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Efekt wrażenia
„Świetna książka, naprawdę robi wrażenie!”
– w potocznym relacjonowaniu wrażeń z prze-
czytanej książki tego rodzaju stwierdzenie
nie jest niczym zaskakującym. Trudno byłoby 
zaprzeczyć, że książka może zrobić wrażenie.
Ale gdyby spróbować zastanowić się nad tre-
ścią, którą takie zdanie komunikuje, mógłby 
pojawić się problem. O jakim wrażeniu mowa?
Czy chodzi o jakiś somatyczny wstrząs, czy też
raczej o bardziej intelektualne doznanie ob-
cowania ze sztuką? Czy można w jakiś sposób
wypreparować jedno konkretne wrażenie,
jakie wywarła dana książka, czy też rzecz do-
tyczy bardziej ogólnego nastroju po lekturze?
I wreszcie – w jaki sposób przekazać indywi-
dualne, jednostkowe wrażenie tak, aby było
komunikowalne poprzez ogół zrozumiałych
językowo mechanizmów językowych? 

Te wszystkie pytania właściwie kumulują się
w jednym: co i w jaki sposób robi z nami litera-
tura? Przemysław Czapliński, pisząc o litera-
turze z lat 90. i początku XXI wieku, wskazywał
między innymi, że tworzy ona „efekt bierności”,
to jest wytwarza pewną ubezrefl eksyjniającą 
narrację o tak zwanym czasie normalnym1, wy-
korzystując skonwencjonalizowane schematy 

1 P. Czapliński, Efekt bierności, Kraków 2004.

fabularne i sprawdzone modele psychologicz-
ne postaci. Najnowsza polska proza, to jest 
ta z ostatnich kilku lat, znacząco przekracza 
tego rodzaju uniwersalizujące diagnozy. Nie 
oznacza to jednak, że przestała oddziaływać 
na czytelników. Przeciwnie, proklamowany na 
przykład przez Igora Stokfi szewskiego „zwrot 
polityczny” pokazuje, że literatura najnowsza 
daleka jest od bierności między innymi poprzez 
wpisanie się w nurt myślenia zaangażowanego2. 
Jednakże „robienie wrażenia” z pewnością nie 
charakteryzuje wyłącznie literatury powszech-
nie określanej jako polityczna. Co więcej, wy-
daje się, że to właśnie „wrażeniowość” staje 
się swoistą dominantą współczesnej kultury, 
a w tym także oczywiście i literatury. Pytanie 
o wrażenie, jakie robi ta właśnie literatura, 
pisana przez autorów, których medialna obec-
ność jest dziś mocno zarysowana, przybiera 
formę pytania o efekty, które to wrażenie two-
rzą. Albowiem „wrażenia nie można odsepa-
rować od wszystkich afektów, interpretacji 
i retoryki, które je zrefl ektowały, zakomuniko-
wały i zglobalizowały – od tego wszystkiego, co 
je uformowało, wyprodukowało, umożliwiło”3.

Rozważając ten problem, chcemy przyjrzeć 
się trzem wybranym postaciom polskiej sce-
ny literackiej: Jackowi Dukajowi, Wiesławowi 
Myśliwskiemu i Szczepanowi Twardochowi 
i zaproponować interpretacje strategii, po-
przez które w tekstach wymienionych twórców 
wywierane są określone wrażenia. Zestawieni 
przez nas autorzy znacząco różnią się od siebie 
– zarówno na poziomie języka, jak i prezento-
wanych poglądów na literaturę i rzeczywistość. 
Łączy ich natomiast fakt, że ich dzieła wywiera-
ją silne wrażenie na czytelnikach.

2 G. Borradori, Filozofia w czasach terroru. Rozmowy 
z Jürgenem Habermasem i Jacques’em Derridą,
przekł. M. Karalus, M. Kilanowski, B. Orlewski, 
Warszawa 2010, s. 119.

3 Ibidem.

„Wrażeniowość” to dominanta
współczesnej kultury.
Pytanie o wrażenie, jakie
wywołuje literatura, sprowadza
się dzisiaj do pytania o efekty, 
które to wrażenie tworzą.
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Jacka Dukaja efekt dywersji

Lektura każdej z dotychczasowych powieści 
Jacka Dukaja rozpoczyna się od konfrontacji 
z osobliwością literackiego świata, który już od 
pierwszych akapitów tekstu uderza czytelnika 
swoją obcością. Sięgając na przykład po Perfek-
cyjną niedoskonałość, natrafi amy na taki oto 
początek całej historii:
„Piątego lipca, w dniu ślubu swej córki – a była 
to niedziela i słońce grzmiało z bezchmurne-
go błękitu, słony wiatr szarpał purpurowymi 
sztandarami na wieżach zamku, krzyczały pta-
ki – Judas McPherson, pan na włościach, stahs 
Pierwszej Tradycji, zasiadający w obu Lożach, 
właściciel ponad dwustu hektarów Plateau HS, 
honorowy członek Rady Pilotów Sol-Portu, pre-
zydent Gnosis Incorporated, został dwukrotnie 
zamordowany”4.

Z kolei początek Lodu brzmi tak: „14 lipca 1924 
roku, gdy przyszli po mnie czynownicy Mini-
sterjum Zimy, wieczorem tego dnia, w wigilję 
syberjady, dopiero wtedy zacząłem podejrze-
wać, że nie istnieję”5. Precyzyjne określenie
momentu dziejowego rozpoczynającej się hi-
storii ulega stopniowemu rozmywaniu poprzez 
kolejne słowa, które z pozoru mają przedstawić 
i dookreślić wydarzenia wspominanych dni. 
Jednak nie dochodzi do żadnego wyjaśnienia, 
bo utrudnia je to wszystko, czego czytelnik już 
na początku opowieści nie może zrozumieć. 
Niezrozumienie dotyczy zarówno pojedyn-
czych słów („stahs”, „czynownicy”), jak i całych 
sformułowań opisujących kondycje bohaterów 
(„zacząłem podejrzewać, że nie istnieję” czy 
„dwukrotnie zamordowany”). Dukaj nie daje 
żadnych wskazówek co do zasad rządzących 
światami jego fi kcji, czytelnik musi się zgodzić 
na niewiedzę, by móc wejść w każdą historię.

4 J. Dukaj, Perfekcyjna niedoskonałość, Kraków 2004, s. 9.
5 J. Dukaj, Lód, Kraków 2007, s. 7.

Bohater Perfekcyjnej niedoskonałości, Adam
Zamoyski, pochodzi z połowy XXI wieku, jed-
nak jego poznawanie i rozumienie świata po-
dobne jest do tego, które posiada sam czytający.
Zarówno postać literacka, jak i czytelnik muszą 
stopniowo zawiesić swoje dotychczasowe rozu-
mienie świata, bo tylko zawieszenie umożliwia 
podjęcie próby wejścia w zainscenizowaną,
autonomiczną logikę fi kcji. To oczyszczenie
z posiadanej wiedzy o mechanizmach rządzą-
cych rzeczywistością jest jedynym możliwym
sposobem lektury, z kolei dla samych bohate-
rów prozy jest to jedyna możliwość, by uwierzyć
w świat, który zamieszkują. Podobnie reporter
Ian Smith z Xavrasa Wyżryna – początkowo
wyznaje, że nie rozumie motywacji działania 
Xavrasa, którego poczynania ma relacjonować.
Jednak na końcu całej historii, kiedy przyjmuje
logikę świata, w który został wrzucony, zaczyna 
wierzyć w wizję historii Xavrasa i ten akt wiary 
jest równoznaczny z przyjęciem reguł rzeczy-
wistości, w której się znajduje.

Początkowe wrażenie obcości, towarzyszące
lekturom prozy Dukaja, jest stopniowo oswa-
jane poprzez osobliwą strategię multipliko-
wania niejasnych elementów rzeczywistości.
Reguły, którymi rządzi się fi kcja, są względem
niej immanentne, a więc możliwe do poznania 
tylko poprzez wejście w świat powieści. Czytel-
nik kolejno zaczyna więc dodawać mnożące się
niezrozumiałości, które stają się elementami
swojej własnej „pokręconej logiki”, konstytu-
ującej światy Dukaja.

Strategię pisarską Dukaja można określić jako
efekt dywersji wobec komunikacyjnych postaw 
literatury najnowszej6. Jego proza może być
traktowana jako dywersja przeciwko pozali-

6 Na obecność takiej strategii, zdecydowanie mniej
popularnej od postawy konformistycznej, wskazywał np.
Przemysław Czapliński – zob. Powrót centrali. Literatura
wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2007, s. 199.
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terackim środkom zbiorowego porozumienia 
do tego stopnia, że domaga się radykalnego
przedefi niowania samej struktury rozumienia.
W miejsce nadziei na wyjaśnienie niejasnych
elementów w toku fabuły trzeba się zgodzić
na stan permanentnej niewiedzy, która jest 
warunkiem możliwości przyjęcia fi kcjonalnej
logiki. Poprzez swoją dywersję Dukaj znaczą-
co narusza porządek skończonej immanencji
doświadczenia czytelnika, który przez użycie
sprawdzonych schematów lekturowych dąży 
do rozszyfrowania reguł świata literackiego.
Tutaj musi mierzyć się z obcością, która nie
pozwala się uzasadnić w instancjach zewnętrz-
nych wobec reguł samej fi kcji. Efekt dywersji
Dukaja prowadzi czytelnika do akceptacji „po-
kręconej logiki”, otwierającej możliwość wy-
kręcenia umysłu, transgresji spetryfi kowanych
konsensusów lekturowych i możliwości per-
cypowania fi kcji niejako przeciwko samemu
czytelnikowi, którego jedyną strategią wobec
dywersji pisarza okazuje się po prostu podjęcie
wyzwania lektury. Konieczna do tego jest jed-
nak afi rmacja nadrzędnego prawa rządzącego
całą prozą Dukaja: „Nie zna się zasad gry, a jed-
nak się gra”7.

Wiesław Myśliwski i wrażenie 
arcydzieła
„Myśliwski jest ostatnim depozytariuszem mitu
tzw. prawdziwej literatury – ważnej i poważnej,
pytającej o sens istnienia i tajemnicę bytu, usi-
łującej ogarnąć całość doświadczenia”8. Jego
najnowsza powieść, Ostatnie rozdanie, dosko-
nale się wpisuje w tak zarysowaną strategię
pisarską. To obszerny monolog człowieka usi-

7 J. Dukaj, Lód, op. cit., s. 144.
8 D. Nowacki, Nowa powieść Myśliwskiego. Czy znów

arcydzieło?, Wyborcza.pl, http://wyborcza.
pl/1,75475,14575452,Nowa_powiesc_Mysliwskiego__
Czy_znow_arcydzielo___RECENZJA_.html (16.12.2013).

łującego ogarnąć całość swojego życia poprzez 
alegoryczną fi gurę notesu, w którym znajdują 
się nazwiska postaci, od dawna  nadających 
bieg całemu jego życiu. Centralna alegoria 
notesu staje się przyczynkiem dla wielu monu-
mentalnych diagnoz, do których Myśliwski nie-
przerwanie przyzwyczajał swoich czytelników 
w całym swoim pisarstwie:
„W tych wszystkich fragmentach, przypadko-
wych, niespodziewanych, nieprzystających do 
siebie, jak nie przystaje dzień do dnia, zda-
rzenie do zdarzenia czy słowa do myśli, do wy-
obrażeń, do uczuć, do snów, a nawet słowa do 
słów, wzajemnie sprzecznych, nieprzyjaznych 
często wobec siebie, które żadnemu porząd-
kowi nie chcą ulec, krążąc w nas jakby po osob-
nych orbitach, a naszą nad nimi nadrzędność 
można porównać do nadrzędności naszego 
ciała, na przykład nad sercem, wątrobą czy 
żołądkiem, niezależnymi przecież od nas. Tak 
że jesteśmy, podobnie jak mój notes, jak gdyby 
opasani gumą, która ma tę właściwość, że cza-
sami pęka”9.

Metafora ludzi jako notesów, akcentująca ich 
wewnętrzne sfragmentaryzowanie, nakłada 
się na inną, równie efektowną metaforę szwów:
„We wszystkim wypatrywałem szwów. Przez 
szwy widziałem nawet ludzi, a im na kogoś 
dłużej patrzyłem, tym bardziej pozostawały 
mi w oczach po nim tylko szwy. Niby wydawał 
się cały, ale gdy się dobrze w niego wpatrzyć, 
okazywał się zszyty z kawałków, kawałeczków, 
kawalątek i tylko dzięki temu, że zszyty, mógł 
uchodzić za całość”10.

Myśliwski, kreując swojego bohatera – niespeł-
nionego malarza, który porzucił ASP, by przy-
uczać się do zawodu krawieckiego – formułuje 
dość oczywiste już dziś diagnozy, dotyczące 

9 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 133.
10 Ibidem, s. 231.
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podmiotowości. Właśnie postać krawca, czyli 
rzemieślnika, połączona z artystycznym talen-
tem i ambicjami, pozwala stworzyć fi gurę zdol-
ną do przekonującej siłą metafory interpretacji 
rzeczywistości. Monologujący bohater Ostat-
nieg o rozdania stawia bardzo wiele fundamen-
talnych pytań dotyczących kondycji człowieka. 
Dzięki takiemu zabiegowi Myśliwski usiłuje 
wpisać się w tradycję modernistycznych gigan-
tów literatury spod znaku Hermanna Brocha 
i jego Śmierci Wergilego czy Eliasa Canettiego 
i jego Auto da fé. Również poprzez operowanie 
kontekstem i intertekstualnymi odniesieniami 
Myśliwski daje wyraźnie do zrozumienia, że in-
teresuje go wysoki rejestr kultury i monumen-
talne do niej podejście. W scenie gry w karty, 
która nawiązuje do tytułu powieści, główny 
bohater rozgrywa partię pokera ze zmarłym 
szewcem Mateją. Chwilę wcześniej w tekście 
pojawia się wspomnienie Ingmara Bergmana, 
co pozwala przywołać analogiczną scenę z jego 
Siódmej pieczęci. Tego rodzaju efektowne na-
wiązania do starannie wyselekcjonowanych 
twórców kultury wysokiej wzbudzają w czytel-
niku wrażenie, że oto obcuje z prozą niezwykle 
wyrafi nowaną, z arcydziełem, za które – jak 
ironicznie wskazywał w swojej recenzji Nowac-
ki – winniśmy Myśliwskiemu wdzięczność11.

Efekt arcydzieła w Ostatnim rozdaniu wynika 
z połączenia kilku cech właściwych myśleniu 
o wybitnym utworze literackim: to bohater, 
który przeprowadza monumentalną summę
swego życia i przy użyciu silnie zmetaforyzo-
wanego języka konstruuje wielkie narracje 
o człowieku, oraz pole intertekstualne, które 
w przypadku Myśliwskiego wyznaczane jest 
poprzez krąg wysokomodernistycznych po-
przedników. Iluzja dzieła wybitnego, epickiego 
i uniwersalnego nie wytrzymuje jednak kon-
frontacji z banalnością formułowanych przez 

11 D. Nowacki, op. cit.

Myśliwskiego diagnoz i irytująco melancholij-
nym pragnieniem przywrócenia przeszłości
(w myśl zasady, że to, co przeszłe, było bardziej
wartościowe, jak choćby notesy czy tradycyjne
pisanie listów). Efekt arcydzieła, schlebiający 
konwencjonalnemu myśleniu o prozie wybit-
nej, inaczej niż w przypadku Dukaja, polega tu
na włączeniu czytelnika w krąg bezpiecznego
stylu odbioru, opartego na kreacji świata scalo-
nego, sprowadzonego do oswojonych, wielkich
narracji na temat współczesnej rzeczywistości.

Tożsamość (nie)polityczna 
u Szczepana Twardocha
Najnowsza powieść Szczepana Twardocha,
Morfi na, spotkała się z entuzjazmem niezwy-
kle rzadko doświadczanym w polskim świecie
literackim. Na autora posypał się deszcz pozy-
tywnych recenzji i nagród literackich, z Pasz-
portem „Polityki” na czele. Głosy krytyczne,
nawet te umiarkowane, utonęły w morzu po-
wszechnej euforii. Co ważne, nie zadziałał tu
efekt „genialnego debiutu”, wszak Morfi na to
już jedenasta powieść w dorobku autora. Twar-
doch, do tej pory poruszający się na margine-
sach współczesnej literatury12, z rozmachem
wkroczył na literackie salony. Fenomen ten
można tłumaczyć długim „poszukiwaniem
stylu” czy też nastrajaniem głosu, jednakże
najbardziej odpowiednia wydaje się tu właśnie
kategoria wrażenia.

Na wrażenie, które wywiera na czytelniku Mor-
fi na, składa się kilka elementów, różniących tę
prozę od tekstów Dukaja i Myśliwskiego. Pierw-
szy z nich to niesłabnący urok i wdzięk, z jakimi

12 Marginesach podwójnych – z jednej, strony chodziło tu 
o problematyczny status pisarza fantasy, z drugiej,
o polityczne zaangażowanie autora (otrzymał on nieco
stygmatyzującą Nagrodę im. Józefa Mackiewicza).
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jest prezentowane i postrzegane dwudziestole-
cie. Świat powieści pełen jest emblematycz-
nych dla tego okresu „rekwizytów”, których
samo przywołanie bezbłędnie odsyła nas nie
tyle w konkretny okres historyczny, ile raczej
w pewien fantazmatyczny, żeby nie powiedzieć
mitologiczny, moment w polskiej historii.
I tak czytelnik wraz z Konstantym ma okazję
odwiedzać warszawskie kawiarnie, gdzie ko-
biety w białych rękawiczkach palą papierosy 
na długich lufkach. Wieczorem może zajść na 
dansing o szemranej reputacji, gdzie zama-
wia się „lornetę i meduzę”, a także wdaje się
w bójki z innymi bywalcami klubu. Na koniec
zaś poszukać może ukojenia w ramionach Sa-
lome, żydowskiej prostytutki, żywcem wyjętej
z modernistycznych fantazji o demonicznych
kobietach. Co więcej, Twardoch „wrażenie
dwudziestolecia” potęguje poprzez ukazanie
jego schyłku, ostatnich chwil – oto świat, który 
za chwilę zniknie i nigdy już nie powróci.

Drugim źródłem wrażenia jest sposób kreacji
głównego bohatera. Autorowi Morfi ny udała y
się trudna sztuka wypreparowania czarnego
charakteru, który można polubić. W powieści
wyczuwalne są inspiracje kryminałami noir
spod znaku Chandlera, jednakże dużo waż-
niejsza wydaje się zakończona sukcesem próba 
przeszczepienia na grunt polski kluczowej dla 
współczesnej amerykańskiej popkultury fi gu-
ry zgorzkniałego cynika, skrywającego swoją 
prawdziwą naturę. Oto udało się stworzyć kogoś,
kto może konkurować z doktorem House’em
czy Dexterem, kultowymi bohaterami amery-
kańskich seriali. Co więcej, postać ta wytwarza 
niezwykle potrzebną (jak pokazuje recepcja 
książki) fi gurę bohatera narodowego. Konstanty 
i jego problem z polskością wnoszą upragniony 
i długo wyczekiwany powiew świeżości w mocno
już zmurszałe i zasklepione modele patrioty-
zmu. Połączenie tych dwóch aspektów decyduje
o niezwykłej popularności tej postaci.

Z takiej kreacji głównego bohatera wyłania 
się – i to trzeci element konstrukcji ogólnego 
„wrażenia”, jakie wywiera Morfi na – nowy język 
mówienia o wartościach, jakie wnoszą pojęcia 
ojczyzny, patriotyzmu czy poświęcenia. Kon-
stanty, którego poznajemy na początku książki, 
zdaje się polskim odpowiednikiem człowieka 
bez właściwości z domieszką dekadencji. Powta-
rzające się jak mantra pytanie: „Kim jestem?”, 
które stawia sobie Konstanty, sugeruje płynność 
i nieokreśloność jego tożsamości. Ta amor-
fi czność jest jego chlubą i powodem do dumy. 
Jednakże wraz z rozwojem akcji owa płynność 
krzepnie, a Konstanty, poniekąd wbrew swo-
jej woli, zostaje wciągnięty w machinę działań 
opozycyjnych. Jego autonomiczny świat, który 
z takim mozołem konstruował od lat, w obli-
czu katastrofy narodowej rozpada się niczym 
domek z kart. Matryca zachowań w sytuacji, 
w której „Ojczyzna wzywa”, okazuje się o wiele 
silniejsza, niż Konstanty mógł przypuszczać. 
Koleiny wyżłobione przez wieki polskiej tradycji 
narodowej są tak głębokie, że wyznaczają jedy-
ny możliwy sposób działania – bohater Morfi ny
musi stać się bohaterem narodowym. Atrakcyj-
ność Konstantego polega właśnie na tym, że sta-
je się on współczesną prefi guracją narodowego 
herosa. Ten model tożsamości, będący pewnym 
wariantem wzorów utwierdzonych przez wiele 
wieków tradycji, uzupełnia poważną lukę we 
współczesnej kulturze polskiej. Ani najnowsza 
myśl polityczna, ani inne dyskursy światopo-
glądowe nie potrafi ły dać odpowiedniego języ-
ka dla tej postawy, którą, nieco upraszczając, 
określić można mianem „nowoczesnego kon-
serwatyzmu”. Wizja polityczno-tożsamościowa, 
którą roztacza Twardoch w swojej najnowszej 
powieści, wbija się klinem między dotychczaso-
wą alternatywę języka tradycyjnego patriotyzmu 
i modernizacyjnego liberalizmu. 

Zestawienie tych trzech elementów: odwołania 
się do dwudziestolecia, czyli fantazmatycznego 
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zaplecza współczesnych dyskursów politycz-
nych, kreacja bohatera, czytelnie odwołującego 
się do najatrakcyjniejszych schematów popkul-
turowych, i – przede wszystkim – nadanie no-
wej, bardziej pociągającej formy pewnemu tra-
dycyjnemu modelowi tożsamości narodowej, 
zdecydowało o olbrzymim sukcesie Morfi ny. yy
Wrażenie, które Twardochowi udało się wy-
wrzeć na rzeszach czytelników, przekraczało 
doświadczenie czysto literackie.

Wskazane i analizowane przez nas przykłady 
„wywierania wrażenia” pokazują wyraźnie, że 
kategoria ta staje się swoistą dominantą dzi-
siejszej komunikacji literackiej. Niemała w tym 
zapewne zasługa ogólnej rekonfi guracji pola 
literackiego, w którym coraz większe znaczenie 
zyskuje amatorska, uprawiana na blogach lite-
rackich i specjalnie powstałych w tym celu por-
talach, krytyka literatury. Marginalizacja roli za-
wodowych i profesjonalnych krytyków sprawia, 
że to właśnie wrażenie staje się podstawową, 
dominującą w dyskusjach o nowej literaturze, 
kategorią. W obliczu tego przesunięcia łatwo 
popaść w nastrój resentymentalny, jednakże 
wiązałoby się to z kapitulacją i ostatecznym od-
daniem pola specjalistom od literackiego PR-u. 
Może należałoby zatem krytycznie potrakto-
wać samą kategorię wrażenia, uznając ją za 
dominantę współczesnych praktyk literackich, 
i w ten sposób dać jej szansę na ukazanie wła-
snej niejednoznaczności, dzięki czemu mog-
łaby się okazać użytecznym narzędziem dla 
analizy aktualnego życia literackiego.                     

fot. Marek Wasilewski
[s. 70, 77]
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