w ˝yjàcego w poczuciu ogromnej krzywdy,
wyg∏odzonego emocjonalnie, osamotnionego,
wyszydzanego, irytujàcego otoczenie rozliczny-
mi dziwactwami dziadzia Piotra” (s. 31).

Realizacja tego celu, zak∏adajàca interpretacj´
tekstów beletrystycznych oraz korespondencji,
nadaje pracy Helbig-Mischewski form´ quasi-
-monografii. Jak przysta∏o na ten klasyczny,
szczycàcy si´ rzetelnoÊcià gatunek literaturo-
znawczy, ksià˝k´ otwiera obszerne i zajmujàce
streszczenie (co jest trudnà sztukà) stanu wie-
dzy o twórczoÊci i osobie Komornickiej, przed-
stawione tak, jak narasta∏ on od pierwszych, ro-
dzinnych Êwiadectw do najnowszych studiów
o poetce. Choç porzàdek ten jest prosty i spo-
walniajàcy, ma t´ zalet´, ˝e niezwyk∏a indywidu-
alnoÊç autorki Biesów wy∏ania si´ stopniowo,
w równym stopniu odkrywana, co zakrywana
przez kolejnych Êwiadków i badaczy, co uÊwia-
damia, jak pot´˝nym czynnikiem kreacyjnym
jest kultura, narzucajàca schematy interpretacyj-
ne. By jednak dotrzeç do tej pierwszej, w∏aÊci-
wej cz´Êci ksià˝ki, trzeba przebrnàç przez trzy
teksty wst´pne – szkic Ingi Iwasiów, przedmow´
i wprowadzenie, co wydaje si´ zbytnià skrupu-
latnoÊcià. 

Po∏àczenie porzàdku ˝ycia i twórczoÊci owocuje
omawianiem utworów Komornickiej w kolejnoÊci
ich powstawania, powoduje te˝ niestety liczne
powtórzenia, zw∏aszcza ˝e cz´Êç interpretacyjnà
poprzedza jeszcze 30-stronicowy rys biograficz-
ny. Tym samym próba zabójstwa Komornickiej
przez Lemaƒskiego powraca kilkakrotnie, po-
dobnie jak informacja o poturbowaniu dwulet-
niej dziewczynki przez ojca czy feralna próba sa-
mobójcza. I jakkolwiek informacje te mogà mieç
donios∏e znaczenie dla lektury utworów poetki,
wydaje si´, ˝e autorka mog∏aby mieç choç tyle
zaufania do pami´ci czytelnika, by powtarzaç
je choç w skróconej wersji. Czytelnikowi (który
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wczeÊniej nie zna∏by losów Komornickiej) od-
biera to tak˝e przyjemnoÊç bycia zaskakiwa-
nym, interpretacje wykorzystujàce klucz biogra-
ficzny i psychologiczny po lekturze ˝yciorysu
poetki sà przewidywalne, by nie powiedzieç
oczywiste. Bo czy trzeba wielkiej przenikliwoÊci,
by dojÊç do wniosku, ˝e nie˝yjàca matka, która
nie jest w stanie obroniç córki przed m´˝czyzna-
mi, ma swój pierwowzór w zastraszonej, bezsil-
nej matce Komornickiej?

W Stràconej bogini pojawia si´ tak˝e tendencja
do odczytywania tekstów literackich wspó∏autorki
Forpoczt jako antycypacji jej ˝yciorysu: „G∏ówne
bohaterki wczesnych utworów Komornickiej to
bez wyjàtku kobiety szalone […] Komornicka b´-
dzie repetowaç ten los” (s. 181). Wyraênie widaç,
˝e koncept ten intryguje Helbig-Mischewski,
podobne zdania bowiem powtarzajà si´ wielo-
krotnie (s. 147, 314, 358, 407, 497). Ukorono-
waniem tego wàtku jest teza, ˝e Xi´ga poezji
idyllicznej „jest produktem pot´˝nego wysi∏ku
egzystencjalnego majàcego na celu reinterpre-
tacj´ w∏asnej biografii, stworzenie wizerunku
samego siebie jako mistyka i poety oraz kreacj´
legendy biograficznej”, która „oparta jest na nar-
racyjnym wzorcu mitologicznych opowieÊci
o metamorfozie” (s. 484). O ile punkt dojÊcia
Helbig-Mischewski przekonuje, o tyle trudno na
podstawie przedstawionych interpretacji i doku-
mentów uznaç, by rzeczywiÊcie wczesne utwory
poetki determinowa∏y jej póêniejsze ˝ycie tu-
dzie˝ by wzorowa∏a je na nich. By ta Êmia∏a teza
by∏a przekonujàca, konieczne by∏oby sprawdze-
nie, czy sama Komornicka odnajdywa∏a si´
w swych bohaterkach, jak dalece mia∏a Êwiado-
moÊç autokreacji swojej biografii – w tym swojej
detronizacji, szaleƒstwa. 

Z perspektywy badaƒ nad biografià Komornickiej
Stràcona bogini nie przynosi nowych informacji,
choç Helbig-Mischewski obficie wykorzystuje nie-
publikowanà korespondencj´ poetki, odwo∏uje

si´ do wiedzy zdobywanej i rekonstruowanej
przez poprzedników i poprzedniczki, a szcze-
gólnie wyszperanej w archiwach przez Izabel´
Filipak. Kilkakrotnie rozbudzona ciekawoÊç na
temat relacji Komornickiej z Zosià Villaume nie
zostaje zaspokojona, fragmenty o niej nie-
odmiennie koƒczy zdanie, ˝e „b´dzie o tym
jeszcze mowa” (s. 109). Inspirowane krytykà fe-
ministycznà interpretacje wyborów ˝yciowych
poetki, dokonywane na podstawie lektury tek-
stów oraz biografii, tak˝e si´ mieszczà w przyj´-
tym kanonie.

Oprócz biograficznego nie mniej wa˝ny jest dla
Helbig-Mischewski kontekst psychologiczny.
W wypadku niestandardowych zachowaƒ Ko-
mornickiej du˝ym niebezpieczeƒstwem wydaje
si´ medykalizacja dyskursu literaturoznawcze-
go. Pokus´ (i ÊwiadomoÊç niebezpieczeƒstwa)
tej opcji widaç w niektórych interpretacjach
Kralkowskiej-Gàtkowskiej, która odczytywa∏a
twórczoÊç poetki przez pryzmat ró˝nych zabu-
rzeƒ psychicznych, dystansujàc si´ jednak od
tego typu dyskursu nie tylko werbalnie, ale i gra-
ficznie. Helbig-Mischewski, analizujàc dzie∏a Ko-
mornickiej, jà samà sadza na kozetce i dopatru-
je si´ dramatu rodzinnego Komornickiej w baÊni
O ojcu i córce, a mi∏osnego w Andronice. Au-
torkà Stràconej bogini zapewne powodowa∏a
ch´ç zrozumienia Komornickiej, jednak ∏atwoÊç,
z jakà dokonuje uto˝samienia porzàdku ˝ycia
i twórczoÊci, budzi opór, a empatia wzgl´dem
niej si´ga niekiedy zbyt daleko, przemieniajàc
si´ po prostu w zgadywank´. Kiedy indziej Helbig-
-Mischewski próbuje przepisaç poetce kuracj´
na ˝yciowe problemy: „Z pewnoÊcià sta∏oby si´
lepiej, gdyby Komornicka po Êmierci ojca zaj´∏a
si´ sprawà najwa˝niejszà – w∏asnym poczuciem
winy, gdyby uda∏o jej si´ zanalizowaç, na ile jest
ono krzywdzàcym wmówieniem ze strony Êrodo-
wiska, na ile jest wyrazem pope∏nionych b∏´-
dów. JeÊli nie mog∏a wymazaç tej winy, dobrze
by by∏o, gdyby jà zasymilowa∏a, wybaczy∏a okru-
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cieƒstwo zarówno ojcu, jak i sobie…” (s. 270).
I jakkolwiek rady te (powodowane zapewne
sympatià) sà màdre w swej prostocie i mog∏yby
pomóc Komornickiej, gdyby otrzyma∏a je w sto-
sownym momencie, dziÊ sà truizmem, który
mo˝na wyczytaç w kàciku porad ka˝dego kolo-
rowego tygodnika. 

Z trzech kontekstów, jakie si´ pojawiajà w Strà-
conej bogini: biograficznego, psychologiczne-
go oraz kulturowego, najs∏abiej wybrzmiewa ten
ostatni. Helbig-Mischewski co prawda nie ogra-
nicza jego zasi´gu do konstatowania, ˝e Komor-
nicka, pomieszkujàc z Na∏kowskimi czy podró-
˝ujàc z Jellentà, stawa∏a si´ bohaterkà skandali
obyczajowych, ale te˝ nie wysuwa bardziej dale-
kosi´˝nych wniosków ni˝ to, ˝e kreujàc aseksu-
alny podmiot dà˝àcy do realizacji w∏asnej indy-
widualnoÊci i równoczeÊnie b´dàc kobietà, prze-
kroczy∏a granice, które jej wyznacza∏a kultura,
i w ten sposób skaza∏a samà siebie si´ na niezro-
zumienie oraz narazi∏a na krytyk´ (w p∏aszczyê-
nie artystycznej) i pot´pienie (spo∏eczne).

I tutaj pojawia si´ pytanie zasadnicze: dlaczego
Helbig-Mischewski marginalizuje póêniejsze tek-
sty krytyczne i teoretyczne? W zasadzie tylko
Notatkom krytyczno-refleksyjnym na ró˝ne
tematy poÊwi´cono nieco wi´cej uwagi, a pozo-
sta∏a, mi´dzy- i powojenna krytyka jest ledwo
wzmiankowana, co jest tym bardziej rozczaro-
wujàce, ˝e interpretacje poezji z Xi´gi poezji
idyllicznej w kontekÊcie Awangardy Krakow-
skiej rozbudzajà zainteresowanie poglàdami
W∏asta na zmieniajàcà si´ literatur´. 

Z pespektywy wiedzy o epoce tak˝e czeka nas
rozczarowanie, wbrew bowiem stwierdzeniom
Ingi Iwasiów, ˝e ksià˝k´ t´ mo˝na potraktowaç
jak „repetytorium z M∏odej Polski” (s. 10), by∏oby
to nadzwyczaj trudne zadanie, poniewa˝
dla Helbig-Mischewski „stràcona bogini” jest
jedynà mieszkankà niebios. Czo∏owe postaci

polskiego modernizmu pojawiajà si´ jedynie jako
bohaterowie skandalu obyczajowego (Jellenta
i Na∏kowski) lub obiekt fascynacji (Miriam). Strà-
conej bogini brakuje kontekstu historycznolite-
rackiego, choçby w ograniczonym wymiarze – co
(z perspektywy literackiej) ∏àczy∏o Komornickà
z wy˝ej wymienionymi, czym jej twórczoÊç wy-
ró˝nia∏a si´ na tle epoki, czyja sztuka zyskiwa∏a
jej aprobat´, jak dalece postaci kobiece przez
nià kreowane by∏y niezwyk∏e, a w jakim stopniu
odwo∏ywa∏y si´ do m∏odej, ale jednak tradycji.

Stràcona bogini to ksià˝ka solidna: streszczenia
utworów pozwalajà szerszemu kr´gowi czytelni-
ków zapoznaç si´ z niepublikowanà cz´Êcià
spuÊcizny Marii Komornickiej, chronologiczny
uk∏ad stanowi czytelnà i porzàdkujàcà konstruk-
cj´, liczne powtórzenia u∏atwiajà zapami´tanie
podstawowych informacji, podobnie jak tytu∏o-
wanie niekiedy jednostronicowych podrozdzia-
∏ów. JeÊli wziàÊç pod uwag´, ˝e twórczoÊç Ko-
mornickiej nie wesz∏a do kanonu, pomimo ro-
snàcego zainteresowania nià literaturoznawców,
jest to pod niejednym wzgl´dem przydatna, bo
poprawna, pozycja dla osób rozpoczynajà-
cych znajomoÊç z poetkà. Odpowiedzi, jakie
Helbig-Mischewski daje na pytania o przemian´
Komornickiej i jej wczesnà twórczoÊç, mieszczà
si´ w kanonie wiedzy o niej, zdecydowanie jed-
nak ciekawsze sà interpretacje Xi´gi poezji
idyllicznej, stàd rodzi si´ wàtpliwoÊç, czy rze-
czywiÊcie quasi-monografia jest potrzebna Ko-
mornickiej, jeÊli to twórczoÊç Piotra W∏asta
wcià˝ domaga si´ interpretacji, pozostajàc naj-
trudniejszà cz´Êcià spuÊcizny po Komornickiej.
Jako monografia, wobec publikacji Bonieckie-
go, Kralkowskiej-Gàtkowskiej, Zdanowicz, Fili-
piak, Stràcona bogini jest spóêniona o dobrà
dekad´, jedynie porzàdkuje istniejàce wiadomo-
Êci i pomys∏y na Komornickà. Jako próba odczy-
tania jej na nowo to ksià˝ka zdecydowanie zbyt
obszerna (o interpretacje wczesnej twórczoÊci).
Magdalena Bednarek
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Nie tylko
Bachtin 
Ja – Inny. Wokó∏ Bachtina. Antologia 
t. I-II, pod redakcjà Danuty Ulickiej
Universitas
Kraków 2009

W latach 70., gdy zaczyna∏em studia na Uniwer-
sytecie Jagielloƒskim, teori´ literatury wyk∏ada∏
Stanis∏aw Balbus, wówczas zaledwie trzydzie-
stoparoletni b∏yskotliwy znawca myÊli rosyjskiej.
To by∏y lata, gdy studenci nie za ch´tnie zg∏´biali
myÊl rosyjskà, wprost przeciwnie. Jednak Michai∏
Bachtin by∏ inny, zdecydowanie odbiega∏ od
mglistych wyobra˝eƒ, jakie mieliÊmy o myÊli ro-
syjskiej, i ju˝ wtedy robi∏ wra˝enie. Trudno si´
zresztà dziwiç, skoro mogliÊmy czytaç jego dwie
przet∏umaczone na j´zyk polski ksià˝ki; o jego
zachodniej karierze nie mieliÊmy poj´cia. Odkry-
cie Morfologii bajki W∏adimira Proppa (ukaza∏a
si´ w 1976 roku) mieliÊmy jeszcze przed sobà.
Tak wi´c czytaliÊmy Bachtina, wydane w 1970
roku Problemy poetyki Dostojewskiego i 5 lat
póêniej, z przedmowà w∏aÊnie Stanis∏awa Balbu-
sa, TwórczoÊç Franciszka Rabelais’go a kul-
tura ludowa Êredniowiecza i renesansu. 

To wspomnienie odleg∏e i raczej wyblak∏e, wy-
starczajàco jednak ˝ywe, gdy˝ pozwalajàce pa-

mi´taç, ˝e dialog (podstawowe poj´cie z ksià˝ki
o Dostojewskim) stanowi jedno z kluczowych
poj´ç w kulturze, karnawa∏ zaÊ i Êmiech (to
znów przewodnia idea ksià˝ki o Rabelais’m) po-
trafià rozsadziç najbardziej dogmatyczne struk-
tury i przekonania. Wówczas si´ wydawa∏o, ˝e
te dywersyjne kategorie nale˝y odnosiç przede
wszystkim do kontekstu politycznego. Z up∏y-
wem lat zda∏em sobie spraw´, ˝e znakomicie
si´ sprawdzajà w innych kontekstach, ot, choç-
by w religijnym. I zapewnie nie przypadkiem to
w ostatnich latach coraz cz´Êciej w∏aÊnie ten
wymiar w dziele Bachtina jest podkreÊlany. Ken
Hirschkop, najlepszy bodaj˝e znawca myÊli
Bachtina, twierdzi, ˝e nie jest wykluczone, i˝ je-
go myÊl stanowi „wielki gmach, dla którego reli-
gia by∏a rusztowaniem”, dla Julii Kristevej zaÊ,
która jako pierwsza zapozna∏a Zachód,
a zw∏aszcza Francj´, z myÊlà bachtinowskà,
„walczy∏ on chyba z pewnym instytucjonalnym
dogmatyzmem, który uto˝samia∏ z religijnymi in-
stytucjami, rozwijajàc bardziej heglowskà kon-
cepcj´ chrzeÊcijaƒstwa”. To tylko pierwsze
z brzegu przyk∏ady, których naturalnie mo˝na
znaleêç wi´cej, zresztà uwa˝na lektura tekstów
samego Bachtina upowa˝nia do takiej wyk∏adni.

Jednak droga do Êwiatowego uznania by∏a d∏u-
ga, i nie wynika∏o to tylko z uwarunkowaƒ komu-
nistycznej Rosji. Gdy zosta∏y one z wielkim trudem
przezwyci´˝one, w Polsce nadal patrzono naƒ
podejrzliwie. Wspomina o tym Danuta Ulicka
w przypisie 5 na stronie 456: „Jeszcze w roku
1980, kiedy proponowa∏am wydawnictwu PIW
przek∏ad Estetyki twórczoÊci s∏ownej i musia-
∏am przygotowaç kserokopi´ egzemplarza
ksià˝ki, na co wymagana by∏a wtedy zgoda cen-
zury, na Mysiej za˝àdano… t∏umaczenia ca∏oÊci,
by wydaç pozwolenie na kserokopiark´. Z trudem
uda∏o si´ wyjaÊniç nadgorliwemu cenzorowi, ˝e
kopia potrzebna jest w∏aÊnie do przek∏adu. Roz-
broi∏ go argument, ˝e jego podejrzliwy stosunek
do ksià˝ki wydanej rok wczeÊniej w Moskwie
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jest wysoce niestosowny”. Jest to anegdota o tyle
pouczajàca, ˝e przywo∏uje kontekst, o którym za
szybko zapomnieliÊmy, a przecie˝ w zmienio-
nych warunkach politycznych te same praktyki
nabra∏y zgo∏a niehumorystycznego wydêwi´ku.
Jednak wbrew wszechw∏adnym cenzorom, re-
glamentujàcym wiedz´, dzie∏o Bachtina sta∏o si´
w∏asnoÊcià wszystkich, a dialog i karnawa∏ nie
dajà si´ zamknàç w ramach wyznaczonych
przez nowych dyktatorów moralnoÊci czy po-
prawnoÊci politycznej. Dodajmy ostro˝niej:
wszystkich, którzy zaufali sile dialogu i urodzie
karnawa∏u i si´gajà po ksià˝ki Michai∏a Michaj∏o-
wicza Bachtina. OsobiÊcie si´ga∏em do nich
okazjonalnie, w rytmie wyznaczanym ukazywa-
niem si´ jego kolejnych tytu∏ów, ich omówieƒ
i przypadkowo czytanych artyku∏ów.

Z tym wi´kszym zainteresowaniem si´gnà∏em
do wydanej w 2009 roku przez Danut´ Ulickà
dwutomowej antologii Ja – Inny. Wokó∏ Bach-
tina. Trudno o redaktora bardziej kompetentne-
go i lepiej przygotowanego. Ulicka napisa∏a kil-
ka wa˝nych ksià˝ek z teorii literatury, ale uwa˝a
si´ przede wszystkim za t∏umaczk´ – za najpo-
wa˝niejsze i najtrwalsze swoje dokonania na-
ukowe uznaje dzia∏alnoÊç translatorskà. A tych
t∏umaczeƒ ma na swoim koncie niema∏o: sà to
przede wszystkim Michai∏a Bachitna Estetyka
twórczoÊci s∏ownej (1986), Siergieja Awierince-
wa Na skrzy˝owaniu tradycji, szkice o litera-
turze i kulturze wczesnobizantyjskiej (1988),
W∏adimira Proppa Nie tylko bajka (2000), Olgi
Freudenberg Semantyka kultury (2005). Dla
naszych uwag wa˝ne jest to, ˝e za swoje funda-
mentalne przedsi´wzi´cie badawcze uwa˝a
omawianà przez nas ksià˝k´. Antologia stanowi
dogodny punkt wyjÊcia do zg∏´biania zaiste
niezwyk∏ego fenomenu rosyjskiej humanistyki
XX wieku. Tom pierwszy pozwala lepiej poznaç
kontekst, w jakim powstawa∏y pisma samego
Bachtina, drugi zaÊ przybli˝a ró˝ne warianty jej
recepcji. 

Lektur´ tomu pierwszego proponuj´ zaczàç od
tekstów redaktora antologii, b´dàcych wprowa-
dzeniami zarówno do prezentowanego wyboru
tekstów, jak i do kalendarium ˝ycia i twórczoÊci
Bachtina. Otó˝ zdaniem Ulickiej: „Ca∏e doko-
nanie Bachtina «to powieÊç i nie wolno jej zmie-
niaç w epos» [M. Gasparow]. Taka powieÊç,
jakà sam odnalaz∏ i wyeksponowa∏ w dziejach
gatunku: wielog∏osowa, wieloperspektywiczna,
w której stanowisko autora mieÊci si´ na skrzy-
˝owaniu innych, cudzych stanowisk, niedo-
mkni´ta – «niezwieƒczona», wedle jego okreÊle-
nia. Mo˝liwa wi´c do podj´cia, dope∏niania
i otwierania na nowo. Jak w∏aÊnie rozprawy
z antologii” (I, 33). W takiej perspektywie ∏atwiej
zaakceptowaç brulionowy niemal charakter po-
mieszczonych szkiców samego Bachtina czy
autorów kojarzonych z jego Êrodowiskiem. Sta-
nowià one bowiem swoiste laboratorium, w któ-
rym rodzi∏y si´ podstawowe poj´cia i zr´by teo-
rii autora Estetyki twórczoÊci s∏ownej. Ale nie
tylko, mo˝na te˝ na przyk∏adzie samych tekstów
Bachtina Êledziç rozwój jego w∏asnych poglà-
dów. Szczególnie owocne mo˝e si´ okazaç po-
równanie Problemów poetyki Dostojewskiego
– b´dàcych przek∏adem drugiego, ca∏kowicie
przeredagowanego wydania ksià˝ki o Dostojew-
skim z 1963 roku – z jej pierwowzorem z roku
1929, tutaj t∏umaczonym po raz pierwszy jako
Problemy twórczoÊci Dostojewskiego. Inne,
prze∏o˝one z publikowanych w latach 90. ubie-
g∏ego wieku w Moskwie Sobranije soczinienij,
zw∏aszcza z wydanego w roku 1997 tomu V. 

Szczególnie jeden tekst zwróci∏ mojà uwag´. To
pochodzàce z roku 1943 zapiski wydane pod
tytu∏em Retoryka – o ile jest k∏amliwa. Ich szki-
cowy charakter nie przeszkadza w nader przeni-
kliwym spojrzeniu na podstawowe wymiary
ludzkiej egzystencji. Ot, choçby analiza procesu
twórczego i jego zwiàzku z prawdà i z cz∏owie-
kiem. To mo˝e najbardziej zagadkowe spostrze-
˝enia, przywodzàce na myÊl wr´cz proroków
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biblijnych, którzy niejako wbrew sobie g∏oszà
niewygodne prawdy: „Proces twórczy jest zawsze
aktem przemocy, przemocy prawdy nad duszà.
Prawda nigdy jeszcze nie sprzymierzy∏a si´
z cz∏owiekiem, nie pochodzi∏a z jego wn´trza,
lecz przychodzi∏a z zewnàtrz i zawsze graniczy-
∏a z obsesjà. Otwiera∏a drog´ do objawienia,
lecz nie by∏a otwarta, zawsze coÊ przemilcza∏a,
otacza∏a si´ mocà tajemnicy. Si∏à panowa∏a nad
cz∏owiekiem, który nie czu∏ si´ jej synem. Kto
temu winien – prawda czy cz∏owiek. Cz∏owiek
przyjmowa∏ prawd´ o sobie jako si∏´ niszczyciel-
skà. ¸aska zawsze sp∏ywa∏a na niego z zewnàtrz”
(I, 394). Równie intrygujàco brzmi uwaga doty-
czàca Boga i jego relacji z cz∏owiekiem. Mówi
ona bowiem wiele o sposobie pojmowania religii,
dalekim chyba od jej instytucjonalnego wymiaru,
o czym wspomina∏a Kristeva. Dla Bachtina bo-
wiem: „Bóg jest jednoczeÊnie i we mnie, i poza
mnà, a zatem mój obraz siebie samego w pe∏ni
odzwierciedla mojà wewn´trznà nieskoƒczo-
noÊç i niedefinitywnoÊç, w pe∏ni odpowiada on
tak˝e niewspó∏obecnoÊci Boga” (I, 395). Jest to
pojmowanie bli˝sze j´zykowi mistyki, i to misty-
ki przekraczajàcej granice religii, bo przecie˝
mo˝e si´ w nim odnaleêç i mi∏oÊnik kaba∏y ˝y-
dowskiej, i autor Ob∏oku niewiedzy, sufi, a na-
wet zwolennik religii Dalekiego Wschodu. JeÊli
te notatki by∏y szkicem do artyku∏u poÊwi´cone-
go retoryce, to stanowià dobry przyk∏ad kierun-
ku myÊli Bachtina testujàcej granice zastanych
kategorii, nie tylko literackich przecie˝. 

Przed lekturà II tomu warto zapami´taç kilka
wskazówek redaktora antologii, zawartych we
wprowadzeniu do kalendarium. Ulicka zwraca
przede wszystkim uwag´ na doÊç powszechny
b∏àd w recepcji tekstów dawnych, a wi´c na po-
mijanie ich macierzystego uk∏adu odniesienia
w∏asnym rozumieniem, co stanowi prostà drog´
nie do rekonstrukcji i rozumienia, ale do nadin-
terpretacji. Zachwyt nad odmiennoÊcià myÊli
Bachtina (wobec urz´dowych i obowiàzujàcych

wyk∏adni) prowadzi cz´sto do pomijania inspira-
cji marksistowskiej. Tymczasem nale˝y pami´-
taç, ˝e marksizm pierwszych dekad XX wieku
w Rosji nie tylko wyznacza∏ najistotniejszy uk∏ad
odniesienia dla myÊlàcego inteligenta, ale stano-
wi∏ tak˝e przeciwwag´ dla innych kierunków
myÊlowych. Wa˝nym punktem odniesienia byli
te˝ filozofowie spo∏eczni, filozofowie religii, j´zy-
koznawcy, psychologowie, a nawet przyrodo-
znawcy. Od nich wszystkich bowiem czerpa∏
Bachtin swe idee, przetwarzajàc i spo˝ytkowu-
jàc dla pe∏niejszego rozumienia tekstu, zw∏asz-
cza powieÊci, której poÊwi´ci∏ bodaj˝e najwi´cej
uwagi. Nie sposób te˝ w pe∏ni zrozumieç jego
myÊl, jeÊli si´ zapomni o kontekÊcie europej-
skim prze∏omu wieku XIX i XX, w tym takie na-
zwiska, jak Dilthey, Freud, Husserl, Scheler,
Rickert, Cohen i Cassirer, Heidegger, Buber,
Rosenzweig i Lukacs – to tylko myÊliciele naj-
wa˝niejsi i wprost przywo∏ywani. Nie wszyscy
o tym rosyjskim i europejskim kontekÊcie pa-
mi´tajà, stàd nadmierne podkreÊlanie jego ory-
ginalnoÊci i zapoznawanie oczywistych zapo˝y-
czeƒ.

Do tak zakreÊlonego idea∏u dorasta niewielu.
A z zamieszczonych w antologii zbli˝yli si´ doƒ
Ken Hirschkop ze swoim znakomity esejem
Historia tworzenia historii i Dominick LaCapra
jako autor niezwykle wywa˝onego szkicu Bach-
tin, marksizm i karnawa∏. Ale przecie˝ urzeka
szczególnà urodà przenikliwe wspomnienie
Po latach nestora rosyjskich „bachtinologów”
Wiaczes∏awa Iwanowa, który z prostotà stwier-
dzi∏: „O wiele wa˝niejsze jest co innego: jego
system wartoÊci znajdowa∏ si´ ca∏kowicie poza
granicami, do których przyzwyczai∏a nas otacza-
jàca radziecka literatura i kultura” (II, 550). Wiel-
ce zas∏u˝ony dla popularyzacji jego myÊli na Za-
chodzie Tzvetan Todorov, zastanawiajàc si´
nad centralnym przes∏aniem dzie∏a Bachtina,
dostrzeg∏ je w idei dialogu, wskazujàc te˝ na je-
go g∏ówne inspiracje: „Dialog jest z pewnoÊcià
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centralnym tematem myÊli Bachtina; w∏aÊnie za
jego sprawà nawiàzuje on do myÊli swoich filo-
zoficznych mistrzów, neokantystów z Marburga,
przede wszystkim Hermanna Cohena i, na innej
p∏aszczyênie, do Martina Bubera. […] Dialogowa
koncepcja cz∏owieka i kultury przeciwstawia si´
w∏adzy politycznej, która przypisuje sobie posia-
danie prawdy; przeciwstawia si´ wi´c ka˝demu
dogmatyzmowi” (II, 558). Niektóre z pomieszczo-
nych w II tomie antologii g∏osy stanowià raczej
ilustracj´ tezy sformu∏owanej przez Wiaczes∏a-
wa Iwanowa, który nie bez melancholii stwier-
dzi∏: „Bachtin ˝y∏ w wielkim czasie, stroniàc od
swej epoki. Pod koniec stulecia okaza∏ si´
wszak˝e najch´tniej czytanym i cytowanym hu-
manistà. Zacz´to przypisywaç mu obce dlaƒ
koncepcje, wczytujàc je w teksty, czasem ju˝
i tak dostatecznie trudne” (II, 555). Szczególnie
zastanawia zamieszczenie w antologii dziwacz-
nego tekstu Paula de Mana, którego wydêwi´k
jest zaprzeczeniem tytu∏u Dialog i dialogo-
woÊç, jedynym zaÊ usprawiedliwieniem mo˝e
byç wskazanie na negatywny przyk∏ad, jak nie
nale˝y o ˝yciu i twórczoÊci Michai∏a Michaj∏owi-
cza Bachtina pisaç.

Dla mnie lektura antologii Ja – Inny. Wokó∏
Bachtina mia∏a te˝ inny, pozatekstowy walor.
Pozwoli∏a mi dostrzec wczeÊniej tylko przeczu-
wane pokrewieƒstwo z innym myÊlicielem
ow∏adni´tym pasjà wszechobecnego dialogu,
z amerykaƒskim jezuità Walterem Ongiem, któ-
ry podobnie jak Bachtin wierzy∏, ˝e: „Istnieç – to
znaczy dialogowo obcowaç z kimÊ. Z koƒcem
dialogu koƒczy si´ wszystko. Dlatego dialog
w∏aÊciwie nie powinien i nie mo˝e si´ skoƒ-
czyç”. Rozwini´cie tego pokrewieƒstwa musz´
od∏o˝yç na innà okazj´.
Stanis∏aw Obirek
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Intrygowaç –
nie nazywajàc,
kusiç – 
nie pokazujàc
Zenon Fajfer
DwadzieÊcia jeden liter / Ten letters
prze∏o˝y∏a Katarzyna Bazarnik
Korporacja Ha!art
Kraków 2010 

„Twoimi / Widzieç / Oczami / Inaczej / Mieç /
Inne / Oczy / Chodê / Zobacz / Ale / Moimi / I”
– utwór emanacyjny powsta∏y z pierwszych
s∏ów poematu Ars poetica wskazuje na naj-
wa˝niejsze cechy literatury konkretnej, do któ-
rej nale˝y liberatura – gatunek zdefiniowany
i popularyzowany przez Zenona Fajfera. Przyto-
czony cytat, którego inicja∏y tworzà kolejne wy-
ra˝enie, jakim jest „Twoimi oczami”, wprowa-
dza czytelnika w kwesti´ tworzenia liberatury
oraz jej odbioru.
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Fajfer, inspirujàc si´ twórcami literatury konkret-
nej, g∏ównie dzie∏ami Mallarmégo, akcentuje
warstw´ materialnà utworu – forma staje si´
równie wa˝na jak treÊç. W pierwszym eseju-ma-
nifeÊcie z 1999 roku podkreÊla∏, ˝e ksià˝ka i wy-
drukowany w niej tekst powinny harmonizowaç
ze sobà. Liberatura syntetyzuje warstw´ s∏ownà
i obrazowà, jest gatunkiem nobilitujàcym obraz
i przestrzeƒ – j´zyk zosta∏ zatem przet∏umaczo-
ny na inne znaki. 

W wypowiedzi literackiej uwzgl´dnia si´ zatem
nie tylko tekst zewn´trzny, ale tak˝e ten „we-
wn´trzny”, czyli to, co ukryte, niebezpoÊrednie –
przyk∏adem jest przytoczona poezja emanacyjna.
Utwór literacki sta∏ si´ wielowarstwowy i rozga∏´-
ziony – uwydatnia si´ bowiem po∏o˝enie danego
s∏owa, jego relacje z innymi wyrazami oraz spo-
sób jego zapisu. Liberatura przemawiaç ma
zarówno kodem s∏ownym, lecz tak˝e typogra-
ficznym: zró˝nicowaniem czcionki, jej krojem,
gruboÊcià oraz wielkoÊcià. W twórczoÊci Fajfera
fundamentalnà cechà jest kompozycja drukar-
ska, uznana za kategori´ opisowà – rozwiàzanie
drukarskie jest zsynchronizowane z warstwà se-
mantycznà. 

Odbiór liberatury nastr´cza wielu problemów,
gdy˝ odrzuca dotychczasowe zasady percep-
cyjne. Czytanie zostaje zastàpione oglàdaniem,
linearnoÊç – asocjacyjnoÊcià, syntetycznoÊç –
analitycznoÊcià. „Widzieç / Oczami / Inaczej” –
oznacza patrzenie przez-tekst, jego reorganizacj´
i organizacj´ na nowo. Liberatura chce pokazy-
waç i przy tym znaczyç. 
Wyra˝enia w poemacie Ars poetica dookreÊlajà
w∏aÊciwoÊci nowego gatunku: „ocean” – kono-
tuje cech´ wolnoÊci, bezgranicznoÊci i otwartej
przestrzeni, „agni” (ogieƒ) oraz „ekpyrosis” (po-
˝ar) z kolei kojarzà si´ z deformacjà i narusza-
niem konwencji, ale nie tylko – niszczenie ozna-
cza tak˝e budowanie – tworzenie nowej jakoÊci
literackiej.

Ars poetica rozpoczyna si´ s∏owami „To wszyst-
ko?” implikujàcymi koniec, lecz dalej nast´puje
odpowiedê: „wszystko inne” – ponownie akcen-
tuje si´ bezkres, niezale˝noÊç i otwartoÊç na no-
we rozwiàzania nie tylko twórcze, ale i odbior-
cze. Liberatura prezentuje utwór wy∏aniajàcy si´
podczas lektury, zamiast ju˝-tekst otrzymuje si´
jeszcze-nie-tekst. To literatura ciàg∏ego napi´cia
pomi´dzy tym, co przedstawione, a tym, co da-
lej ukryte.

Ars poetica w wersji drukowanej zosta∏o w∏à-
czone do ksià˝ki DwadzieÊcia jeden liter, któ-
rej prototyp powsta∏ ju˝ w 2005 roku. D∏ugi
czas pracy jest dowodem na perfekcyjnoÊç i do-
k∏adnoÊç utworu. Ksià˝ka zadziwia szczególnie
strategiami drukarskimi, dope∏niajàcymi przekaz
semantyczny. Tytu∏ akcentuje jeden z kilku po-
ruszonych wàtków, a mianowicie literatur´ ma-
tematyki – liczba znaków w tytule wspó∏brzmi
z jego znaczeniem. Fajfer zwraca szczególnà
uwag´ na obliczeniowoÊç, sta∏oÊç i w pewnym
sensie racjonalnoÊç j´zyka. Dowodzi syntezy
mi´dzy znakami j´zykowymi a matematycznymi.
Wyra˝enie „dwadzieÊcia jeden liter” ujawnia
jeszcze innà cech´ rzàdzàcà literaturà totalnà,
jakà jest samoÊwiadomoÊç – has∏o wskazuje na
siebie, dopiero potem implikuje dodatkowe in-
terpretacje. 

Warto zwróciç uwag´ na dwuj´zycznoÊç publi-
kacji. DwadzieÊcia jeden liter, oprócz wydania
w j´zyku polskim, oferuje równie˝ czytanie
w wersji angielskiej w t∏umaczeniu Katarzyny
Bazarnik. Tytu∏ wówczas przyjmuje postaç Ten
letters, czyli „Dziesi´ç liter” – zmiana tytu∏u ma
na celu oddanie idei wspomnianej literatury ma-
tematyki.

Spis treÊci zosta∏ zastàpiony „uk∏adem wspó∏-
rz´dnych” – sformu∏owanie wprowadza czytelni-
ka w poemat, w którym poszczególne fragmen-
ty nie tylko tworzà spójnoÊç przekazu (na ten
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aspekt wskazuje tak˝e has∏o „spis treÊci”), ale
przede wszystkim relacyjnoÊç – ka˝da cz´Êç
staje w zale˝noÊci z innà, fragmenty posiadajà
punkty wspólne, decydujàce o ich integralnoÊci.
DwadzieÊcia jeden liter tym samym traktowaç
nale˝y jako traktat na temat filozofii j´zyka. 

Cz´Êç Ars lektoria, rozumiana jako sztuka czy-
tania, wprowadza odbiorc´ w aspekt przestrzen-
noÊci utworu literackiego. „[…] zamyÊlona siada
/ na moim wierszu […] niemal czuj´ jej ci´˝ar” –
po czym dwie kolejne strony zostajà podpisane
s∏owami: „kszta∏t jej / poÊladków” – wizualizujàc
czynnoÊç siedzenia na wierszu. WyÊrodkowanie
tekstu jest zabiegiem celowym – oddaje kszta∏t-
noÊç owych poÊladków. Zastosowana technika
zobrazowania treÊci dowodzi syntezy warstwy
j´zykowej i wizualnej. Odbiorca przechodzi od
czytelnika do oglàdajàcego. Fajfer nobilituje pu-
stà kartk´, która abstrakcyjnie nie jest pusta, i co
wi´cej – zaburza dotychczasowe przypisywane
jej znaczenie – pusta kartka oznacza∏a cisz´.
W Ars lektoria natomiast to, co niezapisane,
oddaje dynamicznoÊç danej chwili. Ekspresja
powstaje w wyniku relacji mi´dzy tym, co zapi-
sane, a tym, co zwizualizowane. Paradoksalnie
Fajfer pokazuje poprzez niepokazanie.

Si∏a przestrzeni tkwi równie˝ w podrozdziale
Lotos, który z kolei jest esencjà zabiegów dru-
karskich. Tytu∏ wskazuje na tematyk´ utworu, ja-
kà jest akt seksualny. Czytelnik rozpoczyna gr´
z tekstem, który nie ujawnia si´ bezpoÊrednio,
lecz tylko przebija przez kartk´. Sposób zapisu
jest dope∏nieniem treÊci: „przez nasze cia∏a /
przejdzie wysoka fala / i d∏ugo / d∏ugo / nie
opadnie / zwierz´ta czyste / i nieczyste / b´dà
biegaç w nas / jak oszala∏e / a trawy splàczà si´
/ korzeniami / i / Êlinà” – treÊci erotyczne oka-
zujà si´ zbyt frywolne, aby mog∏y zostaç przyj´-
te do publikacji: „nasze myÊli plàczà si´ / i / nie
nadajà do druku”, stàd nale˝y je „przechwyciç”.
Wyra˝enie „zamkniemy drzwi” pot´guje intym-

noÊç i zakazanie. Skoro odbiorca nie mo˝e byç
Êwiadkiem aktu seksualnego, to pozostaje mu
podglàdanie i pods∏uchiwanie. Tekst przebijajà-
cy przez kartk´ odebrany zostaje jako wyszepta-
ny – tym samym kusi i intryguje. Odbiór jest czy-
taniem „przez-tekst”. Paradoksalnie Fajfer mówi
poprzez nienazwanie. 

Forma przekazu istotna jest tak˝e w [Niedo-
rzecznoÊci], utrzymanej w tonie filozofii herakli-
towskiej. Polifoniczny poemat, odbierany symul-
tanicznie, rozmieszczony zostaje na konkretnej –
lewej stronie, podczas gdy prawa zarezerwowa-
na jest na oderwane od tekstu, wr´cz dryfujàce
w pustej przestrzeni – znaki interpunkcyjne.
ChaotycznoÊç wykrzykników i pytajników odda-
waç ma ide´ Heraklita, który twierdzi∏, ˝e wszyst-
ko pochodzi od wody. W samym tytule dostrze-
ga si´ s∏owo „rzeka”, które staje si´ kluczem
w interpretacji zarówno znaczenia, jak i uk∏adu
utworu. W∏aÊciwoÊci wody – jej bezkszta∏tnoÊç,
wolnoÊç i nietrwa∏oÊç – ujawniajà si´ w uk∏adzie
tekstu wielowarstwowego i w pojedynczych roz-
wiàzaniach lingwistycznych, przyk∏adem jest wy-
ra˝enie: „mo˝na si´ za bardzo prze-/chyliç”.
S∏owo „przechyliç” ulega wizualizacji – zostaje
rozbite, insynuujàc tym samym „przechylenie”
cz´Êci wyrazu. 

Kulminacjà zabaw j´zykowych jest sam tytu∏
utworu, który im bardziej analizowany, tym wi´-
cej otwiera miejsc znaczeniowych. W s∏owie
„niedorzecznoÊç” pojawia si´ sprz´˝enie zna-
czenia i nazwy – sam termin wskazuje na absur-
dalnoÊç. Rozbijajàc s∏owo „niedorzecznoÊç”,
uzyskuje si´ „nie do rzeki”, co mo˝na tak˝e za-
pisaç jako „nie do p∏ynnoÊç” (uznajàc p∏ynnoÊç
jako cech´ rzeki). W∏aÊciwoÊcià p∏ynnoÊci jest
zmiennoÊç, nietrwa∏oÊç, chaotycznoÊç, zatem
poprzez negacj´ – wyraz „niedop∏ynnoÊç” ozna-
cza∏by sta∏oÊç i uporzàdkowanie – ujawnia si´
zaprzeczenie znaczenia „niedorzecznoÊç”, które
mia∏oby równie˝ znaczyç „sensownoÊç”. Absur-
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dalnoÊç w nazwaniu samego terminu ujawnia ko-
lejna interpretacja: „wpaÊç do rzeki” znaczy∏oby
naruszenie porzàdku (jak w s∏owie „prze/chy-
liç”) i poddanie si´ przypadkowoÊci. Tym sa-
mym to, co jest „poza rzekà” – terminowaç mo˝-
na jako harmonijne i sta∏e. W zwiàzku z czym
„niedorzeki” okreÊliç nale˝y jako klarowne; po-
nownie sens s∏owa „niedorzecznoÊç” mia∏by
staç w sprzecznoÊci z jego formà definiujàcà. 

Zatem has∏o „dorzecznoÊç” rozpisaç mo˝na
jako to, co wpad∏o „do rzeki”, czyli uleg∏o zdefor-
mowaniu. Odwo∏ujàc si´ do filozofii Heraklita,
nale˝y rozumieç, jakoby wszystko wywodzi∏o si´
z wody, nara˝ajàc si´ na dezorganizacj´. Takà
analiz´ potwierdza puenta utworu: „Woda jest
twórczynià tego wszystkiego. […] Nawet twoje
wiersze napisa∏a woda” – teksty o kompozycji
eksperymentalnej.

Kontekst lingwistyczny ods∏ania warstw´ seman-
tycznà Dwadziestu jeden liter – Fajfer w stylu
sokratejskim prowokuje do refleksji nad filozofià
myÊli ludzkiej. W Paradoksach Zenona twórca
rozwa˝a zarówno to, co wypowiedziane, jak
i niewypowiedziane: „Albowiem ˝eby myÊl mog∏a
zostaç w danym czasie wyg∏oszona, najpierw /
musi byç / wyg∏oszona po∏owa myÊli w po∏owie
tego czasu / a z tej po∏owy znowu / po∏owa /
i tak w nieskoƒczonoÊç”. Utwór ma byç zatem
próbà realizacji postawionej tezy, wizualizacjà –
w pewnym sensie – matematycznoÊci myÊli.
Pierwszy wiersz o tytule 1 insynuuje ca∏oÊç,
przypisany numer odebrany mo˝e byç jako idea
skoƒczona – to, co w pe∏ni zosta∏o wyra˝one.
Kolejne utwory: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 mo˝na
interpretowaç dwojako, a ka˝dy sposób deter-
minuje odczytanie Paradoksów Zenona.

Po pierwsze, tytu∏y w postaci u∏amków wià˝à
si´ ze wspomnianym procesem wypowiada-
nia myÊli – tym samym narzucajàc rekonstruk-
cj´ podrozdzia∏u od ostatniego utworu. Fajfer

proponuje wi´c czytanie w stylu syntetycznym:
od 1/32 do 1. U∏amki wyjaÊniaç mo˝na równie˝
jako rozk∏adanie myÊli, czyli wychodzenie od
idei ca∏oÊciowej, a nast´pnie rozbijanie jej na
sk∏adniki mniejsze na zasadzie indukcji. Tym ra-
zem odtworzenie ma charakter analityczny. 

Po∏àczenie lingwizmu z matematykà dostrzega
si´ ponadto w utworze [siedemnaÊcie liter],
w którym dochodzi aspekt socjologii. Fajfer opi-
suje spo∏ecznoÊç na zasadzie analogii do Êwia-
ta j´zykowego. Cz∏owiek-litera sk∏ada si´ na
ludzkoÊç-tekst, rzàdzàcà si´ okreÊlonymi zasa-
dami kompozycyjnymi czy rytmicznymi: „jeÊli je-
stem / literà lub liczbà w ksi´dze Boga / albo /
literà i liczbà / naiwnie próbujàcà zrozumieç […]
˝e wszystko odbywa si´ zgodnie z zasadami /
kompozycji […] ˝e to wszystko by∏o do jakiegoÊ
rymu / ˝eby si´ zgadza∏a liczba sylab / ˝eby by∏
punkt kulminacyjny i / katharsis”. Fajfer, podob-
nie jak Nowakowski w Liberlandii, próbuje opi-
saç rzeczywistoÊç z perspektywy lingwistycznej,
aby dowieÊç, ˝e Êwiat równie˝ kieruje si´ pew-
nymi regu∏ami, ˝e nic si´ nie dzieje bez przyczy-
ny. 

DwadzieÊcia jeden liter Fajfera wprowadza do
literatury dynamicznoÊç i o˝ywienie poprzez
niszczenie dotychczasowych konwencji i nobili-
tacj´ warstwy wizualnej. Mimo ˝e pojawia si´
odwieczny problem ograniczeƒ s∏owa, to jednak
twórca nie poprzestaje na sformu∏owaniu wyra-
˝enia: „Ale napisaç o tym tak˝e nie sposób / Ani
przeczytaç / Ani powiedzieç”, lecz poszukuje
rozwiàzaƒ materialnych. Fajfer podà˝a dalej –
forma ma przemawiaç bardziej ni˝ s∏owo. Stàd
˝adna ksià˝ka zarówno tak nie intryguje niena-
zwaniem, jak i nie kusi niepokazaniem.
Urszula Pawlicka
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Czy SF jest 
jak wino?
Janusz A. Zajdel
Relacja z pierwszej r´ki
wybór i „S∏owo do Czytelnika”: Jadwiga Zajdel
superNOWA
Warszawa 2010

Opublikowany przez wydawnictwo superNova
zbiór opowiadaƒ Janusza Zajdla Relacja
z pierwszej r´ki ma dla mi∏oÊników SF szcze-
gólne znaczenie. Zmar∏y w 1985 roku pisarz
uznawany jest za jednego z najwa˝niejszych
polskich autorów-fantastów, jego imi´ nosi Na-
groda Fandomu Polskiego, powieÊci z lat 80.
ubieg∏ego wieku (m.in. Limes interior, Ca∏a
prawda o planecie Ksi czy Paradyzja) traktuje
si´ jako szczytowe osiàgni´cia fantastyki socjo-
logicznej. Relacja z pierwszej r´ki to antologia
u∏o˝ona przez ˝on´ pisarza, Jadwig´ Zajdel.
Niektóre spoÊród 33 opowiadaƒ umieszczo-
nych w ksià˝ce stanowià utwory m∏odzieƒcze,
znajdujemy tak˝e ˝artobliwe teksty pisane jakby
„dla oddechu” oraz zalà˝kowe formy pomys∏ów
wykorzystanych w powieÊciach. Wszystko to
sk∏ada si´ na obraz drogi twórczej pisarza.

Czy zebrane teksty, niektóre jeszcze z lat 60.
ubieg∏ego wieku, wytrzymujà prób´ czasu? Czy
warto, by po Relacj´… si´gnà∏ czytelnik nieb´-
dàcy wielbicielem fantastyki? Mimo i˝ sam od-
czuwam sentyment do pisarstwa Zajdla, sàdz´,
˝e nie mo˝na na te dwa pytania odpowiedzieç
twierdzàco. Opowiadania ze zbioru bowiem ma-
jà szereg niedoskona∏oÊci.

Mówi si´, ˝e w SF najwa˝niejszy jest pomys∏ (te
s∏owa wypowiada zresztà tak˝e narrator w opo-
wiadaniu Iluzyt). U Zajdla sà ciekawe koncep-
cje, ale cz´sto pojedyncze opowiadania to po
prostu rozpisanie jednej myÊli, w przeciwieƒ-
stwie do najciekawszych osiàgni´ç fantastyki
naukowej, gdzie niemal ka˝dy element Êwiata
przedstawionego niesie ze sobà coÊ zaskakujà-
cego. Takiego bogactwa w Relacji… brak.
Przyk∏adem mo˝e byç skàdinàd ciekawe opo-
wiadanie tytu∏owe. ChrzeÊcijaƒska wizja historii
Êwiata, od stworzenia po m´k´ Chrystusa, opi-
sana zostaje z perspektywy tego ostatniego, ale
jako eksperyment naukowy: „Ideà mojego ojca
by∏o stworzenie Modelu, który stanowi∏by po-
twierdzenie jego spekulatywnych koncepcji
i wniosków. […] Potem, gdy Lutz jawnie zaatako-
wa∏ podstawy teorii, sprawa nabra∏a znaczenia
presti˝owego. Chodzi∏o – mówiàc w uprosz-
czeniu – o odpowiedê na pytanie: czy mo˝e
funkcjonowaç ZbiorowoÊç Idealna, z∏o˝ona
z elementów podporzàdkowanych pewnym
ograniczeniom – a wi´c skoƒczonych i uwarun-
kowanych – a równoczeÊnie wyposa˝onych
w pewnà iloÊç stopni swobody, w wirtualnà
mo˝liwoÊç dokonywania wyboru”. Czytamy
wi´c na przyk∏ad o przeniesieniu egzemplarzy
A i E z Modelu Laboratoryjnego do Poligonu
na skutek podst´pu dawnego asystenta ojca,
Lutza. Ta zaskakujàca na poczàtku trawestacja
Biblii po pewnym czasie staje si´ monotonna.
W tym utworze, jak i w wi´kszoÊci pozosta∏ych,
brakuje pomys∏owych drobiazgów, budujàcych
fantastycznà rzeczywistoÊç.

Opowiadania sà pisane klarownà polszczyznà,
co stanowi komunikacyjnà zalet´, ale niedosta-
tek eksperymentów j´zykowych i stylizacji w po-
∏àczeniu z sygnalizowanym ju˝ brakiem zajmujà-
cych detali sprawiajà, ˝e Êwiat przedstawiony
cz´sto nie jest przekonujàcy. W wielu wypad-
kach ca∏kiem ciekawy zarys fabu∏y (upadek or-
ganizacji kontrolujàcej nauk´ w Skorpionie czy

149Recenzje i omówienia

+

CzK 0211  4/10/11  12:27  Page 149



kl´ska arywisty, chcàcego wykorzystaç tajemni-
czà, kosmicznà substancj´ do zdobycia w∏adzy
w Jadzie mantezji) zamienia si´ w krótkie,
sprawne, ale i troch´ bezbarwne opowiadanie.

Innà wadà sà bohaterowie, podobni do siebie
i stereotypowi. Spotykamy galeri´ in˝ynierów i pi-
lotów, studentów i dziwacznych profesorów.
Osobna kwestia to podejÊcie do zró˝nicowania
antropologicznego czy nawet ksenologicznego.
Ludzie z przysz∏oÊci oraz kosmici mówià i zacho-
wujà si´ jak my. Jest to irytujàce, ale czasami
mo˝na dostrzec wyraênà intencj´ autorskà.
W cz´Êci opowiadaƒ kostium SF zostaje u˝yty
do opowiedzenia dowcipnej „kosmicznej przy-
powieÊci”, dlatego postacie majà byç znajome
i typowe. Na przyk∏ad Uranofagia ˝artobliwie wy-
kpiwa ∏akomstwo na przyk∏adzie ˝ywiàcych si´
uranem obcych. Te i inne podobne opowiadania
ze zbioru sà ciekawe, ale tylko (a˝?) jako weso∏a
rozrywka, nie osiàgajà poziomu na przyk∏ad po-
wiastek Stanis∏awa Lema o Ijonie Tichym.

Wydaje si´ jednak, ˝e w∏aÊnie ˝artobliwe teksty
najlepiej wytrzymujà prób´ czasu, bo przy tych
pisanych w konwencji klasycznej, kosmicznej
SF ra˝à schematycznoÊç i nieoryginalnoÊç. Do-
datkowo, jeÊli patrzy si´ na nie jak na pewnà
prognoz´, to wyobraênia pisarza oczywiÊcie roz-
mija si´ z rzeczywistoÊcià. Nie jest to zarzut, au-
tora fantastyki nie mo˝na krytykowaç za to, cze-
go nie potrafi∏ przewidzieç, lecz raczej nale˝y
doceniaç trafne przypuszczenia. Mimo to, gdy
konstruowana „na serio” wizja przysz∏oÊci jest
anachroniczna z perspektywy dzisiejszego czy-
telnika (na przyk∏ad ludzkoÊç penetruje kosmos,
ale codziennoÊç przypomina lata 60. XX wieku),
pog∏´bia si´ odczucie niewiarygodnoÊci Êwiata
przedstawionego. Mo˝na powiedzieç, ˝e czasa-
mi fantastyka naukowa starzeje si´ brzydko. Dla-
tego te˝ lepsze wra˝enie sprawiajà utwory flirtu-
jàce z komizmem, gdzie wa˝niejsze sà poczucie
humoru i satyryczny zmys∏.

Nie nale˝y jednak Relacji… wy∏àcznie krytyko-
waç. JeÊli czytaç zbiór ca∏oÊciowo i w kontek-
Êcie powieÊci autora, mo˝na spojrzeç ˝yczliwiej
na opowiadania. Pewien porzàdny, rzemieÊlni-
czy poziom jest utrzymany we wszystkich tek-
stach, choç niektóre to przecie˝ po prostu
wprawki m∏odego, dwudziestokilkuletniego au-
tora, jeÊli zaÊ wziàç pod uwag´ opracowywanie
wybranych tematów na ró˝ne sposoby w kolej-
nych opowiadaniach, wówczas Zajdel jawi si´
jako pisarz-badacz, poddajàcy analizom wa˝ne
problemy.

Wielokrotnie pojawia si´ zagadnienie konse-
kwencji rozwoju nauki (sam Zajdel by∏ przecie˝
fizykiem jàdrowym). W Dy˝urze odpowiedzià
na przerost wiedzy („Wydawane wielkim na-
k∏adem pracy i kosztów wyciàgi, streszczenia,
bibliografie ogólne i szczegó∏owe przesta∏y spe∏-
niaç swe zadanie wraz z coraz dalej posuwajà-
cà si´ specjalizacjà poszczególnych ga∏´zi wie-
dzy. Wkrótce pojawi∏y si´ ju˝ rejestry streszczeƒ
i wyciàgów z abstraktów, a wydanie katalogu
wyciàgów z rejestru abstraktów sta∏o si´ alarmo-
wym sygna∏em bliskiej katastrofy informacyjnej”)
staje si´ gigantyczny superkomputer, obs∏ugiwa-
ny przez setki in˝ynierów i zasypywany wszelkimi
pytaniami (od tabliczki mno˝enia po równanie
Tenta-Rossa). Ale i ta maszyneria jest niewydol-
na, a gdy przypadkiem dostaje pytanie „co to
jest szcz´Êcie?”, niemal si´ „zawiesza”. Problem
ogarni´cia rosnàcych wyk∏adniczo zasobów
wiedzy pojawia si´ te˝ we Wszechwiedzàcym.
Ch∏opiec Nix po kilkuletnim treningu za najcie-
kawszà rzecz na Êwiecie uznaje ko∏a z´bate, wie
o nich wszystko, z radoÊcià czyta nowe publika-
cje i codziennie przez par´ godzin ch´tnie od-
powiada na telefoniczne pytania. Przekonany
o swej wszechwiedzy nie zdaje sobie sprawy, ˝e
jest jednà z tysi´cy osób pe∏niàcych funkcj´ po-
jedynczych hase∏ w ˝ywej encyklopedii. Gdy do-
wiaduje si´, ˝e istnieje coÊ takiego jak ∏o˝ysko,
dochodzi do katastrofy. „Nix siedzia∏ wcià˝ na
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miejscu oszo∏omiony, jakby coÊ ci´˝kiego zwali-
∏o mu si´ na g∏ow´. MyÊla∏ intensywnie. ¸o˝yska
toczne! Wi´c oprócz kó∏ z´batych sà jeszcze ja-
kieÊ ∏o˝yska”. W Ekstrapolowanym koƒcu
Êwiata narrator, którego noc zasta∏a na szlaku
w Bieszczadach, trafia do chaty zamieszkanej
przez zdziwacza∏ego naukowca. Podczas noc-
nej rozmowy stary profesor wyk∏ada swojà teo-
ri´ zbli˝ajàcej si´ nieuchronnie technologicznej
katastrofy: „szybkoÊç zmian w naszym Êwiecie
wzroÊnie tak niebywale, ˝e nieomal˝e z dnia na
dzieƒ przeci´tny cz∏owiek b´dzie zmuszony do
przystosowywanie si´ do nowych warunków ˝y-
cia… ale zdolnoÊç przystosowawcza organizmu
i psychiki cz∏owieka jest ograniczona”. Satyrycz-
ny popis stanowi opowiadanie Dokàd jedzie
ten tramwaj, opisujàce problemy spo∏eczeƒ-
stwa, w którym rozwój instytucji edukacyjnych
i specjalizacja wiedzy sprawiajà, ˝e nawet mo-
torniczy musi mieç doktorat.

Warto te˝ zwróciç uwag´ na inne teksty cechu-
jàce si´, podobnie jak najlepsze powieÊci Zaj-
dla, zaci´ciem socjologicznym. Pochodzàca
z 1979 roku Adaptacja relacjonuje ˝ycie za-
mkni´tych w baraku na nowej planecie koloni-
stów, zwodzonych obietnicami, ˝e kierownictwo
robi, co si´ da, i nied∏ugo warunki si´ poprawià.
AluzyjnoÊç mo˝e wydawaç si´ prymitywna, ale
opowiadanie napisane jest w przejmujàcy spo-
sób. Wyró˝nia si´ te˝ Chrzest bojowy, w którym
g∏ównym bohaterem jest m∏ody ˝o∏nierz bronià-
cy planety przed Tamtymi, tajemniczymi obcymi
przemieniajàcymi ludzi w czàstki wielkiego po-
twora. Gdy tu˝ przed walkà musi zsunàç zabru-
dzony wizjer, dostrzega, ˝e walczy nie z wielo-
g∏owà bestià, lecz z t∏umem krzyczàcym
„Liberté, égalité, justice”. Metarefleksj´ nad fan-
tastykà spo∏ecznà i jej sytuacjà w autorytarnym
spo∏eczeƒstwie wprowadzajà Wy˝sze racje.
Jest to rozmowa Autora i Wydawcy na temat po-
wieÊci SF. Odbywa si´ ona jednak w szczegól-
nym miejscu, w mieÊcie znajdujàcym si´ pod

Kloszem (oficjalnie na zewnàtrz panujà warunki
nieprzyjazne dla ˝ycia), gdzie w∏ada Zarzàd,
a dost´p do powietrza kontroluje inny, „zaprzy-
jaêniony” Klosz. Pisarz chce opublikowaç po-
wieÊç fantastycznà o mo˝liwoÊci wyjÊcia spod
Klosza, a Wydawca obawia si´, ˝e by∏aby ona
odczytana jako aluzyjna.

Na koniec chcia∏bym jeszcze wyró˝niç dwa
najlepsze, moim zdaniem, teksty: Sami oraz
Ten pi´kny dzieƒ. Pierwsze opowiadanie
otwierajà filozoficzne spory kilku istot, konfron-
tujàcych spekulacje na temat natury rzeczywi-
stoÊci z legendarnymi opowieÊciami. W trakcie
si´ okazuje, ˝e akcja ma miejsce na statku ko-
smicznym wracajàcym na Ziemi´, a bohaterami
sà zdegenerowani fizycznie potomkowie jego
za∏ogi. Ich mity i straszne zakl´cia (na przyk∏ad
„TUARGOPRZEJMIJCIEPROWADZENIE”) to
strz´pki dawnej wiedzy. W opowiadaniu Ten
pi´kny dzieƒ tak˝e pojawiajà si´ kwestie filozo-
ficzne i religijne, a rzecz dotyczy ludzkoÊci po
katastrofie. Ocaleni bytujà bezcieleÊnie w Wiecz-
noÊci (ich jestestwa zapisane sà w tak zwanym
Sejfie) i kolejno, na jeden dzieƒ, otrzymujà na
swój u˝ytek jedno stare cia∏o.

Trudno zatem jednoznacznie oceniç zbiór Zaj-
dla. Sà w nim b∏yskotliwe momenty, warto prze-
Êledziç rozwój pewnych tematów, ale ca∏oÊç nie
jest imponujàca. Nie ma opowiadaƒ jedno-
znacznie s∏abych, ale nie ma te˝ zbyt wielu
bardzo dobrych. Jest te˝ kwestia edytorska –
w paru miejscach zawiod∏a korekta. Ostatecz-
nie myÊl´, ˝e czytelnik, którego nie interesuje
przesadnie polska fantastyka naukowa i dla któ-
rego Relacja… by∏aby pierwszym kontaktem
z Zajdlem, móg∏by si´ mocno rozczarowaç. Nie-
stety, SF nie zawsze jest jak wino, im starsze,
tym lepsze.
Tomasz Ewertowski
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Piek∏o
chwilowo
nieczynne
Dinastia Borgia. Chiesa e potere nel Rinascimento
Montserrat Figueras, Pascal Bertin, Lluis Vijamajo,
Marc Mauillon, Furio Zanasi, Daniele Carnovich, 
La Capella Reyal de Catalunya, Hesperion XXI 
pod dyrekcjà Jordiego Savalla 
Alia Vox, AVSA 9875A/C 
nagranie: 1991, 1998, 2006, 2009 
wydanie: 2010 

1.
Olej na p∏ótnie, 350x450. Kolejne warstwy farby
tworzà faktur´ tak chropowatà, ˝e malowid∏o
zdaje si´ czytelne nawet dla niewidomych. Kolo-
ry zg´stnia∏e i ci´˝kie, przyt∏aczajà st´ch∏ym od-
dechem goràcego miasta, wyraênà dominacjà
bràzu, czerni i czerwieni. Uczestnicy pos´pnego
korowodu muszà byç odstr´czajàcy ju˝ na
pierwszy rzut oka. Nie ma tu miejsca na radosny
b∏´kit italskiego nieba i rozgrzane s∏oƒcem be˝e
antycznych budowli; sà tylko ciemne zakamarki
dusz ˝ywcem wywleczonych z podr´czników
psychopatologii, pochód sadystów, psychopa-
tów, kazirodców i pedofilów. Na ziemistych twa-
rzach ˝àdze wszelakie – w∏adzy, bogactwa,
krwi, kopulacji. Oblepiajàca wàziuteƒkie ulice
Rzymu gawiedê przyglàda si´ mo˝nym swojego
Êwiata. Ojciec (szewc, grabarz, sprzedawca ryb)
k∏adzie marmurowà d∏oƒ na ramieniu syna (che-
rubinek o puco∏owatych policzkach, jedyny jasny
fragment dzie∏a), drugà wyciàga w stron´ pele-
tonu zwyrodnialców, pokazuje grubym palcem:
„Patrz, ten tu brachola otru∏, córk´ zgwa∏ci∏,
choç suka pewnie sama mu da∏a. A ten, o ten

w∏aÊnie, z brodà czarnà jak smo∏a, tysiàc kurew
przelecia∏!”. Baba-Jaga (z nochalem wielkoÊci
marchwi genetycznie zmodyfikowanej) w burej
chuÊcie na g∏owie zas∏ania córce oczy: „Nie
patrz mi na tych zboczeƒców!”. Dwóch ∏apserda-
ków podpiera si´ pod boki (wyraênie podpici!),
Êmiejà si´ do rozpuku: „Jajca wam obetnà!”. Ty-
tu∏: Procesja. Malarski moralitet nieznanego au-
tora. Przyznajmy otwarcie: pomys∏ doÊç oklepa-
ny. Czy˝ od wieków marzeniem maluczkich jest
nie tyle wspiàç si´ na szczyt, ile raczej ujrzeç, jak
inni z niego spadajà? To enfant terrible idei sàdu
ostatecznego. Odby∏ si´ proces, zapad∏ wyrok.
Nareszcie pospólstwo ujrza∏o ofiary. Kara b´dzie
niezapomnianym widowiskiem, spektaklem
prawdziwie jarmarcznym, tym pikantniejszym, ˝e
pot´pieni sà ludêmi z krwi i koÊci, majà swe w∏a-
sne twarze (zafa∏szowane upi´kszonymi portreta-
mi) i nazwisko (zakryte pompatycznymi tytu∏ami)
w typie zupe∏nie nieidealnym.

2.
Niewiele by∏o w historii nazwisk budzàcych tak
wielkà odraz´, jak nazwisko Borgiów. Wspó∏cze-
Êni i potomni uczynili z nich potwory zdolne do
wszelkich oszustw i ∏otrostw. Wylano na nich
rzek´ nie tyle atramentu, ile ˝ó∏ci. Trudno zaprze-
czyç s∏owom Roberta Gervasa. Nie da si´ te˝
ukryç, ˝e Borgiowie ci´˝ko pracowali na swà
bezprecedensowà infami´, dopuszczajàc si´ ko-
losalnej liczby przewin: spiskowali, oszukiwali,
przekupywali, zdradzali, praktykowali nepotyzm
i symoni´. Dzi´ki uporowi, bezwzgl´dnoÊci i poli-
tycznemu wyrachowaniu na przestrzeni nie wi´-
cej ni˝ jednego stulecia zdo∏ali si´ wdrapaç nie
tylko na tron Stolicy Piotrowej, konsekwentnie
rozciàgajàc sieç wp∏ywów w rzymskim KoÊciele,
lecz rozgoÊcili si´ równie˝ w najbardziej promi-
nentnych pa∏acach ca∏ej Europy. W ten sposób
ma∏o znaczàcy arystokratyczny ród, wywodzàcy
si´ z peryferyjnego Królestwa Walencji, prze-
obrazi∏ si´ w jednà z najpot´˝niejszych dynastii
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epoki renesansu. Pot´˝ni w∏oscy konkurenci
zzielenieli z wÊciek∏oÊci. Nieproszeni goÊcie nie
tylko zasiedli do sto∏u, ale tak˝e bezczelnie wci-
nali najlepsze kàski. Tak byç nie mog∏o! Rodzi-
ny Conti, Orsini, Caetani, Colonna i Savelli ruszy-
∏y do kontrnatarcia – „czarny PR” stopniowo
zbiera∏ swe ˝niwo.

Legenda Borgiów to wyjàtkowo paskudny kok-
tajl, powsta∏y z mieszaniny historycznych fak-
tów i wytworów fantazji wszystkich tych, którym
catalani zaszli za skór´. I jak to zazwyczaj bywa,
oskar˝yciele sà tu bliêniaczo podobni do oskar-
˝anych, na pot´g´ kradnàc, k∏amiàc i spiskujàc.
Nie byli bowiem Borgiowie w swym upodleniu
odosobnieni, brali udzia∏ w tym samym wyÊcigu
co Medyceusze i Sforzowie, ale nie wiedzieç
czemu, tylko ich nazwisko do dziÊ jest synoni-
mem wyst´pku i okrucieƒstwa. Czy faktycznie
zas∏u˝yli jedynie na pot´pienie? W doÊç zgod-
nej opinii wspó∏czesnych badaczy historia obe-
sz∏a si´ z Borgiami nazbyt obcesowo. Oczywi-
Êcie wybielanie ich niecnych post´pków nie ma
wi´kszego sensu, warto jednak odrzuciç naro-
s∏e uprzedzenia, zdjàç bestii mask´ i ujrzeç jej
ludzkà natur´. 

3.
Najnowszy projekt Jordiego Savalla jest próbà
przezwyci´˝enia mitu utrwalanego przez stule-
cia. Ponad 3 i pó∏ godziny muzyki ilustruje burz-
liwe dzieje dynastii Borgiów – niesamowita po-
dró˝ rozpoczyna si´ w wieku XI, koƒczy zaÊ
w drugiej po∏owie wieku XVII. W´drujemy przez
Hiszpani´, Francj´, W∏ochy, odwiedzamy obsza-
ry zamieszka∏e przez rozmaite nacje. Mieszajà
si´ obyczaje i j´zyki, nie istnieje jedna tylko tra-
dycja, religia i sztuka. JesteÊmy w Êwiecie, który
zadrwi∏ sobie z idei uniwersalnej kultury, ob-
Êmia∏ pomys∏ na jednoznacznoÊç zbiorowego
istnienia. To raczej rozgrzany do czerwonoÊci
kocio∏, nieustanny galimatias przeró˝nych to˝sa-

moÊci – chrzeÊcijaƒskiej, muzu∏maƒskiej, ˝ydow-
skiej – a ka˝da najwa˝niejsza, najprawdziwsza,
bo nasza, zes∏ana prosto od Boga. OpowieÊç
Savalla wykracza poza przestrzeƒ samego j´zy-
ka, poza analityczny ch∏ód naukowej narracji.
Historia rozbrzmiewa dêwi´kiem wiol, kornetów,
renesansowych puzonów, jej czas odmierzajà
rytmiczne uderzenia w dzwony i b´bny, Êród-
ziemnomorskie g∏osy z maestrià wyÊpiewujà
sukcesy i kl´ski, zwyci´stwa i pora˝ki, nie-
raz dostojnie, innym razem tragicznie, bywa,
˝e Êmiesznie. Kataloƒski gambista ˝∏obi w materii
faktów miejsce na gest, min´, poz´, budzi dawno
ostyg∏e emocje, rekonstruuje ulotnoÊç chwili. Oto
delikatne dêwi´ki flecików i lutni obwieszczajà
Êwiatu narodziny Rodriga, syna Lukrecji Borgii,
wygnany ˚yd odÊpiewuje Adonay, sm´tnym, no-
sowym g∏osem wyp∏akujàc proÊb´ o pokój, maje-
statyczne Requiem aeternam Josquina Desprez
odmalowuje smutek po Êmierci Aleksandra VI,
Francisco Borgia zostaje kanonizowany przy
triumfalnym Tiento de Pangue Lingua Joana
Cabanillesa. Ka˝de donios∏e wydarzenie przy-
strajajà dêwi´ki. Jak˝e inna jest ta historia od za-
pisanych maczkiem akademickich dysertacji!
A przecie˝ Savall to wypisz wymaluj, historyk.
Tyle ˝e jego j´zykiem jest muzyka, inspiracjà
zaÊ, przede wszystkim, artystyczna wra˝liwoÊç.
Savall nie pozwala, byÊmy spoglàdali na Bor-
giów z góry. Z niczego ich nie rozgrzeszajàc,
ods∏ania zakrytà cz´Êç zbiorowego portretu
i wskrzesza bohaterów dawnego dramatu. Wi-
dzimy (s∏yszymy?) ich odmienionych, rzec mo˝-
na, bardziej ludzkich. Sà przecie˝ tacy jak my.

Procesj´ szlag trafi∏. Smród wywietrza∏, t∏um si´
rozp∏ynà∏. Baba-Jaga (ta z marchwià na twarzy),
bluzgajàc jak szewc, mocuje si´ z zamkiem ru-
dym od rdzy. Na nic wysi∏ek. Piek∏o chwilowo
nieczynne… 
Tomasz Zar´bski 
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Fragmenty
dyskursu
mi∏osnego
Hector Berlioz
Symphonie fantastique, Le Carnaval romain
Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel
Wydawnictwo ZigZag 4557219, TT: 65’16 
nagranie 2008
edycja 2009 

„A wi´c to zakochany zabiera g∏os i mówi” – ni-
niejsze s∏owa Rolanda Barthes’a idealnie pasujà
do Hektora Berlioza i jego Symfonii fantastycz-
nej. Jest to bowiem historia mi∏oÊci, mi∏oÊci na
wskroÊ romantycznej, ale w wi´kszej jeszcze
mierze jest to historia okolicznoÊci towarzyszà-
cych uczuciu, Êladów, figur, sytuacji kulturowo
typowych, wszystkiego tego, co napotkaç mo˝e
na swej drodze zakochany podmiot. Symfonia
fantastyczna to 5 fragmentów mi∏osnego dys-
kursu, przerobionych co prawda na dêwi´ki, ale
posiadajàcych swojà nadbudow´ narracyjnà.
Kompozytor bowiem sporzàdzi∏ specjalny pro-

gram, b´dàcy literackim komentarzem, dookre-
Êleniem skomponowanej przez siebie muzyki. 
Berlioz by∏ jeszcze jednym z licznego grona ludzi
kultury, którzy o swoje artystyczne pasje musie-
li walczyç z tyranizujàcym ojcem, programujà-
cym przysz∏oÊç dziecka wedle w∏asnych bezdy-
skusyjnych oczekiwaƒ. Przyjecha∏ do Pary˝a, by
studiowaç medycyn´, by∏o to jednak idealne
miejsce dla ciàg∏ego rozpraszania zatrutej muzy-
kà duszy. Byç mo˝e to by∏o powodem k∏´bienia
si´ w przysz∏ym autorze Symfonii fantastycznej
emocji wyolbrzymionych, traktowania kultury,
w której przysz∏o mu funkcjonowaç, a˝ nazbyt
serio. Idea∏ romantyczny oscyluje wokó∏ takich
poj´ç charakteryzujàcych ludzkà kondycj´, jak
uczucie, nami´tnoÊç, liryzm, dramat. U Berlioza
przerodzi∏o si´ to w egzaltacj´, furi´, histeri´,
mitomani´. Cz´ste wizyty w teatrach, na koncer-
tach muzycznych tylko wzmacnia∏y jak˝e podat-
nà osobowoÊç. Symfonia fantastyczna, b´dà-
ca w istocie zapisem autobiograficznej historii
mi∏osnej, pozostaje utworem jedynym w swoim
rodzaju. O ile podmiotowi romantycznemu wy-
pada∏o byç zakochanym, nale˝a∏o to do kulturo-
wego wzorca, o tyle Berlioz za nic mia∏ kulturowy
pozór – jego utwór nie jest metaforà, jest w isto-
cie wyznaniem. Pe∏nym autentycznego bólu, au-
tentycznej t´sknoty, autentycznej straty – taka
emocjonalna wiwisekcja. 

To zapis mi∏oÊci do Henrietty Smithson, irlandz-
kiej aktorki, którà muzyk zobaczy∏ w 1827 roku
w czasie paryskiej premiery Hamleta. Utwór
sk∏ada si´ z 5 cz´Êci, z których ˝adna nie jest
bezpoÊrednim wyznaniem mi∏osnym, z kolei
ka˝da jest osobnà sytuacjà, która spotka∏a zako-
chany podmiot, charakterystycznà dla konkret-
nego aktu zakochania. I rzeczà zupe∏nie drugo-
rz´dnà pozostaje, czy wszystkie te epizody mia-
∏y miejsce w rzeczywistoÊci. Ka˝dej sytuacji
nada∏ kompozytor osobiÊcie tytu∏. Pierwsza
cz´Êç, noszàca tytu∏ Marzenia. Nami´tno-
Êci, jest zapisem samego uczucia. Uczucie jest
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szalone, a jego adresatkà kobieta idealna. Cz´-
Êci pierwszej towarzyszy temat muzyczny, jak
to ujà∏ Berlioz – idée fixe, natr´tnie powracajà-
cy – tak jak natarczywie powraca wspomnienie
ukochanej. Temat ten przewija si´ zresztà przez
ca∏y utwór. Cz´Êç druga, Bal, jest obrazem zaba-
wy, zapomnienia si´ w taƒcu. Ale wspomnienie
nie ust´puje. Menuet zostaje przerwany nagle
nawrotem tematu znajomego z cz´Êci pierw-
szej. Scena na wsi mo˝e byç zapowiedzià
oczyszczenia, odzyskania równowagi. Pasterska
muzyka, obraz przyjaznej podmiotowi przyrody,
u∏uda powszechnej mi∏oÊci. Odzyskanie radoÊci
˝ycia wydaje si´ wielce prawdopodobne.
Tymczasem pod koniec cz´Êci jeden z pasterzy
podejmuje ów rzewny, znajomy z poprzednich
cz´Êci temat i wszystko wraca do smutnego po-
rzàdku. Przed nami dwa najbardziej ekstatyczne
rozdzia∏y tej muzycznej historii. Marsz na stra-
cenie jest wizjà wywo∏anà nieudanym samobój-
stwem. Podmiot si´ przekona∏, ˝e ukochana nie
odwzajemnia jego mi∏oÊci, za˝y∏ tedy Êmiertelnà,
jak mu si´ zdawa∏o, dawk´ opium. Porcja oka-
za∏a si´ jednak nie doÊç silna, wywo∏a∏a jedynie
halucynacje. ArtyÊcie si´ wydaje, ˝e zabi∏ uko-
chanà, i skazanego na Êmierç prowadzà go na
miejsce kaêni. Wszystko na tle rozentuzjazmo-
wanej gawiedzi. Zanim spadnie katowski topór,
rozlegajà si´ po raz kolejny takty idée fixe.
Cz´Êç ostatnia jest wizjà poÊmiertnego losu arty-
sty. M∏ody muzyk znalaz∏ si´ na Sabacie czarow-
nic – poÊród zjaw, upiorów, ha∏asów, trzasków.
Pojawia si´ oczywiÊcie temat g∏ówny, ale teraz
nie jest to ju˝ melodia serio, lecz raczej banalna,
ludyczna, w grotesk´ uj´ta b∏ahostka. Pojawia
si´ kochanka, by wziàç osobisty udzia∏ w poni-
˝ajàcej dla odtràconego kochanka uroczystoÊci,
by si´ pastwiç nad nim razem z upiorami. Po-
Êród wrzasków, bicia dzwonów rozlega si´
hymn Dies irae, powtarzany na sposób prze-
Êmiewczy. Nast´puje ostateczna kl´ska, realizu-
je si´ kulturowy wzorzec mi∏oÊci nieszcz´Êliwej,
tym razem o tyle ciekawy, ˝e prze˝yty realnie. 

Historia jest banalna, do szpiku koÊci konwen-
cjonalna, p∏ytka. To jednak tylko dodatek do
dzie∏a o walorach prawdziwie artystycznych.
Symfonia Berlioza jest utworem wybitnym, nie-
powtarzalnym, osobnym. Podobnymi przymiota-
mi mo˝na scharakteryzowaç jej twórc´. To nie
tylko romantyczny marzyciel, ale nade wszystko
genialny eksperymentator, lekcewa˝àcy jakie-
kolwiek bariery artystyczne – nawet jak na wa-
runki epoki. W utworze wykorzysta∏ wszystkie
mo˝liwe instrumenty dost´pne swoim czasom,
ze szczególnym wyró˝nieniem d´tych i perku-
syjnych. Wyró˝nianie tych sekcji instrumental-
nych jest charakterystyczne dla muzyki francu-
skiej w ogóle i tym jà odró˝nia od jak˝e pod tym
wzgl´dem odmiennej muzyki niemieckiej. Jed-
nak nawet Francuzi, nawet publicznoÊç paryska
uzna∏a zrazu ten utwór za cokolwiek przesadzo-
ny, g∏oÊny i dziwaczny. 

Na zagranie Symfonii fantastycznej pozwoliç
sobie mogà tylko najlepsze orkiestry Êwiata.
Utwór wymaga bardzo wszechstronnego podej-
Êcia interpretacyjnego. Na podstawie praktyki
wykonawczej wyró˝niç mo˝na dwie szko∏y.
W pierwszej nale˝y si´ skupiç na przes∏aniu lite-
rackim, na dok∏adnym odczytaniu kompozytor-
skiego przes∏ania, i dopiero potem zasiada si´
do partytury. Wówczas skupiç si´ wypada na
ka˝dym niuansie, przyjrzeç si´ trzeba pojedyn-
czemu akordowi. Tak by muzyka sta∏a si´ opo-
wieÊcià, aby odda∏a swoje walory fabularne.
Sposób drugi nakazuje myÊleç o samej muzyce,
drobiazgi schodzà wówczas na dalszy plan,
utwór traci na dramatyzmie skrajnoÊci, kanty zo-
stajà wyg∏adzone. W obydwu wypadkach dzie∏o
doskonale si´ broni, co Êwiadczy tylko o jego ar-
tystycznej doskona∏oÊci. W pierwszym otrzymu-
jemy prawdziwy dramat muzyczny, rozdzierajà-
cy, ekstatyczny, szalony. Drugi sposób oferuje
nam zupe∏nie inne, ale nie mniej autentyczne
doznanie – szlachetnà barw´, pomys∏owà me-
lodyk´, bezpretensjonalne pi´kno kantyleny.
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Jos van Immerseel i Anima Eterna podà˝ajà
pierwszà z dróg, wyzyskujàc pierwiastek narra-
cyjny symfonii. Dla zespo∏u instrumentów daw-
nych jest to kierunek idealny ze wzgl´du na
pastelowy, soczysty dêwi´k, lepiej s∏u˝àcy opo-
wieÊci, jak˝e inny od byç mo˝e silniejszego, ale
nazbyt metalicznego pog∏osu instrumentów
wspó∏czesnych. PodkreÊlona zostaje waga frag-
mentów solistycznych. Zwrócona zostaje uwaga
na cz´ste, nag∏e zmiany, doskonale kontrasto-
wane. Uwypuklony jest francuski charakter
utworu – instrumenty d´te i perkusyjne brzmià
niesamowicie! Berlioz nakaza∏ w literackim wst´-
pie, aby w Scenie na wsi temat mi∏osny i tremolo
kot∏ów by∏y dêwi´kami dobywajàcymi si´ z dalsze-
go planu, i tak projektuje swojà przestrzeƒ mu-
zycznà van Immerseel. Podobnie rzecz si´ ma
z Sabatem czarownic, obmyÊlonym przez kom-
pozytora jako pe∏ne groteski, przeÊmiewcze poni-
˝enie nieszcz´Êliwie zakochanego. Ka˝dy odcieƒ
emocjonalny znajduje w wykonaniu Animy Eter-
ny swój dêwi´kowy wyraz. 

Nagranie bezdyskusyjnie doskona∏e. Osobnà
kwestià jest estetyka utworu, bardzo spektaku-
larna, nawet bombastyczna, dla niejednego od-
biorcy byç mo˝e nadmiernie rozbuchana. Jak
pisa∏ Miron Bia∏oszewski: „Muzyka leczy, ale za-
le˝y jaka i kogo. Jak nie pasuje, to wp´dza
w chorob´”. W wypadku tego dzie∏a jest to jed-
nak tylko wra˝enie powierzchowne, mogàce si´
pojawiç po pierwszym ods∏uchaniu. W istocie
mamy do czynienia z utworem wielowymiaro-
wym, pe∏nym zmiennych napi´ç, heterogenicz-
nym. Do dyskusji pozostaje, czy nazbyt szczegó-
∏owy program literacki nie wp∏ywa na t´ muzyk´
negatywnie, dla wielu s∏uchaczy czyniàc z niej
nieledwie ilustracj´. To ju˝ rzecz osobna. Nie
zmienia to natomiast w ˝adnym razie jej arty-
stycznej rangi, czemu w tym wypadku towarzy-
szy doskona∏a jakoÊç wykonania. 
Adam Adamczyk
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Zawiedzione
nadzieje
Johann Sebastian Bach Missae Breves 
BWV 233& 236
Pigmalion pod dyrekcjà Raphaela Pichona
Wydawnictwo Alpha (170) 
nagranie: 2009
wydanie: 2010

Sprawdzianem mo˝liwoÊci m∏odego artysty nie
jest jego debiut, ale „dzie∏o drugie” – druga po-
wieÊç, drugi film, druga p∏yta… O prawdziwoÊci tej
zasady mo˝na si´ przekonaç, s∏uchajàc nagraƒ
francuskiego zespo∏u Pigmalion, kierowanego
przez utalentowanego kontratenora i dyrygenta
Raphaela Pichona (rocznik 1984), ucznia Ken-
netha Weissa, Howarda Crooka i Pierre’a Cao.
Po bezsprzecznie zas∏u˝onym sukcesie pierwszej
p∏yty, wydanej jesienià 2008 roku (Alpha 130),
zawierajàcej dwie „ma∏e” msze Bacha g-moll
BWV 234 i A-dur BWV 235 (a tak˝e motet Der
Gerechte kommt um Bacha / Kuhnaua), ta dru-
ga, na której znalaz∏y si´ msze F-dur BWV 233
i G-dur BWV 236 oraz motet O Jesu Christ,
meins leben Licht BWV 118, niestety przynosi
rozczarowanie. 

Kto po zapoznaniu si´ z pierwszym kompaktem
zespo∏u Pichona spodziewa∏ si´ równie uda-
nych nast´pnych rejestracji, poczàtkowo jest
zdezorientowany. Dlaczego dwie kolejne „lute-
raƒskie” msze Bacha – kompozycje wyjàtkowo
pi´kne i rzadko wykonywane – nie uzyska∏y
równie udanego kszta∏tu jak te wydane wcze-
Êniej? Co sprawi∏o, ˝e m∏ody dyrygent odstàpi∏
od przyj´tych w pierwszym nagraniu znakomi-
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tych rozwiàzaƒ interpretacyjnych? Sytuacj´ t´
mo˝na t∏umaczyç chyba tylko zmianami w sk∏a-
dzie osobowym zespo∏u – wymianà przesz∏o po-
∏owy chórzystów (z dawnych sopranów, altów
i basów ma∏o kto pozosta∏), przetasowaniami
w grupie skrzypiec (prymariusz wczeÊniejszego
nagrania pow´drowa∏ do sekcji drugiej, a na je-
go stanowisku znalaz∏ si´ nowy muzyk) i zatrud-
nieniem nowych „smyczkowców” w continuo.
W rezultacie tej – byç mo˝e obiektywnie ko-
niecznej – przebudowy brzmienie Pigmalionu
sta∏o si´ mniej szlachetne, a finezja wykonawcza
ustàpi∏a miejsca zaledwie technicznej popraw-
noÊci. Czterodniowa sesja nagraniowa (przepro-
wadzona w paryskim koÊciele Notre-Dame du
Liban) okaza∏a si´ przypuszczalnie czasem zbyt
krótkim, by Pichon i jego nowi wspó∏pracownicy
mogli osiàgnàç w∏aÊciwy i oczekiwany poziom
porozumienia. Interpretacje zarejestrowane na
debiutanckiej p∏ycie ujmowa∏y retorycznoÊcià,
rozmachem i ˝arliwoÊcià; na tej drugiej – irytujà
skrajnà „bezproblemowoÊcià” i emocjonalnà
pustkà. Âpiew chóru jest beznami´tny, gra
smyczków – monotonna, instrumentalne sola
wypadajà blado, a linia basso continuo jest wà-
t∏a i pozbawiona spr´˝ystoÊci. Dramaturgi´ tego
wykonania kszta∏tujà jedynie kontrasty tempa
i sporadyczne instrumentalne „niespodzianki”
(np. kuriozalne fanfary rogów w Glorii z mszy F-
-dur – do zastosowania raczej w myÊliwskiej na-
gonce). Trudno dostrzec tu znanà z poprzednie-
go nagrania wielobarwnoÊç; poszczególnym
g∏osom tych polifonicznych kompozycji nie
nadano w∏aÊciwej intensywnoÊci i si∏y wyrazu,
budowane z nich struktury sà nieprzejrzyste
i p∏askie. Przewa˝a jednostajnoÊç – „popraw-
ne”, niemal bezmyÊlne odgrywanie nut, czego
jaskrawym przyk∏adem jest zamykajàcy p∏yt´ ˝a-
∏obny motet BWV 118 – wykonawczy „popis”
dostojnie monotonnej nudy. Jedynie Êpiew soli-
stów (sopranistki Eugènie Warnier i tenora Emi-
liana Gonzaleza-Toro) wydaje si´ zbli˝ony do
poziomu osiàgni´tego na pierwszej p∏ycie. 

Niezale˝nie od rzeczywistych przyczyn tak
znacznego spadku formy wykonawczej zespo∏u
Pigmalion – odpowiedzialnoÊç za wszystkie nie-
dociàgni´cia oczywiÊcie spada na jego m∏ode-
go dyrygenta. Mo˝e oszo∏omiony sukcesem
pierwszej p∏yty popad∏ w przedwczesnà rutyn´?
Mo˝e zanadto zaufa∏ mo˝liwoÊciom swoich mu-
zyków? Szkoda… Na pocieszenie mo˝na si´-
gnàç po wznowione jesienià 2010 roku nagra-
nia „ma∏ych” mszy Bacha, zrealizowane przed
20 laty przez Collegium Vocale z Ghent pod dy-
rekcjà Philippe’a Herreweghe’a (Virgin Classics
VIR 6284812). Pozostajà niedoÊcignione.
Jerzy WiÊniewski
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Pamflet 
na wszystkich
ludzi (2)
Edward Pasewicz

„Pan StaÊ jest Niemcem” – tak myÊla∏ spasiony
ziemniakami, kapustà i t∏ustymi sosami m´˝-
czyzna. „Niemcem!” Westchnà∏ i patrzy∏, jak
Pan StaÊ oddala si´ w kierunku k∏adki, której
oficjalna nazwa brzmia∏a k∏adka Bernatka, ale
wszyscy i tak mówili na nià k∏adka Bardotka.

„Mi∏oÊç!” – myÊla∏ ∏ysy m´˝czyzna, który wy-
∏ysia∏ w wieku lat 24 na skutek przesadzonej
terapii lekarskiej. Ot, nadgorliwy pan doktor
da∏ mu odrobin´ za du˝à dawk´ leku zwanego
Isoptinem, doda∏ do tego jeszcze dwa inne leki
(których nazw m´˝czyzna nie zapami´ta∏)
i w∏osy 24-letniego wówczas m´˝czyzny, nie
spasionego jeszcze, ca∏kiem powabnego, ca∏-
kiem cieszàcego si´ ˝yciem – zacz´∏y wy∏aziç
garÊciami. M´˝czyzn´ wype∏ni∏o to goryczà,
˝ó∏cià i pretensjà do Êwiata. Mia∏ byç pi´kny,

mia∏ zdobywaç serca ch∏opaków – a tu masz ci
los. Pierwszy cios po wyjÊciu ze szpitala zada∏
mu jego najlepszy przyjaciel: „Wyglàdasz jak
Lenin, lepiej ogól si´ ca∏kiem na ∏yso!”. 
M´˝czyzna dzielnie to zniós∏, ale nie zapo-
mnia∏. Nigdy nie zapomina∏. Ogoli∏ si´ na ∏yso,
co w mrocznych latach 80., w ma∏ym mia-
steczku na polskiej prowincji skaza∏o go na-
tychmiast na spo∏eczne odrzucenie. Âwi´te
babcie z koÊcio∏a pod wezwaniem Âwi´tego
Jana uwa˝a∏y, ˝e zosta∏ skinem, satanistà,
a mo˝e nawet hitlerowcem. Na pewno by∏ sza-
tanem. Tym bardziej ˝e zmuszony przez cho-
rob´ i wy∏ysienie musia∏ zakoƒczyç, chlubnie
w dzieciƒstwie rozpocz´tà, karier´ ministranta
(bo czy kto widzia∏ ∏ysego ministranta?). 

A teraz jeszcze to: „Niemiec!”. No i brzuch.
M´˝czyzna spojrza∏ z dezaprobatà na sp´cz-
nia∏y balon, który niós∏ przed sobà, bezwiednie
podà˝ajàc Êladami Pana Stasia. „Jak mo˝na
w ogóle nieÊç taki b´ben przed sobà? Musz´
coÊ z tym do cholery zrobiç. Ale jak? Dieta?
Jaka dieta?” M´˝czyzna nie lubi∏ diet. Dieta to
rygor, to odmawianie sobie czegoÊ, co si´ naj-
bardziej kocha. Jedzenie uspokaja∏o m´˝czy-
zn´. Zresztà ca∏kiem nieêle gotowa∏. Gotowa∏
jak dla batalionu wojska. Uwielbia∏ zapraszaç
swoich znajomych na pogaduszki po∏àczone
z piciem wina i pa∏aszowaniem smako∏yków
w∏asnor´cznie przez m´˝czyzn´ przyrzàdzo-
nych. To w∏aÊnie ta ˝ar∏ocznoÊç, ˝ar∏ocznoÊç
nie tylko jedzeniowa, ale te˝ ˝ar∏ocznoÊç
w stosunku do ludzi, których chcia∏ poznawaç,
kochaç, uwielbiaç i nienawidziç, spowodowa-
∏a, ˝e sp´cznia∏ i rozrós∏ si´, i szczelnie wype∏-
nia∏ sobà swoje 96-metrowe mieszkanie. 

„˚adnych diet! Nieszcz´Êliwa mi∏oÊç jest dosko-
na∏à dietà odchudzajàcà!” M´˝czyzna wiedzia∏,
˝e nie ma najmniejszych szans u Pana Stasia.
To musia∏by byç cud, cud nad Wis∏à. „On prze-
cie˝ wykrzywia si´, kiedy mnie widzi, musz´
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byç dla niego potwornie ohydnym staruchem.
Pewnie Êmierdz´ i mam wsz´dzie krosty,
a moja ot∏uszczona twarz jest odpychajàca”. 

M´˝czyzna zorientowa∏ si´, ˝e zaszed∏ na
skrzy˝owanie ulicy Bo˝ego Cia∏a z ulicà Józe-
fa (nazwanà tak z powodu przechadzki, jakà
odby∏ po niej NajjaÊniejszy Pan Franz Josef II).
Popatrzy∏ w prawo i popatrzy∏ w lewo. Wes-
tchnà∏, jego wewn´trzny g∏os bowiem niczego
mu nie podpowiada∏ na temat, gdzie ponios∏o
Pana Stasia. „Och, mieç taki radar, taki we-
wn´trzny organ, no nie wiem, takie coÊ, co po-
zwala∏oby mi wiedzieç, gdzie on jest, co myÊli
i widzieç go widzieç bezustannie!” 

M´˝czyzna rozp∏omieni∏ si´ na myÊl o organie,
ale zaraz dopad∏a go fala t∏ustoÊci, niech´ci
i upa∏u. Postanowi∏ pójÊç do galerii Olimpia
i pooglàdaç obrazy m∏odych malarzy. To za-
wsze dobrze na niego dzia∏a∏o, po prostu czu∏,
obcujàc z dzie∏ami m∏odych polskich malarzy,
˝e jest na Êwiecie coÊ gorszego ni˝ on sam.
Chocia˝ zdarza∏y si´ wyjàtki. Patrzy∏ wtedy na
obraz z rosnàcà niech´cià i kiedy w∏aÊcicielka
galerii Olimpia (o imieniu oczywiÊcie Olim-
pia) pyta∏a go: „I co? Dobre, co nie?”, rzuca∏
przez zaciÊni´te z´by: „Dobre, dobre” i odma-
wia∏ wypicia z Olimpià kawy.

M´˝czyzna skr´ci∏ w lewo i powoli, bardzo
powoli sunà∏ w kierunku galerii, myÊlàc ze
smutkiem co pó∏ metra: „Jest Niemcem, jest
Niemcem!”. I wcale go to nie cieszy∏o w grun-
cie rzeczy. Mia∏ z Niemcami k∏opot. Ba∏ si´
ich, podziwia∏ i nienawidzi∏. Wszystko naraz,
groch z kapustà. Nawet nie bardzo wiedzia∏,
dlaczego tak si´ dzieje. Nie potrafi∏ sobie przy-
pomnieç, czy w dzieciƒstwie mia∏ jakieÊ nie-
przyjemnoÊci zwiàzane z Niemcami. To mu-
sia∏o byç coÊ, co wypar∏ g∏´boko, i tu˝ przed
szybà z napisem „GALERIA OLIMPIA” po-
stanowi∏, ˝e musi to coÊ odkopaç, rozpoznaç

i unieszkodliwiç. „Mi∏oÊç jest najwa˝niejsza”
– pomyÊla∏ i otworzy∏ drzwi.

Gdyby ∏ysy i opuchni´ty m´˝czyzna mia∏ ów
wewn´trzny organ, o którym myÊla∏, wiedzia∏-
by, ˝e Pan StaÊ nie do koƒca by∏ Niemcem. 

Pan StaÊ dziwnym zrzàdzeniem losu wybra∏
si´ do knajpki Eszeweria, która znajdowa∏a si´
dok∏adnie po drugiej stronie ulicy, vis-à-vis
galerii Olimpia. Pan StaÊ usiad∏ przy ogromnym
otwartym oknie sali dla palàcych. Pi∏ wyÊmieni-
ty zimny gespritzter zrobiony przez wysokiego,
patykowatego barmana o twarzy diabe∏ka –
z wyÊmienitego rieslinga i odrobiny wody sodo-
wej z paroma kroplami soku jab∏kowego – i roz-
myÊla∏ o swoim pochodzeniu.

Wcale a wcale nie by∏o to ∏atwe. W Êlicznych,
Êwie˝ych i dobrze wymoszczonych tkankà
Êródb∏onkowà (pachnàcà lawendà i tymian-
kiem) ˝y∏ach Pana Stasia p∏yn´∏a mi´dzy inny-
mi krew i polska, i niemiecka, i s∏oweƒska,
i w∏oska, i portugalska, i tatarska, i ˝ydowska,
i szkocka, no i szwedzka. Du˝o ró˝nej dobrej
krwi p∏yn´∏o w ˝y∏ach Pana Stasia. 

Matka Pana Stasia by∏a pó∏ Polkà, pó∏ S∏owen-
kà. Jej z kolei matka by∏a córkà W∏oszki i pó∏-
-Polaka, którego matka by∏a Portugalkà, ale
z domieszkà krwi ˝ydowskiej. Matkà Portugal-
ki by∏a Angielka, której matka by∏a Szwedkà,
której matka by∏a smag∏olicà Litwinkà, której
ojciec by∏ Polakiem. Matkà owego Polaka by-
∏a Rusinka, której z kolei ojcem by∏ pewien Ta-
tar. Matka owego Tatara by∏a pi´knà perskà
dziewczynà, której babka pochodzi∏a z Arabii. 

Ojciec Pana Stasia, tak jak i jego matka, by∏ pó∏-
-Polakiem. Matka ojca Pana Stasia pochodzi∏a
z Wielkopolski, z rodziny, w której co rusz ktoÊ
˝eni∏ si´ z Niemkà, a ktoÊ inny wychodzi∏ za
mà˝ za Polaka. Pan StaÊ, pijàc powoli, próbowa∏
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systematycznie rozgryêç wszystkie zwiàzki,
ale znudzi∏o go to po 10 minutach. Pan StaÊ
uzna∏, ˝e wi´zów krwi w jego przypadku –
w przypadku po˝eracza Êwiata – nie da si´ po
prostu rozwik∏aç. „Najwyraêniej mia∏em byç
wszystkimi nacjami naraz” – pomyÊla∏ Pan
StaÊ i poczu∏ si´ nieco mesjaƒsko. Zapali∏ pa-
pierosa, rozpar∏ si´ w krzeÊle i ch∏onà∏ Êwiat. 

Tymczasem spasiony ∏ysy m´˝czyzna, po któ-
rego plecach ciek∏y stru˝ki potu, oglàda∏
wspó∏czesne malarstwo polskie. Troch´ mu
pomaga∏o. Nie by∏y to dobre obrazy. M´˝czy-
zna czu∏ zaniepokojenie, znu˝enie, niech´ç
i podekscytowanie, wszystko naraz. W jego
zepsutych kiszkach coÊ delikatnie bulgota∏o.
Wàtroba pozbawiona alkoholowych objawieƒ
(nie pi∏ od 3 dni), zdziwiona, zaczyna∏a prawi-
d∏owo pracowaç. „Bohomazy” – mruknà∏ do
w∏aÊcicielki galerii, która przyglàda∏a si´ mu
sceptycznie. Zapyta∏a go nawet, czy nie powi-
nien si´ wybraç do lekarza, sapie bowiem i dy-
szy, charczy i rz´zi, i zapach Êmierci unosi si´
wokó∏ niego wyraêny. „Nie znosz´ lekarzy!”

M´˝czyzna wiedzia∏, ˝e jedyny lek, jaki mo˝e
go uleczyç, to Pan StaÊ. „On, tylko on jest mo-
jà nadziejà, jego d∏onie i policzki, jego oddech
i zapach skóry. Pan StaÊ jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie!” – myÊla∏, wychodzàc
przed galeri´, ˝eby wraz z panià Olimpià, na
∏aweczce przed siostrzanà knajpà Eszewerii
o wdzi´cznej nazwie Esze, zapaliç papierosa
i ostatecznie pogrà˝yç si´ w radoÊnie nieusta-
jàcym poczuciu winy. Pani Olimpia przekony-
wa∏a ∏ysego, opuchni´tego i smutnego m´˝-
czyzn´, ˝e jednak powinien si´ leczyç. 

M´˝czyzna spojrza∏ na nià swoim t∏ustym
wzrokiem i powiedzia∏ spokojnie, wskazujàc
delikatnie falujàcym podbródkiem na okna sa-
li dla palàcych Eszewerii:
– JeÊli chodzi o lek, to siedzi tam. 
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Czytanie
ch∏opca
Agata Araszkiewicz

Kiedy by∏am jeszcze dziewczynkà, troch´ am-
bitnà, zamyÊlonà i samotniczkà, lubi∏am si´-
gaç po utwory troch´ bardziej „doros∏e”. Prze-
dziera∏am si´ przez kanon troch´ chaotycznie
czy przypadkowo, czasami wyciàgajàc z tego
bardzo wiele, czasami nie rozumiejàc nic. Jed-
nym z istotniejszych spotkaƒ, choç nie do koƒ-
ca spe∏nionych, by∏o si´gni´cie po tomik poezji
Czes∏awa Mi∏osza. By∏a to chyba Nieobj´ta
ziemia, w której porywa∏y mnie metafizyczne
opisy chmur albo codzienne, pe∏ne g∏´bi re-
fleksje. Jednak nadzieja na wi´cej „metafi-
zycznoÊci” zosta∏a przerwana, gdy natrafi∏am
na pewien utwór, w którym na pierwszy plan
wybija∏ si´ „stukot kobiecych obcasów” (by∏o
coÊ o odg∏osach nad ranem w odleg∏ym nie-
znanym mi mieÊcie na obcym tajemniczym
placu). Nie potrafi´ dzisiaj przypomnieç sobie
tego wiersza. Pami´tam tylko rozczarowanie
i zniech´cenie wobec tego przywo∏anego
przez poet´ kontrastu. Powiedzmy tylko mo˝e,
˝e scena polega∏a prawdopodobnie na tym, i˝
podmiot wiersza siedzia∏ samotnie w hotelo-
wym pokoju pogrà˝ony nieco w nicoÊci i ów
stukot kobiecych szpilek wybija∏ go z rytmu,
przywracajàc na powrót codziennoÊci, przy-
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ziemnoÊci, cielesnoÊci. By∏a w tym nadzieja,
ale i poczucie kobiecej obcoÊci, a nawet gor-
szoÊci. Ów „stukot” by∏ atrakcyjnie zewn´trz-
ny wobec poruszanych problemów, ale równo-
czeÊnie stanowi∏ rodzaj niebezpiecznej równo-
wagi gwarantujàcej stabilnoÊç tego uk∏adu. In-
stynktownie czu∏am, ˝e niezbyt mi przyjazne-
go. Dlaczego m´˝czyêni tak „naturalnie” fety-
szyzujà kobiety? – zastanawia∏am si´ wtedy.
Czy mo˝na odró˝niç, up∏ciowiç albo, jak by-
Êmy powiedzieli dzisiaj, ugenderowiç odg∏os,
jaki wydajà obcasy noszonych butów? I dla-
czego jest to takie Êliskie i niebezpieczne?
I dlaczego tomik poezji wypada mi z ràk?

Czu∏am opór wobec wielu moich lektur, ale
opisane wy˝ej spotkanie mo˝na okreÊliç chyba
jako rodzaj wczesnego feministycznego prze-
budzenia. Niedawno wróci∏am do tego wspo-
mnienia. Mamy wszak˝e Rok Czes∏awa Mi∏o-
sza, niedawno zmar∏ego wielkiego polskiego
poety, myÊliciela, eseisty. Moje przypomnie-
nie tego wiersza i jego niedojrza∏ej wszak˝e
lektury nabra∏o mocy tak˝e w Êwietle opubliko-
wanego na ∏amach „Gazety Wyborczej” wywia-
du na temat autora z jego biografem Andrzejem
Franaszkiem z okazji publikacji ksià˝ki Mi∏osz
(Znak, 2011). Nim jednak do tego przejd´,
chcia∏am na chwil´ si´ zatrzymaç nad donio-
s∏ym znaczeniem, jakie nie tylko dla mojego
pokolenia mia∏o ˝ycie i twórczoÊç Mi∏osza.
Jeden z najbardziej genialnych polskich twór-
ców XX wieku, ∏àczàcy w swoim prze˝yciu
doÊwiadczenie kraju przeoranego wojnami
i ciàgle zniewolonego, cz∏owieka i autora –
inaczej ni˝ Gombrowicz – wewn´trznie sza-
motanego trudnoÊcià opuszczenia ojczyzny
i niemo˝noÊcià ˝ycia w niej; twórcy establish-
mentowego, który staje si´ samotnym, nie-
zrozumianym nauczycielem akademickim
w Ameryce; przywiàzanego do „polskoÊci”,
ale przykro dotkni´tego „polaczkowatoÊcià”;
rozdartego mi´dzy doÊwiadczeniem metafi-

zycznej religijnoÊci a oporem wobec katolicy-
zmu instytucjonalnego; ci´˝ko doÊwiadczonego
przez ˝ycie i dokonujàcego ró˝nych wyborów
moralnych; pogrà˝onego w pracy i „dziwnej”
misji poezji; w koƒcu uhonorowanego literackà
Nagrodà Nobla. Mi∏osz ostatnie lata swego ˝y-
cia sp´dzi∏, powróciwszy z emigracji, w Krako-
wie, ale po Êmierci jego pogrzeb poprzedzi∏a
niechlubna dyskusja o tym, czy zas∏uguje on
na pochówek w Krypcie Zas∏u˝onych w klasz-
torze Na Ska∏ce. Ultrakatolickie Êrodowiska
wytyka∏y mu „antypolskoÊç” i „antykatolic-
koÊç”. Ile˝ losów, zawirowaƒ historii, dziejo-
wych paradoksów, upokorzeƒ i wywy˝szeƒ,
nie za∏atwionych polskich kompleksów i pro-
blemów zawiera si´ w tej biografii.

RównoczeÊnie jest ona jednak „spe∏niona”.
Jest opowieÊcià o geniuszu, który znajduje si∏´,
aby si´ odrodziç, aby przekuwaç niekorzystne
sytuacje na kolejne genialne wiersze i wielkie,
b∏yskotliwe, ponadczasowe eseje. Choç jest
w tej wielkoÊci, przyznajmy, par´ „gendero-
wych” w∏aÊnie wpadek. W dwudziestoleciu
mi´dzywojennym Mi∏osz debiutowa∏ jako kry-
tyk literacki i w swoich póêniejszych wspo-
mnieniach przyznaje si´ do swej niczym nad-
miernie nie uzasadnionej ówczesnej niech´ci
do prozy Zofii Na∏kowskiej. Na prze∏omie lat
20. i 30. ubieg∏ego stulecia mamy do czynienia
w literaturze polskiej z zaistnieniem silnej ko-
biecej konstelacji literackiej, która nigdy nie
by∏a dowartoÊciowana ani nale˝ycie opisana
z powodów ideologicznych w PRL-u, ale przed
wojnà cieszy∏a si´ uznaniem i docenieniem
sporej cz´Êci krytyki. Mi∏osz nigdy do niej nie
nale˝a∏. Po latach, w Prywatnych obowiàzkach
(1970), na marginesie swej Historii literatury
polskiej – podr´cznika napisanego z myÊlà
o amerykaƒskich studentach i wydanego po raz
pierwszy po angielsku w 1969 roku – tak pisa∏
o umieszczeniu w niej trzech autorek z dwu-
dziestolecia: „Sà te okropne babiszony, jak
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Zofia Na∏kowska, précieuse, której powieÊci
majà to do siebie, ˝e mdli po przeczytaniu jed-
nej strony, jednak szacunek dla «op∏otków»
zmusi∏ mnie do udzielenia jej miejsca. Albo
Maria Kuncewiczowa, powieÊciopisarka Êred-
nia, w dodatku dra˝ni mnie nadobnisia ca∏e ˝y-
cie udajàca bobasa [...], ale w op∏otkach przed
wojnà coÊ znaczy∏a, wi´c jest”. Gdzie indziej
pytany o swà niech´ç do kobiet-autorek Mi∏osz
wyzna∏ po prostu, ˝e przyczynà mog∏o byç
„Êrodowisko literackiej Warszawki”, „albo mój
sexizm – baby piszàce niezbyt mi si´ podoba-
∏y”1.

Pisane z angielska s∏owo „sexizm” (w latach 80.
nie wyda∏o si´ to niczym dziwnym) – zamiast
polskiego „seksizm” – pokazuje, jak d∏ugo
w polskiej kulturze powojennej obce by∏o
uÊwiadomienie sobie w∏asnej wrogoÊci wobec
kobiet. I to tak˝e jest cz´Êcià spuÊcizny po Mi-
∏oszu. Polski noblista wielokrotnie deklarowa∏
niech´ç do literatury pisanej przez kobiety, ale
wielkim przekroczeniem by∏o tu opubliko-
wanie eseju o poetce Annie Âwirszczyƒskiej
Jakiego˝ to goÊcia mieliÊmy? (1996). Powo∏u-
jàc si´ na swe uniwersyteckie amerykaƒskie
doÊwiadczenie i zetkni´cie z feministycznà
lekturà Szekspira, Mi∏osz przyznaje, ˝e chcia∏-
by naprawiç swój b∏àd zaÊlepienia. Powstaje
ciekawa ksià˝ka, która nie tyle próbuje wydo-
byç poezj´ Âwirszczyƒskiej z cienia, ile w∏a-
Ênie ocaliç jà od „genderowego” zapomnienia,
od automatyzmu wykluczania zwiàzanego
z ró˝nicà p∏ci. „KobiecoÊç” staje si´ kluczem
interpretacyjnym, który sprzyja lekturze otwie-
rajàcej na migotliwoÊç znaczeƒ, uwolnionych
od stereotypów p∏ciowych.
Ró˝nica p∏ci bywa∏a tak˝e tematyzowana
w poezji autora, rozmaicie w niej operujàc.
Jeden z wierszy z Nieobj´tej ziemi mówi∏:
„Widok starych, wyblak∏ych, / mamroczàcych,
o laskach, ni to m´˝czyzn / ni to kobiet, bo ró˝-
nica p∏ci zatarta. A obok lekko / przechodzà

barczyÊci ch∏opcy i ∏aniookie / dziewczyny,
najoczywiÊciej ci sami, tylko o ileÊ / lat wcze-
Êniej”. Nietrudno zauwa˝yç, ˝e w tym Êwiecie
jest ona sk∏adnikiem przemijania, czynnikiem
skazujàcym nas nieuchronnie na „upadek”
w byt, upadek du˝o bardziej bolesny ni˝ inne
zwiàzane z tym aspekty. Ró˝nica p∏ci jako ka-
tegoria waloryzujàca w wypadku lektury po-
ezji Âwirszczyƒskiej pozostaje fenomenem
stosunkowo odr´bnym i odosobnionym. 

Tak jest tak˝e w wypadku sposobu mówienia
o biografii Mi∏osza w wywiadzie Andrzeja
Franaszaka2. Omawiajàc sprzeczne koleje losu
poety, jego rodzinne, polityczne i towarzyskie
uwik∏ania biograf, przytacza czyjeÊ wspomnie-
nie z Kalifornii lat 60., gdzie kwit∏a atmosfera
kontestacji normatywnych obowiàzków i afir-
macja przyjemnoÊci ˝ycia („palmy, ocean,
hipisi, marihuana”). Na tym tle dom Mi∏oszów
pojawia∏ si´ jak wyj´ty z czarno-bia∏ego kadru
europejskiego filmu, gdzie dyskutuje si´ o Do-
stojewskim i Nietzschem, moralnoÊci dobra
i z∏a. „Dla równowagi jednak dodajmy – ko-
mentuje biograf – ˝e Mi∏osz nigdy nie marno-
wa∏ okazji, by cieszyç si´ ̋ yciem: kochaç, po˝à-
daç, jeÊç, piç. Nade wszystko: patrzeç i ch∏onàç.
Gdyby pozwoliç sobie na tani literacki chwyt,
moglibyÊmy go pokazaç jak postaç donjua-
nicznà, która z równà si∏à rzuca si´ w uciechy
tego Êwiata, co nast´pnie pokutuje, smagajàc
plecy dyscyplinà”. U genezy nakreÊlenia tego
rysu osobowoÊci le˝y m∏odzieƒczy zwiàzek
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1 Wyznanie to przytoczy∏a opracowujàca Dzienniki
Na∏kowskiej Hanna Kirchner, tom IV, cz. 2, 
Warszawa 1988, s. 407–408. 

2 Czes∏aw Mi∏osz, czyli wiàzka odruchów, „Gazeta
Wyborcza”, „Du˝y Format”, wydanie internetowe cz.
1, 2 i 3, z 5, 7 i 8.05.2011,
http://wyborcza.pl/1,75475,9540543.html,
http://wyborcza.pl/1,75475,9545401,Czeslaw_Milosz_
_czyli_wiazka_odruchow___cz__2.html,
http://wyborcza.pl/1,75480,9551126,Czeslaw_Milosz_
_czyli_wiazka_odruchow___cz__3.html (1.06.2011). 
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Mi∏osza z jego pierwszà wielkà mi∏oÊcià Jadwi-
gà Waszkiewiczównà. Porzucenie studenckiej
narzeczonej, byç mo˝e w cià˝y, osoby, którà
szczerze kocha∏ i do której myÊlami wraca∏ ca-
∏e ˝ycie, wyznacza w biografii Mi∏osza wa˝ny
moment. Ten, w którym teraêniejszoÊç zostaje
porzucona na rzecz przysz∏oÊci, ten, w którym
zach∏annoÊç, pragnienie coraz nowych wra˝eƒ
przewy˝sza jakiekolwiek mo˝liwe wysycenie
danà chwilà. Jako m∏odzieniec, poeta, nawet
gdyby si´ myli∏, nie umie czytaç teraêniejszo-
Êci jako spe∏nienia. Mi∏osz porzuca ukochanà
osob´, tak jak póêniej w swym egzystencjal-
nym zam´cie b´dzie porzuca∏ kolejnych przy-
jació∏ i kochanki. Trudna powojenna historia
Polski nie sz∏a tu z pomocà. Los zrzàdzi∏, ˝e
gdy wiele lat póêniej jego ˝ona Janka zostaje
z pierwszym synem i b´dàc w cià˝y z drugim
w Ameryce, gdzie byli na placówce, on decy-
duje si´ na ryzykowany powrót do Polski, niby
nieÊwiadomy pu∏apki, choç Êciàgany przez
ówczesne w∏adze. Mi∏osz nie chcia∏ „uciec”,
a ˝ona pisa∏a do niego: „p∏acimy wielkà cen´
za czystoÊç Twego sumienia”. Okaza∏o si´
oczywiÊcie, ˝e nie mia∏ wyboru. Gdy tylko
móg∏, opuÊci∏ Warszaw´ dla Pary˝a, ale zwle-
ka∏ z podró˝à za ocean. Rozpoczyna si´ d∏uga,
mozolna udr´ka roz∏àki, pasma depresji prze-
platane napadami si∏ ˝yciowych. Ba∏ si´ ca∏ko-
witego opuszczenia Europy. W Pary˝u nawià-
za∏ romans z filozofkà Jeanne Hersch, zacz´li
razem mieszkaç. Gdy Janka decyduje si´ na
powrót do Europy, niezbyt strategicznie pisze
jej, ˝e „Jeanne b´dzie wÊciek∏a”. Nie chcia∏
opuÊciç rodziny, choç nie móg∏ si´ zdecydo-
waç na zerwanie z kochankà…

Po latach Mi∏osz cierpia∏ na napady poczucia
winy, ˝e zaniedbywa∏ ˝on´, którà w ostatnich
latach Êmiertelna choroba przyku∏a do ∏ó˝ka,
bra∏ na siebie odpowiedzialnoÊç za to, ˝e jego
synowie nigdy si´ nie odnaleêli w zachodniej
rzeczywistoÊci. Wielokrotnie zadawa∏ sobie

pytanie, czy ten ci´˝ki los nie by∏ cenà za jego
egoizm. Ale równoczeÊnie „korzysta∏ z ˝ycia”.
„Nadal dzia∏a magnetyzm pomi´dzy mnà a ko-
bietami, które oczywiÊcie wiedzà czy ktoÊ jest
w grze czy poza nià” – notuje w Roku myÊliwe-
go i ma wtedy 76 lat. Andrzej Franaszek tak to
komentuje: „A wyglàda jak 50-latek, libido
niewiarygodnie wysokie, kolejne romanse...
JakaÊ studentka rozwodzi si´ dla niego, myÊli,
˝e b´dzie z nim, ale nic z tego nie wychodzi.
Rozstanie z «Heloizà» [poetyckie imi´ ówcze-
snej, dotrzymujàcej mu kroku wobec trudnych
rodzinnych prze˝yç kochanki, która pragnie
pozostaç anonimowa] te˝ odbywa si´ w dra-
matycznych okolicznoÊciach, byç mo˝e ona
jest na granicy za∏amania nerwowego, jemu si´
nic nie dzieje”... Wielokrotnie w portrecie kre-
Êlonym przez badacza pojawia si´ aluzja do li-
bidinalnych si∏ ˝yciowych polskiego poety,
kwitnàcych... kosztem kobiet. Lub inaczej: ce-
lowo lub przypadkowo, Êwiadomie lub nie bio-
graf Mi∏osza tak konstruuje o nim opowieÊç,
˝e kobietom przypadajà w niej drugorz´dne,
tragiczne albo co najmniej ambiwalentne role.
Oto wspomnienie z czasów m∏odoÊci: „Ch∏opiec
ma 15 albo 16 lat, czuje si´ brzydki, jest nie-
Êmia∏y, wyje˝d˝a na wakacje do rodziny
w Krasnogrudzie, a tu letniczka, dojrza∏a, znu-
dzona pewnie kobieta, która go kokietuje”.
Zraniony w swoich pierwszych uczuciach
m∏ody Mi∏osz próbuje wtedy pope∏niç samo-
bójstwo. OczywiÊcie, prócz okrutnej powtórki
z romantycznej sztampy, ten rys Êwiadczy
o bogatej wyobraêni poety, jego „przejaskra-
wionej” wra˝liwoÊci. Dlaczego jednak wybran-
ka serca jako kobieta dojrza∏a mia∏aby byç „znu-
dzonà, kokietujàcà” kobietà? W koƒcu nic o niej
nie wiemy. JeÊli Mi∏osz ca∏e swoje ˝ycie wiód∏
w afirmacji „hymnu po˝àdania”, dlaczego po-
dobnych praw nie mo˝emy przyznaç letniczce?

„Dzia∏a∏y na niego prawid∏a Êwiata cielesnego
– mówi gdzie indziej Franaszek. – Mi∏osz by∏
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manichejski, ale «nieczysta materia» go fascy-
nowa∏a w swych ró˝nych postaciach. Mia∏ wiel-
kie libido, zdobywa∏ kobiety, pragnà∏ te˝ innych
uroków Êwiata”. W konstrukcji ram egzy-
stencjalnych opowieÊci o ˝yciu poety „libido”
i „kobiety” stojà po stronie „nieczystej materii”.
Pozostaje pytanie, czy zabieg ten zaciemnia,
czy rozjaÊnia sens jego prze˝yç? I jaka powsta-
je wtedy opowieÊç? Bez wàtpienia umiesz-
czenie kobiet na nieco gorszej, dwuznacznej
pozycji pozwala snuç histori´ o m´skim pod-
miocie, który zmagajàc si´ z ró˝nymi upiorami
epoki, od czasu do czasu szuka ratunku w ko-
biecych ramionach. Byç mo˝e ich „stukot ob-
casów” przywraca go czasem ˝yciu, wyrywa
z marazmu i zwàtpienia. RównoczeÊnie nie sà
one do koƒca prawdziwymi ˝yciowymi partne-
rami, nie wspominajàc o partnerstwie wirtual-
nym, symbolicznym. Nie zapominajmy jed-
nak, ˝e stosunek do kobiet i sposób opisywania
relacji z kobietami tak˝e jest znakiem epoki.
Patriarchalne ramy opowieÊci o ˝yciu Mi∏osza
pozwalajà na pozorne przyzwolenie, by o ko-
bietach, które by∏y w jego ˝yciu wa˝ne lub
z którymi byç mo˝e mia∏ podmiotowe relacje,
myÊleç bardziej przedmiotowo, jak o rzeczach
do u˝ytku (nie bez pewnego poczucia triumfu).
Kobieca podmiotowoÊç najpewniej dosz∏a do
g∏osu jedynie w wypadku ostatniej ˝ony, Carol,
najbardziej pogodnego zwiàzku poety. Nie
wiemy przecie˝, czym by∏o ˝ycie Mi∏osza, ale
mo˝emy je bez koƒca interpretowaç, konstru-
owaç o nim narracj´. Czytam bogatà, pracowi-
cie opracowanà biografi´ Franaszka (podobnie
jak wywiad z nim) jako propozycj´ takiej re-
konstrukcji.

Na jej podstawie zyskujemy istotnà opowieÊç
o ˝yciu poety. Krzy˝uje si´ w niej wiele istot-
nych tak˝e ciàgle dla wspó∏czesnej polskiej
wyobraêni wàtków, takich jak: napi´cie mi´-
dzy wschodem a zachodem, traktowanie „wy-
jazdu” jako rodzaju zdrady, polskie polityczne

problemy to˝samoÊciowe, „polaczkowaty”
charakter i szerzej kultura polska jako forma-
cja ufundowana na kanwie trudnej historii, ze
swymi kompleksami i pozaborowym „oderwa-
niem”, postsowieckim terrorem i wcielonym
brakiem poczucia bezpieczeƒstwa i wolnoÊci,
formacja, która daje tak ma∏o mo˝liwoÊci, aby
odnaleêç si´ w zachodniej rzeczywistoÊci. Do
tych i paru innych wa˝nych rysów dochodzi
jeszcze skonstruowany w tej biografii rys
„wiecznego ch∏opca”. M´˝czyzny, który nie
musi dorosnàç, któremu wi´cej wolno, który
mo˝e pozwoliç sobie na „egoizm” i chaotycz-
ne „realizowanie siebie”, który korzysta z rela-
cji z kobietami, ale ich tak naprawd´ nie ceni.
Tymczasem nawet naerotyzowane lub pe∏ne
mi∏osnego napi´cia (dos∏ownie i w przenoÊni)
relacje z m´˝czyznami pozostajà podmiotowe.
Jednym z istotnych wspomnieƒ o przedwojen-
nej warszawskiej m∏odoÊci poety jest przyjaêƒ
z Iwaszkiewiczem, który cierpiàcemu na poczu-
cie gorszoÊci „litewskiemu niedêwiedziowi”
u∏atwia∏ start towarzyski. Zachowa∏y si´ zapi-
ski w dzienniku Iwaszkiewicza o „ch´do˝eniu
Czesia”, choç prawdopodobnie prawdziwego
romansu mi´dzy nimi nigdy nie by∏o. Sam Mi-
∏osz pisa∏ do Iwaszkiewicza listy: „Ca∏owa∏a
mnie i pieÊci∏a owa istota – ukobiecony Ty!”.
Wiele ich ró˝ni∏o, ale ∏àczàca ich wi´ê musia-
∏a byç fascynujàca, przepe∏niona wzajemnymi
si∏ami twórczymi i byç mo˝e libidinalnym ero-
tycznym napi´ciem czy zauroczeniem. Podob-
nie homo-spo∏eczny (choç zapewne niewin-
ny!) charakter ma powojenna amerykaƒska
k∏ótnia ze Zbigniewem Herbertem, gdy nara-
stajàca ró˝nica zdaƒ na tle politycznym zaowo-
cowa∏a trwa∏ym mi´dzy poetami roz∏amem.
Herbert pisa∏ potem do Mi∏osza: „Chcesz, czy
nie chcesz, b´d´ Ci´ przeÊladowa∏ mojà dziwnà
mi∏oÊcià”, jednak po latach Mi∏osz mu powie:
„JesteÊ moim wielkim mi∏osnym zawodem”.
W polu twórczoÊci mi∏osne napi´cia mi´dzy
poetami nie sà niczym dziwnym, jednak mà
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uwag´ przyciàga fakt ich „wznios∏oÊci”, w od-
ró˝nieniu od zdecydowanie innej rangi mi∏o-
snych czy erotycznych napi´ç z kobietami.

Kultura polska przez wieki wypracowa∏a model
Matki Polki – udr´czonej, zmys∏owo nieobecnej
kobiecoÊci, która pozbawiona m´skiego part-
nera, stoi na stra˝y rodzinnego i spo∏ecznego
∏adu. Jednak jej przed∏u˝eniem jest polski mit
„wiecznego ch∏opca” – syna na wag´ z∏ota,
wychowywanego w poczuciu wyjàtkowoÊci
i jedynoÊci, któremu nie dane jest dojrzeç do
zmys∏owego (˝yciowego i symbolicznego)
partnerstwa z kobietami. Libido kobiet jest
mniej wa˝ne lub wa˝ne o tyle, o ile stanowi wy-
pe∏nienie m´skiego mitu. Spe∏nia si´ w marty-
rologicznej nami´tnoÊci, na którà istnieje du˝e
przyzwolenie, stanowiàce cenzur´ na inne „na-
mi´tne” realizacje. Mo˝emy je dostrzec jako
wtórne fenomeny spe∏niajàce m´skie potrzeby,
m´skà wizj´ „wiecznego ch∏opca”, która nada-
je im „manichejski”, „nieczysty” charakter.
„Oddzielili ci´, syneczku, od snów, co jak mo-
tyl dr˝à” – pisa∏ w 1944 roku wojenny poeta
Krzysztof Kamil Baczyƒski w wierszu Elegia
o ch∏opcu polskim w swoistej odpowiedzi na na-
pisany ponad 100 lat wczeÊniej wiersz Adama
Mickiewicza Do matki Polki (1830). Mickie-
wicz analizowa∏ m´czeƒskie „zabawki” pol-
skiego ch∏opca” przypominajàce raczej narz´-
dzia tortur, poÊwi´cenie ˝ycia, jakie przypadnie
mu w udziale, skazanemu na polskà martyrolo-
gi´ i poÊwi´cenie matki, która nie ma wyboru,
musi oddaç ojczyênie syna. U Baczyƒskiego
nic si´ nie zmienia: „sny, co jak motyl dr˝à”,
wyznaczajà niemo˝liwy obszar indywidualnej
wolnoÊci – prób´ ˝ycia, prób´ si∏ i zmys∏owo-
Êci – która pozostaje nieosiàgalna. DziÊ, gdy
˝yjemy w epigoƒskim paradygmacie roman-
tycznym, wznios∏oÊç Matki Polski zastàpi∏a
nieobecna kobieta bez dost´pu do pakietu praw
seksualnych, takich jak zdrowotne prawa repro-
dukcyjne czy symboliczne prawa podmiotowo-

Êci. Nieobecna kobieta mo˝e byç tak˝e nieobec-
nà erotycznà kochankà (albo ˝mudnà ˝onà),
która nigdy nie wyst´puje na równi. Wieczny
ch∏opiec zaÊ trzyma si´ mocno – nigdy nie dano
mu dojrzeç, jest mo˝e troch´ bonvivantem, mo-
˝e troch´ mizoginem, oddzielnie bywa tak˝e
wielkim twórcà. Na co dzieƒ znamy takich do-
brze zapowiadajàcych si´ m∏odych artystów,
intelektualistów czy pisarzy – neurotycznych,
egoistycznych, ceniàcych emancypacj´, ale
ciàgle l´kajàcych si´ kobiet... czasami za nimi
ganiajàcych. Gdy dziewczyna jest w cià˝y,
dezerterujà; jeÊli zostajà, nie potrafià udêwi-
gnàç ci´˝aru. I ciàgle nie mogà odnaleêç tych
kobiet, z którymi czujà si´ dobrze, których per-
spektywa, prze˝ycia i doÊwiadczenia cenione
sà na równi, z którymi przyjaêƒ coÊ „znaczy”
i z którymi nawet „mi∏osny zawód” mo˝na
prze˝yç podmiotowo…
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Adam Adamczyk 
(ur. 1975) – absolwent filologii
polskiej UAM, wspó∏za∏o˝yciel
internetowego „Nowego Pisma”,
publikowa∏ w „Tekstualiach”,
„LiteRacjach”, wspó∏pracuje 
z portalem www.sztukapilki.pl.
Interesuje si´ literaturà, muzykà
dawnà, z lat m∏odzieƒczych
pozosta∏a – niemalejàca – mi∏oÊç
do pi∏ki no˝nej. 

Agata Araszkiewicz 
(ur. 1971) – autorka rozpraw
z dziedziny feministycznej krytyki
literackiej i filozofii; t∏umaczy∏a
Luce Irigaray. Jej pasjà
intelektualnà i emocjonalnà jest
relacja matka–córka. 
W 2001 roku wyda∏a Melancholi´
Zuzanny Ginczanki. Wypowiadam 
wam moje ˝ycie
(www.oska.org.pl/ginczanka). 
Zwiàzana z czasopismami 
„Obieg” i „Krytyka Polityczna”. 
Ma swój blog o sztuce Flâneriaa!
(www.flaneriaa.blox.pl). 

Jerzy Borowczyk 
(ur. 1968) – historyk literatury,
krytyk, pracuje na polonistyce
UAM. Zajmuje si´ literaturà XIX
i XX wieku oraz najnowszà. Autor
ksià˝ki Rekonstrukcja procesu
filomatów i filaretów 1823–1824
(Poznaƒ 2003) oraz szkiców
i recenzji publikowanych m.in.
w „Czasie Kultury”, „Arcanach”,
„Frondzie”, „Polonistyce”, „Ruchu
Literackim”. Wspólnie z Micha∏em
Larkiem zredagowa∏ wybór
wierszy mi∏osnych Andrzeja
Sosnowskiego (Dla tej ciemnej
mi∏oÊci, 2009) oraz tom
wywiadów z pisarzami (Rozmowa
by∏a mo˝liwa, 2008). 

Tomasz Ewertowski 
(1985) – student UAM. 
W ramach Mi´dzykierunkowych
Indywidualnych Studiów
Humanistycznych studiuje filologi´
polskà, filologi´ serbskà 
i filozofi´.

Jure Jakob
(ur. 1977) –  [patrz: s. 122] 

Gorazd Kocijanãiã
(ur. 1964) – [patrz: s. 123] 

Tomasz Kowalski 
(ur. 1984) – polonista, teatrolog.
Pracuje nad doktoratem 
o W. H. Audenie, choç przy okazji
pisze tak˝e na inne tematy.

Taja Kramberger
(ur. 1970) – [patrz: s. 122] 

Piotr Kuligowski 
(ur. 1990) – marksizujàcy
publicysta, czyli ktoÊ, kto nie da
sobie wmówiç, ˝e Êwiat jest
czarno-bia∏y. Od niedawna student
historii kultury politycznej na UAM.

Meta Ku‰ar 
(ur. 1952) – [patrz: s. 121] 

Maciej Kurak 
(ur. 1972) – od 2009 roku
prowadzi VI Pracowni´ Grafiki 
na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. W 2005 roku zdoby∏
g∏ównà nagrod´ w konkursie
Spojrzenia Deutsche Banku
organizowanym przez galeri´
Zach´ta w Warszawie. 
W 2009 roku otrzyma∏ Paszport
Polityki. Od wielu lat realizuje
dzia∏ania w przestrzeni zarówno
prywatnej, jak i publicznej. 
Prace wykonuje zawsze do
konkretnego miejsca, wchodzàc
jednak w dialog z przestrzenià,
porusza ró˝norodne zagadnienia 
i problemy spo∏eczne. 
Jest autorem wielu realizacji
artystycznych zarówno w kraju, 
jak i za granicà.

Micha∏ Larek 
(ur. 1978) – adiunkt w Zak∏adzie
Literatury i Kultury Nowoczesnej
IFP UAM, redaktor „Czasu
Kultury”, wyk∏adowca w WSNHiD;
krytyk literacki, czasem teatralny.
Zajmuje si´ literaturà XX i XXI
wieku, antropologià mediów 

i kulturà popularnà. Wyda∏ 
tom wywiadów z pisarzami
Rozmowa by∏a mo˝liwa
(razem z J. Borowczykiem),
wspó∏redagowa∏ Kres
logocentryzmu i jego kulturowe
konsekwencje. Publikowa∏ m.in. 
w „Kresach”, „Tekstualiach”,
„Teatrze”.

Adam Lipszyc 
(ur. 1975) – filozof, eseista 
i t∏umacz. Pracuje w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje
si´ g∏ównie XX-wiecznà filozofià 
˝ydowskà, filozoficznymi
konsekwencjami psychoanalizy 
i myÊlà Waltera Benjamina. 
Autor ksià˝ek: Mi´dzyludzie.
Koncepcja podmiotowoÊci 
w pismach Harolda Blooma
(2004), Âlad judaizmu w filozofii
XX wieku (2009). Redagowa∏ tom
Emmanuel Lévinas: Filozofia,
teologia, polityka (2006), 
jak równie˝ (wraz ze Stanis∏awem
Krajewskim) tom Abraham
Joshua Heschel: Philosophy,
Theology and Interreligious
Dialogue (2009). Przygotowuje
zbiór esejów o literaturze pt.
Rewizja procesu Józefiny K. 
(Ha!Art) oraz ksià˝k´ o Walterze
Benjaminie SprawiedliwoÊç na
koƒcu j´zyka... (Universitas). 

Katarzyna Lisowska 
(ur. 1988) – studentkà IV roku
filologii polskiej na Uniwersytecie
Wroc∏awskim. Jej szkice i recenzje
mo˝na przeczytaç na ∏amach
„Odry”, „Kontrastu” oraz na
portalach Przystaƒ i Ksià˝ka.net.
Interesuje si´ przede wszystkim
szeroko rozumianà krytykà
genderowà, zw∏aszcza jej
najnowszymi nurtami, takimi jak
studia m´skie, teoria queer czy
badania literatury gejowskiej 
i lesbijskiej. Zajmuje si´ teorià
literatury i krytykà literackà. 
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Artur Daniel Liskowacki 
(ur 1956) – zajmuje si´ historià
Pomorza i niemieckà przesz∏oÊcià
Szczecina w kontekÊcie historii
polsko-niemieckiej. Tematyce tej
poÊwi´ci∏ tomik Ulice Szczecina
(1995), s∏uchowisko Przez drzwi
(1996), jak równie˝ eseje
Cukiernica pani Kirsch (1998) 
i powieÊç Eine kleine (2000),
która w 2001 roku znalaz∏a si´ 
w finale Nagrody Literackiej NIKE.
Poeta, prozaik, autor utworów dla
dzieci, eseista, krytyk teatralny.
Pracowa∏ w redakcji tygodnika
„Jantar, Morze i Ziemia”, od 1990
w „Kurierze Szczeciƒskim”
(kierownik dzia∏u kulturalnego).
Wspó∏pracuje z miesi´cznikiem
„Teatr”, dwumiesi´cznikiem
„Pogranicza” oraz „TwórczoÊcià”.
Ostatnio wyda∏ powieÊç Mariasz
(2007) i opowiadania Capcarap
(2008). 

Piotr Matywiecki 
(ur. 1943) – poeta, eseista, 
autor 11 tomów wierszy,
najwa˝niejszym jednak dzie∏em 
w jego dotychczasowym dorobku
pozostaje obszerna, liczàca ponad
500 stron ksià˝ka eseistyczna
Kamieƒ graniczny (1994),
uhonorowana m.in. presti˝owà
nagrodà PEN-Clubu. W 2006 roku
jego ksià˝ka Ta chmura powraca
uzyska∏a nominacj´ do Nagrody
Literackiej NIKE 2006 i znalaz∏a
si´ w finale tej nagrody. W roku
2008 monografia Twarz Tuwima
znalaz∏a si´ w finale Nagrody
Literackiej NIKE oraz otrzyma∏a
Nagrod´ Literackà Gdynia 2008
w kategorii „esistyka”. 

Cezary Michalski 
(1963) – absolwent polonistyki UJ
i slawistyki w Pary˝u. By∏
redaktorem pism „bruLion” 
i „Debata”, wspó∏pracowa∏ m.in. 
z „Tygodnikiem Literackim” 
i „˚yciem”. W latach 2006–2008
zast´pca redaktora naczelnego
gazety „Dziennik
Polska–Europa–Âwiat”. Obecnie
cz∏onek zespo∏u redakcyjnego
dwumiesi´cznika „Europa” 
i  wspó∏pracownik „Krytyki
Politycznej”.

Andrzej Niewiadomski 
(ur. 1965) – poeta. Autor 6 ksià˝ek
poetyckich: Panopticum (1992),
Niebylec (1994), Prewentorium
(1997), Kruszywo (2001), 
Locja (2005), Tremo (2010).
Wspó∏za∏o˝yciel i redaktor 
(w latach 1989–2010) kwartalnika
literackiego „Kresy”. 
Mieszka w Lublinie.

Edward Pasewicz 
(ur. 1971) – poeta, prozaik. 
Wyda∏ m.in.: Dolnà Wild´, Th, 
Wiersze dla Ró˝y Filipowicz,
Âmierç w darkroomie, drobne!
drobne!, Muzyka na instrumenty
strunowe, perkusj´ i czelest´,
Pa∏acyk Bertolta Brechta. 
Mieszka w Krakowie. 

Urszula Pawlicka 
(ur. 1987) – studentka
Uniwersytetu Warmiƒsko-
Mazurskiego w Olsztynie na
kierunkach dziennikarstwo 
i komunikacja spo∏eczna oraz
filologia polska. Nale˝y do Fundacji
Liternet. Wspó∏pracuje z portalem
literackim Niedoczytania.pl.
Zamieszcza felietony na stronie
Ha!artu. Publikowa∏a 
w „Portrecie”, „Tekstach”,
„artPapierze”, „Pograniczach”,
„Redzie” (on-line), „Perspektywach
Kulturoznawczych”. Fascynatka
literatury (w) sieci.

Radharani Pernarãiã 
(ur. 1979) – [patrz: s. 122] 

Piotr P∏awuszewski 
(ur. 1984) – czytelnik, widz 
i s∏uchacz; doktorant na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Stanis∏aw Obirek 
(ur. 1956) – profesor na U¸ 
na Wydziale Stosunków
Mi´dzynarodowych 
i Politologicznych. Studiowa∏
filologi´ polskà na UJ, filozofi´ 
i teologi´ w Neapolu i w Rzymie
na Uniwersytecie Gregoriaƒskim. 
W 1997 roku habilitowa∏ si´ 
na Wydziale Historycznym UJ.
Autor ksià˝ek: Co nas ∏àczy?
Dialog z niewierzàcymi (2002),
Religia – schronienie czy
wi´zienie? (2006), Obrze˝a
katolicyzmu (2008), Catholicism
as a Cultural Phenomenon in The
Time of Globalization: A Polish
Perspective (2009), Uskrzydlony
umys∏. Antropologia s∏owa Waltera
Onga (2010). Interesuje si´
miejscem religii 
we wspó∏czesnej kulturze,
dialogiem mi´dzyreligijnym,
konsekwencjami Holokaustu 
i mo˝liwoÊciami przezwyci´˝enia
konfliktów religijnych,
cywilizacyjnych i kulturowych. 

Bronis∏aw Âwiderski 
– student wydzia∏u socjologii,
relegowany z uniwersytetu
warszawskiego w 1968 za wrogie
dzia∏ania i okrzyki. W Danii od
1970 roku, studiowa∏ socjologi´
kultury, by∏ pracownikiem
akademickim na Uniwersytecie
Kopenhaskim, m.in. w Centrum
Sørena Kierkegaarda. Ponad 200
publikacji po duƒsku, polsku,
angielsku, rosyjsku i szwedzku.
Autor pracy Gdaƒsk i Ateny
(Warszawa 1996). T∏umacz
Powtórzenia. Przedmów Sørena
Kierkegaarda (Warszawa 2001).
Autor 3 powieÊci: Autobiografii
(Londyn 1981), S∏ów obcego
(Kraków 1988, nominacja do
NIKE) i Asystenta Êmierci
(Warszawa 2007, nominacja do
Nagrody Literackiej Gdyni i NIKE).
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Katarina ·alamun-Biedrzycka
(ur. 1942) – mieszkajàca w Polsce
s∏oweƒska slawistka, publicystka,
t∏umaczka literatury polskiej 
i s∏oweƒskiej. Studiowa∏a
slawistyk´ na uniwersytetach 
w Lublanie, Zagrzebiu i Krakowie.
Uzyska∏a doktorat w 1976 roku,
pracowa∏a jako wyk∏adowca
j´zyka s∏oweƒskiego na UJ 
i literaturoznawca w Instytucie
S∏owianoznawstwa PAN.
Przek∏ada∏a na s∏oweƒski
twórczoÊç takich polskich
autorów, jak: Witold Gombrowicz,
Bruno Schulz, Czes∏aw Mi∏osz,
Stanis∏aw Wyspiaƒski i wielu
innych. W j´zyku polskim ukaza∏y
si´ w jej t∏umaczeniu utwory m.in.
Tomasza ·alamuna, Alesza
Debeljaka, Urosza Zupana. 
W 1995 roku nak∏adem Fundacji
Pogranicze ukaza∏a si´ jej
autorska antologia poezji

s∏oweƒskiej w wydaniu
dwuj´zycznym. Autorka prac
krytycznoliterackich oraz esejów
na tematy translatologiczne. 

Ale‰ Âteger 
(ur. 1973) – [patrz: s. 123] 

Tomasz Zar´bski 
(ur. 1977) – absolwent filozofii 
na WNS UAM. Interesuje si´
naukami kognitywnymi, filozofià
spo∏ecznà, muzykà dawnà. 

Ma∏gorzata Zgaiƒska 
(ur. 1987) – studentka filologii
polskiej UAM w Poznaniu.
Absolwentka Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim. W 2009 roku
obroni∏a prac´ licencjackà
poÊwi´conà teorii liberatury 
i twórczoÊci Rados∏awa
Nowakowskiego. Aktualnie 

w swojej pracy magisterskiej bada
sztuk´ multimediów oraz problem
zmiany ÊwiadomoÊci kulturowej.

Uro‰ Zupan
(ur. 1963) – [patrz: s. 121] 
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