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Zdj´cie
teorii 
¸ukasz Grodziƒski

Recenzencki dzia∏ „Literatury na Âwiecie”
(11-12/2010) odnotowa∏ ukazanie si´ kolejnej
intrygujàcej pozycji o fotografii. To ksià˝ka
francuskiego filozofa Georges’a Didi-Huber-
mana Obrazy mimo wszystko. Iwona Kurz
w artykule Fotografia po Auschwitz zastanawia
si´ nad relacjà mi´dzy obrazem a pami´cià hi-
storycznà. Filozof, wedle s∏ów autorki, poczyni∏
niezwykle wa˝ny krok w nadaniu tej ostatniej
nowego wymiaru: „Ludzie negujàcy Zag∏ad´
nie interesujà jednak Didi-Hubermana, intere-
sujà go ci, którzy radykalnie negujà mo˝liwoÊç
przedstawienia Zag∏ady: skoro nie da si´ poka-
zaç wszystkiego, nie nale˝y pokazywaç nic.
Tymczasem autor Obrazów mimo wszystko

przywraca przedstawieniom w∏aÊciwe propor-
cje – wyraênie jednak dowartoÊciowujàc sam
mechanizm ich tworzenia (wydarzenie histo-

ryczne) i interpretacji (wywo∏ywanie z wy-
obraêni obrazu przesz∏oÊci). Proces odnawia-
nia znaczeƒ zaczyna si´ tutaj od przywrócenia
wszystkich, nawet «czarnych», «pustych» ele-
mentów, od podj´cia interpretacji na nowo,
w punkcie zero z uwzgl´dnieniem wszystkiego,
co pozwoli pracowaç wyobraêni – ale te˝ od
odrzucenia ci´˝aru dowodu, przypisywanego
zdj´ciom przez jednych, i lekkoÊci pozoru, su-
gerowanej przez innych”. To jednak nie koniec
ksià˝kowych rekomendacji wyj´tych z perio-
dyku propagujàcego literatur´ Êwiatowà. Oto
bowiem w kolejnym numerze (1-2/2011) Aga-
ta Bielik-Robson recenzuje niedawno wydanà
ksià˝k´ Jakuba Momro poÊwi´conà Beckettowi
Literatura ÊwiadomoÊci. Samuel Beckett – pod-

miot – negatywnoÊç. Ta imponujàca pozycja
zas∏uguje na pochwa∏y, i spod pióra warszaw-
skiej filozofki takowe wychodzà. W uzasadnie-
niu czytamy: „Kanwà dla tego procesu, jakim
jest kreacja nowego idiomu krytycznego, jest
zderzenie mi´dzy dwiema wiodàcymi wyk∏ad-
niami Becketta, których dostarcza, z jednej
strony, dialektyka negatywna Theodora Ador-
no, z drugiej zaÊ – protodekonstrukcja Mauri-
ce’a Blanchota; bioràc wyraênie stron´ tej
pierwszej, ale zarazem nie odmawiajàc pewnej
racji tej drugiej, Jakub Momro udoskonala
adorniaƒskà «teori´ krytycznà», przenoszàc jà
niejako na drugi brzeg dekonstrukcji”. 

„Bluszcz” (3/2011) radykalnie odmieni∏ swo-
je ∏amy. Wraz z nowà szatà graficznà pojawili
si´ równie˝ nowi autorzy, a wÊród nich tak,
wydawa∏oby si´, odlegli od dotychczasowej
linii pisma, jak chocia˝by Maciej Maleƒczuk.
Zauwa˝my na marginesie, ˝e dezaprobacie
z powodu tak radykalnej odnowy dajà doÊç
mocno wyraz czytelniczki na internetowych
forach. Naszym zdaniem, ca∏oÊç wyglàda jednak
zach´cajàco mi´dzy innymi dzi´ki rozmowie
z Krystynà Jandà i felietonowi Ignacego Kar-
powicza (zachowuj´ oryginalnà pisowni´):
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„Testosteron nie jest mojà najulubieƒszà przy-
prawà w literaturze; ba!, uwa˝am, ˝e po poezji
Safony nie da si´ po prostu czytaç tego prze-
starza∏ego Heming-waya!”.

„Kultura Wspó∏czesna” (2/2010) ukaza∏a si´
pod has∏em „kultury oporu”. Piotr Juskowiak
proponuje nam zaznajomienie si´ z nowymi
teoriami, które czynià miasto centralnym punk-
tem swojego zainteresowania: „Miasto postpo-
lityczne to tak˝e synonim metropolii kreatyw-
nej, miasta skupionego na akumulacji kapita∏u
kreatywnego i budowaniu kulturowej dystynk-
cji (w odniesieniu do pozosta∏ych miejskich
konkurentów), przekuwanych w kapita∏ we
wspó∏czesnym tego s∏owa znaczeniu, mierzo-
ny poziomem ekonomicznego wzrostu.
W oczach Richarda Florydy lekarstwo na pro-
blemy wspó∏czesnych metropolii le˝y we w∏a-
Êciwym wykorzystaniu odwiecznych zalet
miasta – jego zaawansowania technologiczne-
go, talentu zamieszkujàcych je ludzi i toleran-
cyjnej atmosfery”. 

Miasta charakteryzujà si´ tym jeszcze, ˝e tam
„Wielki brat naprawd´ patrzy”, jak przekonuje
nas w „Nowej Fantastyce” (3/2010) Andrzej
Miszczak: „W Raporcie mniejszoÊci, amery-
kaƒskiej produkcji z udzia∏em Toma Cruise’a,
przest´pców ∏apano i karano jeszcze zanim
pope∏nili zbrodni´. Fabu∏a filmu, nakr´conego
na motywach opowiadania Philipa K. Dicka,
ze wzgl´du na pomys∏ ingerencji w myÊli oby-
watela kojarzy si´ z Rokiem 1984 Orwella.
Czy za kilka lat wizje z obu dzie∏ stanà si´ rze-
czywistoÊcià? Wiele na to wskazuje”. 

„Fa-art” (3-4/2010) ostatnio wykazuje sk∏on-
noÊci do podsumowaƒ w duchu intelektualnej
wspólnoty. Tym razem temat numeru brzmi
Nasze teorie. Rozwa˝ania inicjuje Krzysztof
Uni∏owski, który w nast´pujàcy sposób definiu-
je powinnoÊci krytyki literackiej: „Ca∏a sztuka

jednak w tym, aby próbowaç [...] wykraczaç
poza czas i poza miejsce z góry dla zabawy
i gry wyznaczone, aby odnajdowaç literatur´
(element fikcyjny, narracyjny, retoryczny, figu-
ratywny itp.) poza wydzielonà dla niej sferà.
I aby literatur´ traktowaç z powagà wymaganà
od uczestnika zabawy czy gry, którà (na dzie-
cinny sposób) uznajemy za wartà zaanga˝owa-
nia”. Ryszard Knapek z kolei w tekÊcie Kultu-

ra profesjonalizmu, czyli jak dobrze kochaç li-

teratur´ zmaga si´ na konkretnym przyk∏adzie
z teraêniejszym kryzysem statusu inteligenta:
„Co wi´c zosta∏o z filologa? Okazuje si´, ˝e
w obecnej sytuacji filolog jako profesjonalista
zupe∏nie nic nie znaczy, do niczego si´ nie od-
nosi, ani na poziomie zawodowym, ani nauko-
wym. Filolog jest wi´c wspania∏ym przyk∏a-
dem czystej instytucji – jest profesjonalistà bez
profesji, pustym signifiant, profesjonalistycz-
nym ateistà. I jako taki [...] jest potrzebny lite-
raturoznawcom”. 

W „Pograniczach” (6/2010) S∏awomir Nosal
przyglàda si´ najnowszej ksià˝ce Andrzeja
Stasiuka Dziennik pisany póêniej. Ukazuje filo-
zofi´ podró˝y, której ho∏duje beskidzki pisarz,
na tle propozycji innych pisarzy europejskich.
Zderza przede wszystkim ró˝ne podejÊcia do
etyki podró˝owania jako kategorii, która po-
zwala przekroczyç turystyczne, jednowymia-
rowe podejÊcie do problemu. Nosal zauwa˝a:
„Paradoksalnie zatem podró˝ nie musi okazaç
si´ niczym bohaterskim. Mo˝e nie byç wcale
wystawieniem si´ na jej trudy, na niebezpie-
czeƒstwa wynikajàce z tego, co mo˝e si´ zda-
rzyç, a czego przewidzieç nie sposób. Stasiuk
od lat wybiera jednak takie strony, które w za-
chodnim Europejczyku muszà budziç l´k”. 

W marcowej „Odrze” (3/2011) uwag´ naszà
przyku∏ tekst poÊwi´cony izraelskiemu pisa-
rzowi Etgarowi Keretowi. Piotr Czerkawski,
w bardzo aprobatywnej tonacji, odmalowuje
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najwa˝niejsze kr´gi zainteresowaƒ twórcy.
Jednym z nich jest – nie ma w tym ˝adnej nie-
spodzianki – opowiedzenie si´ wobec progra-
mu generacji starszych pisarzy i najwa˝niej-
szych pràdów myÊlowych wspó∏czesnoÊci:
„Keret od zawsze z nonszalancjà traktowa∏
uosabianà choçby przez Amosa Oza koncepcj´
pisarza jako narodowego proroka. W licznych
wywiadach przekonywa∏, ˝e «nie reprezentuje
˝adnej grupy spo∏ecznej, lecz grup´ emocjo-
nalnà». Mimo i˝ tradycyjne hebrajskie podej-
Êcie do literatury jest mu z pewnoÊcià obce,
Keret zaciekle broni si´ tak˝e przed ∏atkà post-
modernisty”.

Nim przeka˝emy przeglàd w zaprzyjaênione
r´ce, pozwólmy sobie na koniec poleciç jeszcze
jednà recenzj´, z wydanej niedawno ksià˝ki ce-
nionego autora. Oto bowiem z „TwórczoÊci”

(3/2011) mo˝emy si´ dowiedzieç, co sàdzi
o najnowszej powieÊci Wojciecha Kuczoka
Spiski Agnieszka N´cka. Co najbardziej zain-
trygowa∏o autork´? Otó˝: „Spiski to jednak na-
de wszystko narracja o obezw∏adniajàcej sile
nami´tnoÊci. Kuczok da∏ si´ ju˝ wielokrotnie
poznaç jako «specjalista» od portretowania
mi∏osnych uniesieƒ. I tym razem nie zawiód∏
pok∏adanych w nim oczekiwaƒ. Wàtki erotycz-
ne wydajà si´ w najnowszej prozie autora Sen-

noÊci dominujàce”. Do widzenia! 

Styczeƒ–marzec 2011

Kafka 
exploit 
Edward Pasewicz

Wchodz´ ci ja do Miejsca, a tam m∏oda m∏o-
dzie˝ projekty jakieÊ robi. Projekty artystycz-
ne. No to siadam w kàciku, wyjmuj´ telefonik,
nowy, ∏adny i funkcjonalny, bo nie mam inne-
go lansiarskiego sprz´tu. To znaczy gdybym
polaz∏ do Starbucksa i kupi∏ tamtejszà ohydnà
kaw´, to móg∏bym si´ polansowaç kubecz-
kiem z ulubionà kawà wszelkich celebrytów.
Ale jak kubeczkiem lansowaç si´ w kawiarni? 

Z ubrankami te˝ u mnie kiepsko. A oni wszy-
scy ∏adnie ubrani, zaczesani, wygoleni. No,
czuj´ si´ przy nich jak trup. M∏oda m∏odzie˝
ma nie wi´cej ni˝ 19 lat. Jest jeszcze m∏odzie˝
tak do 28. roku ˝ycia, a potem to ju˝ m∏odzie˝
pod pi´çdziesiàtk´, m∏odzie˝ poetycka, jak na
przyk∏ad Âwietlicki Marcin. Ale m∏odzie˝
w moim wieku raczej do Miejsca nie zaglàda,
tylko do Pi´knego Psa albo do lokalu Rozryw-
ki 3 i tam si´ solidnie bawi, nie tworzàc ˝ad-
nych projektów. No to siedz´. 
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