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Las Rzeczy
P rzychodzi taki  moment,  gdy 

w lesie zaczyna huczeć. Echo niesie sze-
lest kroków, urywki wypowiedzianych słów, 
odgłosy pracy i jęki zachwytu. Wtedy wiem, że 
maszyna lasu na nowo ruszyła, przestrzeń gęst-
nieje, w przestrzeni pojawiają się obce ścieżki, 
jeszcze zbyt świeże, żeby uznać je za wydeptane 
przez starych zwiedzających. W  tej swoistej 
mikrostrukturze trwa kolejny już cykl. 

Kilkanaście lat temu „Las Rzeczy” był polaną, 
był pusty, bo nie istniał. Lubię tak wyobrażać 
sobie przeszłość, dosięgać umysłem do jej stanu 
embrionalnego, dzięki temu bardziej doceniam 
teraźniejszość, tradycję i  lepiej je rozumiem. 
Nasze czasopismo zaistniało dwanaście lat temu 
dzięki twórczości, za którą stali konkretni ludzie 
i ich myśl*. To ich z ich słów, pragnień, fascyna-
cji, zainteresowań, uczuć, wspomnień wyrosły 
pierwsze drzewa (i nie tylko z poezji czy prozy, 
ale też z tekstów naukowych, bo i one są projekcją 
naszych wnętrz, pytań, które stawiamy sobie, i na 
które szukamy odpowiedzi). Tworzymy las nadal, 
szukamy w nim własnego miejsca. Kształtujemy 
jego przestrzeń, gęstnieje przez naszą aktywność. 
Czasem korzystamy z cudzych ścieżek, a częściej 
sami te ścieżki wytyczamy. Widzimy przed sobą 
ziemię do zagospodarowania, która przyjmuje 
potężne dęby, ale też drobne stokrotki czy kiedyś 
zdmuchnięte dmuchawce. „Las Rzeczy” odonie-
śmiela nowych studentów, przyciąga do siebie, 
odkurza szuflady, szpera po nich i wyciąga dawne 
emocje, refleksje, rozważania. 

Lecz w lesie jest i druga siła – szelesty kroków, 
bo gąszcz nie wzmaga się dla siebie. Robi to dla 

czytelników, aby mogli się w nim gubić, prze-
dzierać się przez niego i tworzyć nowe ścieżki, 
a być może i poczuć chęć pozostawienia własnej 
sadzonki. 

 „Las Rzeczy” przez te lata stał się zbiorową 
świadomością wielu studentów, którzy pozostawili 
w nim cząstkę siebie. Łączy w jednym bycie ludzi, 
którzy prawdopodobnie nigdy się nie spotkają. Ten 
obraz jest malowany na płótnie ciągle się rozwi-
jającym i jest to najlepszy sposób zapisu pamięci 
naszych studentów, których drogi rozeszły się 
w różne strony. Czasem stawiali tu pierwsze kroki 
w swojej karierze naukowej, czasem kierowali się 
w stronę twórczości. Jednak migawka z ich uczuć 
i przemyśleń zachowała się. Skrawek myśli, esej 
rozważań – zakorzeniły się, są tu, rosną. 

Każdy znajdzie coś dla siebie w tym różno-
rodnym zbiorze. Zachęcamy do wspólnego 
kształtowania jego zawartości wszystkich przed-
stawicieli gatunku homo artifex studiujących 
w murach naszej uczelni. Czekamy na Was na 
spotkaniach Koła Literackiego odbywających 
się co drugi wtorek w Czytelni Nauk Humani-
stycznych (ul. Dewajtis 5). Przy filiżance gorą-
cej herbaty rozmawiamy w ich trakcie na temat 
naszych własnych zmagań z materią sztuki oraz 
o dziełach już znanych i cenionych na scenie lite-
rackiej autorów. 

Trwa kolejny cykl huczenia, tak podobny do 
natury studiów, czyli przychodzenia i odcho-
dzenia, teraz jednak liczymy na Was i życzymy 
miłej lektury! 

W imieniu redakcji, 
Piotr Zacheja

Pierwszy numer "Lasu Rzeczy" ukazał się w grudniu 2002 roku.  
Jego redaktorami byli: Magdalena Woźniewska, Adam Roguski, Dominik Sulej, Iwona Kwiatkowska-Milińska.
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DLACZEGO?
Zuzanna KOPCIŃSKA

D e s z c z  pa da ł  z a  ws z yst k i m i 
oknami jednakowo. W  naszym mieście 

wszystko jest jednakowe. Niesprawiedliwością 
byłoby, gdyby coś się różniło. Ja na przykład, 
w mojej kuchni, położonej obok miniaturowego 
kibelka i  wciśniętego między drzwi a  ścianę 
wieszaka, mam na wyposażeniu: trzy szafki 
drewniane, pobejcowane na kolor nijako brą-
zowy; piekarnik ni to duży, ni to mały, w sam 
raz na garnuszek z jedną porcją kurczaka; blacik 
długi dosyć, ciągnący się wzdłuż całej ściany, 
kończący się w miejscu, w którym rozpycha się 
zlew; lodówkę białą, przepisowo nie dotykającą 
sufitu, z zamrażarką na szczycie, z klamkami 
dwiema, metalowymi, lekko matowymi; okap 
nad kuchenką, mlecznobiały, z rurą takąż samą, 
wchodzącą w ścianę nieco powyżej linii szarych, 
poobtłukiwanych kafelków; wreszcie sprzęt 
drobny, taki jak czajnik z lekką warstwą kamie-
nia na dnie, zwęglony nieco toster i para sztuć-
ców z  powyginanymi rączkami. Wszystko to 
umieszczone jest w ściśle określonym porządku, 
tak jak chcą tego przepisy. Lodówka więc 
stoi dokładnie nad lodówką sąsiadów z  dołu 
i dokładnie pod lodówką sąsiadów z góry, zlew 
i umieszczony pod nim kosz na śmieci przycze-
pione są, wraz z blatem, do tej samej ściany co 

w każdej innej kuchni, zaś rura od okapu znika 
w ścianie łącząc się z prościutko pociągniętym 
z góry na dół pionem wentylacji, którego poło-
żenie jest odmierzone dokładnie pośrodku, na 
osi mieszkania. Można zatem powiedzieć, że 
lokum każdego pojedynczego mieszkańca, roz-
chodzące się promieniście od owej osi, jest zbu-
dowane analogicznie do każdego innego, a jego 
plan wynika z popartych naukowymi dogma-
tami przepisów prawnych. Każdy więc miesz-
kaniec mieszka w mieszkaniu, które niczym nie 
różni się od innych mieszkań, jest więc jakoby 
mieszkaniem ogółu, i może stanowić mieszka-
nie dla każdego pojedynczego mieszkańca, który 
chce w nim mieszkać. Kwestia powrotu do domu 
nie łączy się więc z powrotem pod konkretny 
adres, lecz z powrotem do najbliższego niezaję-
tego lokum. Jako że wyposażenie każdego z nich 
niczym się nie różni od innych, korzystać można 
w każdym z takiego samego jedzenia, takiego 
samego ubrania na zmianę, takiego samego 
mydła i takiej samej szczoteczki do zębów, która 
zabrudzona jest przecież tą samą śliną z  tym 
samym kompletem bakterii, który każdy z nas  
nosi w ustach. Do obowiązków każdego miesz-
kańca należy, przed opuszczeniem lokum, swoje 
zużyte ubranie wyprać, wysuszyć i odwiesić do 

szafy, wyjść do jednego z  identycznych skle-
pików, umieszczonych przy tym samym rogu 
każdego budynku, zakupić za przepisową kwotę 
produkty spożywcze, włożyć je do lodówki na 
miejsce zjedzonych poprzedniego dnia i wyjść, 
zostawiając lekko uchylone drzwi, świadczące 
o tym, że mieszkanie zostało zwolnione. Po tym 
porannym obrządku każdy mieszkaniec udaje 
się do pracy. Praca jest jedyną rzeczą w uporząd-
kowanym istnieniu miasta, którą cechuje różno-
rodność. Wiadomo bowiem, że nie każdy może 
wykonywać tę samą czynność, gdyż nie każdy 
ma do tego predyspozycje; poza tym istnienie 
i  prosperowanie miasta uzależnione jest od 
czynności odmiennych, które ktoś przecież musi 
wykonywać. Tak więc nie różnimy się między 
sobą niczym, oprócz wykonywanej pracy, która 
przyznawana jest nam według jasnych kryte-
riów, opartych na przeprowadzonych według 
klarownych przepisów testach, co zapobiega 
jakiejkolwiek zazdrości między mieszkańcami. 
Można więc powiedzieć, że nasz system jest sys-
temem idealnym.

Nikt nie ma mniej od innych; to raz. Nikt 
nie kradnie, nie przywłaszcza sobie cudzych 
rzeczy, ponieważ nikt nie posiada czegoś, 
czego ktoś inny mógłby nie posiadać; to dwa. 
Nikt nie wykonuje pracy, która nie odpowiada 
jego predyspozycjom, a  jej wykonywanie jest 
podyktowane tylko jej prestiżem, co jest nie-
możliwe, ponieważ każda praca, mimo różnic, 
posiada taki sam prestiż, poprzez niezaprze-
czalną potrzebność każdej z nich; to trzy. Nikt 
nie zazdrości, nie walczy z innymi, nie uważa 
się za lepszego lub gorszego, nie ma powo-
dów do smutku, przygnębienia lub poczucia 
odrzucenia; to cztery. Nikt nie gardzi innymi, 
nikomu nic nie jest odbierane albo dawane, 
nic się nie zmienia, więc nic nie przestaje być 
nigdy idealne; to pięć. Myślę, że wymieniłem 
wystarczającą liczbę powodów, które są nieza-
przeczalnymi argumentami świadczącymi za 
idealnością naszego systemu. Mam nadzieję, 
że was przekonałem, ponieważ tylko przeko-
nani całkowicie o mojej i naszej racji, będziecie 
mogli osądzić mnie tak, jak ja osądzam sam 

siebie: jako najgorszego przestępcę, jakiego 
spłodziło nasze miasto.

Na początku rodzi się pytanie: jak w systemie 
idealnym, dopracowanym w najdrobniejszych 
szczegółach, może zrodzić się zbrodnia? Żadne 
przecież wykroczenie nie ma tutaj motywu, 
żadne nie ma powodu, by zaistnieć. Jesteśmy 
kierowani bowiem wartością uśrednioną, war-
tością zerową; nie ma dobra, nie może pojawić 
się więc jego odwrotność, jaką jest zło. Zbrodnia 
możliwa jest więc tylko w jednej postaci, postaci 
najgorszej i najokropniejszej, w postaci, w jakiej 
ja ją popełniłem. 

Zaczęło się tak. Jak codziennie rano, obu-
dziłem się o określonej zegarem biologicznym 
godzinie, wstałem, założyłem na siebie ubranie 
wyciągnięte z  szafy i  wrzuciłem moje zużyte 
ciuchy do pralki. Zjadłem na stojąco w kuchni 
to, co zostało w lodówce po wczorajszej kola-
cji, po czym wyszedłem do sklepiku, by kupić 
nowe produkty. Panie w  sklepie, kierowane 
nieco innym, nastawionym na wcześniejszą 
godzinę zegarem biologicznym, obsługiwały 
przy dziesięciu kasach dziesięciu mieszkańców, 
w tym mnie. Reszta mieszkańców bloku ma inne 
zegary, przyjdą więc do sklepu za jakiś czas, lub 
już przyszli, i teraz są w drodze do pracy. Wysze-
dłem ze sklepu razem z dziesięcioma sąsiadami, 
wsiadłem z nimi do windy i wysiadłem na swoim 
piętrze. Gdy wszedłem z powrotem do miesz-
kania, zaczął padać deszcz. Zagapiłem się na 
chwilę w okno i poczułem pod sercem, gdzieś na 
wysokości trzeciego żebra od dołu, lekkie ukłu-
cie. Zdziwiłem się nieco, gdyż nie czułem nigdy 
niczego podobnego, zlekceważyłem to jednak 
i przystąpiłem do wypakowywania z siatki pro-
duktów, które następnie włożyłem do lodówki. 
Niestety, na moje nieszczęście lodówka usytu-
owana była tak, że po zamknięciu jej drzwi mój 
wzrok znów padł na okno. Z powodu identycz-
nego planu każdego z mieszkań musiało dziać 
się tak każdego ranka, jednak dzisiaj to spojrze-
nie na padającą równomiernie ścianę deszczu 
spowodowało kolejne ukłucie w  tym samym 
miejscu, tuż pod sercem, na wysokości trzeciego 
żebra od dołu. Stałem chwilę przed oknem i nie 
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mogłem uwolnić się od uczucia, że dzieje się 
coś niedobrego. W następnej chwili do mojej 
głowy, dotąd myślącej zawsze według przepi-
sów, wtargnęła jak grom myśl okropna w swej 
odkrywczości. „Deszcz padał za wszystkimi 
oknami jednakowo”. Myśl rozepchała się pod 
kośćmi mojej czaszki, rozlokowała się wygodnie 
w wyściółce opon mózgowych i wypełniła mnie 
całego swoją niezaprzeczalnością. Rzeczywiście, 
deszcz padał wszędzie tak samo. Przebiegłem 
do pokoiku, potem do kibelka, następnie znów 
wróciłem do kuchni, i  byłem już całkowicie 
upewniony w tej karygodnej myśli. Nic by się 
jednak nie stało, gdyby do tej myśli dołączyła 
myśl jeszcze gorsza, spotęgowana w swej strasz-
liwości stojącym za nią twardo znakiem zapyta-
nia: „dlaczego?”. Gdy się pojawiła, wiedziałem 
już, że byłem skończony. Zacząłem dumać, 
łamałem sobie głowę, próbując odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego? Dlaczego deszcz pada 
wszędzie tak samo? Rozejrzałem się po kuchni 
i wstrzymałem oddech. Wiedziałem od dawna, 
że każde mieszkanie jest jednakowe, że wszystko 
jest takie samo, a mieszkańców miasta odróżnia 
tylko praca; wiedziałem, że taki system jest ide-
alny, znałem wszystkie argumenty, które tego 
dowodziły, i które wam przytoczyłem. Jednak 
teraz, gdy mój umysł został opanowany całko-
wicie przez natrętną myśl, pytałem sam siebie: 
dlaczego? Byłem już spóźniony do pracy, nie 
włożyłem jeszcze prania do suszarki. Stanąłem 
pośrodku kuchni, zatrzymany w swej codzien-
nej egzystencji, pytając sam siebie: dlaczego? 
Mój oddech przyspieszył, serce zaczęło bić 
mocniej, czułem, że się odmieniam, że jestem 
już kimś innym, za sprawą pytania: dlaczego? 
Usiadłem na podłodze po turecku i wyciągną-
łem z teczki kartki i długopis. Jestem z zawodu 
przepisywaczem: przepisuję ustawy; piszę więc 
szybko i zawsze mam przy sobie potrzebne do 
tego przybory. Zdecydowałem więc, że znajdę 
odpowiedź na nurtujące mnie pytanie zgod-
nie  moimi predyspozycjami, określonymi 
przez fachowe, przepisowe testy. Na ten przy-
kład, gdyby takie pytanie zrodziło się w głowie 
mówcy, wszedłby na swoją mównicę i, zamiast 

wygłosić treść którejś z ustaw, zacząłby pytać 
przechodniów: dlaczego? Gdyby na moim miej-
scu postawiony był lekarz, szukał by odpowiedzi 
w organach operowanych pacjentów, których 
natura organizmu, niemożliwa do okrzesania 
przez przepisy, zbuntowała się przeciw normom. 
Ja zaś, jako przepisywacz, wyciągnąłem kartki 
i długopis, po czym na pierwszej kartce napisa-
łem dużymi literami pytanie: „DLACZEGO?” 
Siedziałem i  patrzyłem się na nie, nie mając 
pomysłu, co robić dalej. Postanowiłem napisać 
pod nim moją pierwszą myśl, która spowodo-
wała powstanie tego pytania: „Deszcz padał za 
wszystkimi oknami jednakowo.” Wiedziałem, 
że zamierzam odnaleźć odpowiedź na pytanie 
„dlaczego?” dotyczące całej mojej egzysten-
cji, wszystkich przepisów i  zasad panujących 
w mieście; pomyślałem sobie jednak, czemu by 
nie zacząć od prostej odpowiedzi na to jedno, 
konkretne „dlaczego?”, mianowicie na pytanie 
„dlaczego deszcz padał za wszystkimi oknami 
jednakowo?” Odpowiedź na to pytanie wydała 
mi się bardzo prosta: ponieważ wszystko było 
jednakowe. Napisałem więc pod spodem: 
„w naszym mieście wszystko jest jednakowe”. 
Dlaczego? „Niesprawiedliwością byłoby, gdyby 
coś się różniło.” Tutaj uznałem, że prawidłowe 
będzie poparcie moich słów „w naszym mieście 
wszystko jest jednakowe” jakimiś przykładami. 
Opisałem więc wygląd mojej kuchenki, potem 
wygląd dnia każdego z mieszkańców, następnie 
zaś argumenty udowadniające, że nasz system 
jest idealny, bo przecież jest idealny. I  tutaj 
utknąłem. Odpowiedź bowiem na pytanie 
„dlaczego jest idealny?”, którą powinna zawie-
rać dalsza część mojego tekstu, już znajdowała 
się w poprzednich akapitach. Było więc to pyta-
nie zapętlone, gdyż nasz system jest taki, jaki 
jest, więc jest idealny, a jest idealny, ponieważ 
jest taki, jaki jest. Siedziałem więc na podło-
dze w kuchni, nie wiedząc co robić, gdy nagle 
uświadomiłem sobie, że nie jestem w  pracy. 
Mój zegar biologiczny rozregulował się chyba, 
bo nie mogłem określić pory dnia, wiedziałem 
jednak, że nie robię tego, co powinienem robić 
o tej godzinie. Jeszcze dziwniejsze było to, że nie 

czułem się z tego powodu źle, wręcz przeciwnie, 
czułem satysfakcję z tego, czego nigdy przed-
tem nie robiłem: z  myślenia abstrakcyjnego. 
To określenie wpadło mi do głowy samo, nigdy 
wcześniej go nie używałem, ale skądś wiedzia-
łem, że jest odpowiednie. Tak więc myślałem 
abstrakcyjnie i było mi z tym dobrze, dopóki 
nie zostałem porażony kolejną myślą. Jeżeli 
pytam „dlaczego?”, i  jeżeli nie mogę przestać 
pytać „dlaczego?”, czy tym samym nie zaprze-
czam bezwiednie wnioskom płynącym z  tez, 
które poddaję mojemu pytaniu? Czy pytając 
„dlaczego system jest idealny?” nie sugeruję, że 
nie jest? Złapałem się za głowę i wziąłem głę-
boki oddech. Istnieje możliwość zbrodni! Jest 
zło! Tym złem byłem w tym momencie ja, jako 
ktoś, kto podważył system. Jedyne bowiem zło, 
które istnieje, musi istnieć poza systemem, jest 
więc jego zaprzeczeniem, a ja to właśnie robiłem: 
zaprzeczałem. Gdy ten galopek myśli przetoczył 
się przez moją głowę wiedziałem już, że jestem 
najgorszym zbrodniarzem w moim mieście. Nic 
na to poradzić nie mogłem, bo nie da się cofnąć 
ani wymazać myśli. Mój umysł został skażony, 
naznaczony złem, i nic tego nie zmieni. Pozo-
stało mi więc spisać to wydarzenie, co natych-
miast uczyniłem, tworząc tym samym zapis 
mojej zbrodni, który to właśnie czytacie. Mam 
nadzieję, że was przekonałem do mojego grze-
chu, i że osądzacie mnie tak samo, jak ja siebie 
osądzam. Żegnam się więc z wami i pozostaję na 
podłodze kuchni, czekając, aż nieomylny system 
przyjdzie po mnie i zlikwiduje, jako jednostkę, 
w której zagościło szkodliwe dla wszystkich zło. 
Możliwe, że gdy odnajdą mnie tutaj i zabiorą ze 
sobą, dane mi będzie poznać odpowiedź na moje 
pytanie „dlaczego?”; możliwe, że wtedy pojmę 
sens i  cel systemu; pewne jest jednak, że nie 
wymażę mojej zbrodni, więc jedyną dla mnie 
drogą jest brnąć w nią jeszcze głębiej, co bez 
wahania uczynię, spisując wszystko, co zobaczę 
i zrozumiem tam, dokąd mnie zabiorą. Czekaj-
cie więc na moje wieści, a gdy się doczekacie, 
spalcie wszystko, co wpadnie w wasze ręce. To 
mój grzech, nie wasz. Żegnajcie na zawsze,

 Zbrodniarz .



9 

RZECZY LITERACKIE 

CZARNA DZIURA
Zuzanna KOPCIŃSKA

L eżała na trawie,  a niebo obra-
cało się nad nią powoli. Patrzyła w  górę, 

przebijała wzrokiem kolejne warstwy powie-
trza, przedzierała się poprzez chmury, gazy 
i światło, by dotrzeć do ciemności, do próżni, do 
bezwładu, kłębiącego się ponad życiem, ponad 
błękitem, ponad wszystkim. Żyła tam, płynęła 
przez mrok, przez doskonałą czerń, w  której 
kwitły punkty światła, dalsze i bliższe, gorące 
i  zimne, rozsypane w  pozornym nieładzie 
przestrzeni, gdzieniegdzie tworzące algorytmy, 
wzory, słowa i zdania, gdzieniegdzie układające 
się w powieści, pieśni i poematy, na chwałę lub 
obrazę Boga. Na ziemię wracała, gdy ciało ścią-
gało ją w dół swoją fizycznością, swoją potrzebą, 
swoim konkretem wymagań. Wstawała wtedy 
i szła tam, gdzie nogi chciały, sięgała po to, po 
co chciały sięgać ręce, mówiła to, co wymyśliły 
sobie do powiedzenia usta, słyszała to, co uszy 
chciały wyłapać z drżącego wokół powietrza, 
pełnego dźwięków, życia, krzyku i ciepła ludzi, 
otaczających jej ciało ze wszystkich stron. A gdy 
już nakarmiła żołądek, dała mózgowi osiem 
godzin snu, odciążyła pęcherz i opłukała skórę, 
mogła wrócić na polanę, na trawę, na jej zieloną 
świeżość, która uwalniała jej duszę z ciała, która 
pozwalała jej ulecieć w górę, w przestrzeń, we 
wszechświat. 

Przychodziła tu jak naj-
częściej, porzucała 
niezjedzony obiad, 
n i e p o ś c i e -
lone łóżko, 

niezakręcony kran. Była tu o  każdej porze 
roku; przecież tam nie ma ciepła i zimna, tam 
nie ma światła i ciemności. Tam jest doskonała 
pustka, doskonała dal, doskonała przestrzeń. 
Żeglowała w  próżni tak, jak w  cichy dzień 
porusza się statek, pchany lekkimi powiewami 
wiatru. Poruszała się powoli, bezwładnie, 
w  nieokreślonym kierunku, ale przemierzała 
kosmos, przemieszczała się, dążyła. To była 
jej wędrówka, jej życie, jej cel. Dotrzeć tam, 
gdzie nie dotarł nikt, znaleźć to, czego nikt nie 
widział i nikt nie zobaczy; dotrzeć do Czarnej 
Dziury.

O Czarnej Dziurze pierwszy raz usłyszała 
w  szkole, tam, gdzie anomalię upraszcza się 
do słowa „możliwe”, gdzie ciekawość gromi 
się bombardowaniem danych, gdzie trudne 
pytania pozostawia się „do samodzielnej 
odpowiedzi”. Była młoda i konformistyczna; 
dała się zdusić, dała się zniechęcić. Parę lat 
później, gdy już rozwinęło się w jej głowie coś     
na kształt samodzielnej wizji świata, o Czar-
nej Dziurze przypomniał jej jeden z  tych 
paranaukowych programów, które naukowe 
zagadnienia sprowadzają do formy głupawego 
sitcomu. Gdy usłyszała, że Czarna Dziura 
jest prawdopodobnie antymaterią, prze-

ciwieństwem materii, z  którą 
układa się w  równanie 

prowadzące do zera, 
postanowiła zgłę-

bić temat. Czy-
tała literaturę 

naukową, z której 
mało rozumiała, po 
czym sięgała po arty-
kuły, po wypowiedzi Haw-
kinga, po badania i prace doktorskie; 
wszystko to po to, aby dojść do wniosku, że 
niesamowita sprzeczność opinii obala każdą 
z  nich, i  że tak naprawdę wszyscy naukowcy 
gówno wiedzą, i  tylko publikują, dyskutują 
i  przerzucają się danymi dla sławy, dla pie-
niędzy, dla uznania. Postanowiła istnienie 
Czarnej Dziury sprawdzić samodzielnie. 

Na początku zainteresowała się badaniami 
astronautów, projektami podbijania wszech-
świata, inżynierią kosmicznych promów i ska-
fandrów. Porzuciła ten temat szybko; nie miała 
czasu ani chęci na analizowanie jakichkolwiek 
danych wysyłanych przez bezzałogowe sondy. 
Chciała Czarną Dziurę zobaczyć sama. W tym 
miejscu skończyła się nauka, wyczerpały się 
dane. Musiała wkroczyć w coś innego, w coś 
niekonwencjonalnego, w  coś nieuchwytnego 
i  w  jakiejś mierze magicznego, by dostać się 
tam, skąd ciało nie ma powrotu. Nie była 
religijna, nie była przesądna, nie ciągnął ją 
okultyzm ani pogaństwo. Wierzyła jednak, 
że ciało i duch nie są tym samym, że istnieje 
w nas coś ulotnego, coś, co pozwala substan-
cjom chemicznym łączyć się w życie. Uznała, 
że spróbuje najprostszego sposobu na oddzie-
lenie ducha od ciała: medytacji. Uważała, że 
tylko tak może wybrać się w  przestrzeń, że 
tylko w niematerialnej postaci może przemie-
rzyć kosmos w poszukiwaniu Czarnej Dziury. 
Medytować chodziła na polanę, tam, gdzie las 
otwierał swoje sklepienie na niebo, czasami 
lekko zasnute chmurami, czasami czyste, 
czasami ugwieżdżone lub oblane czerwienią 
zimowej nocy. Zajęło jej rok, zanim uniosła się 
ponad swoje ciało i z wysokości wierzchołków 

drzew ujrzała 
las, miasto, rzekę 

i  świat. Potem poszło 
już szybko: z każdym dniem 

unosiła się wyżej, pokonywała 
kolejne warstwy atmosfery, obserwowała 
zamierające wraz z wysokością życie, zmienia-
jącą się gęstość powietrza, niknącą w  oddali 
kulę ziemi. Kierowała się prosto w górę, leciała 
powoli, ale konsekwentnie. Nie widziała siebie, 
była bezcielesną świadomością, która posia-
dała tylko przekonanie o własnym istnieniu.

Uzależniona od tego stanu, spędzała na 
zielonej polanie coraz więcej czasu. Funk-
cjonowanie w  realnym świecie męczyło ją 
i denerwowało; im dłużej przebywała w bez-
kresnej przestrzeni, tym ciaśniej jej było we 
własnym ciele. Doszło do tego, że budziła się 
z mokrymi spodniami, z żołądkiem do granic 
możliwości ściśniętym z głodu, ze sklejonymi 
powiekami, chroniącymi odzwyczajone od 
światła źrenice. Nie wstawała. Przewracała się 
na bok, wpychała do ust śnieg, który topniejąc 
spływał jej przełykiem w  głąb wyschniętego 
organizmu. Zamykała oczy i  znów uciekała 
w ciemną przestrzeń.

Czarna dziura była coraz bliżej; widziała 
ją dokładnie przed sobą. Nie była w stanie jej 
opisać, duch nie posiadał zdolności narracji, 
był tylko narzędziem postrzegania. Płynęła 
prosto w  jej środek, w  jej tętniącą głębię, 
kuszącą nicością i zaprzeczeniem bytu. Wnik-
nęła w nią bezszelestnie, zanurzając się powoli 
w  ciemność jak w  nieruchome lustro wody, 
pochłaniające twarz jej własnym odbiciem. 
Zniknęła.

Polana wciągała jej ciało w  czeluść ziemi 
powoli, z konsekwencją, zachowując naturalny 
rytm rozkładu i destrukcji martwego organi-
zmu. Zniknęła. .
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Piotr ZACHEJA

 Powiązaną sprawę niosę.
 
 Za tym drzewem
 gdy miniemy.
 Jeszcze chwilka.
 Gdzie wzroku niesienie
 tam w gardle pętla.
 Popatrz! Za gwiazdą…
 Powiem za nią.
 Wywiążę się nareszcie. 
 
 Za jeszcze.
 
 Jeszcze – przekleństwo zamknięte.
 Idziemy i…
 Następne, następna i chwila.
 Dwóch węży zjadanie
 aż w końcu koniec nastanie.
 Przepadnie.
 Za długa chwila
 a za nią przepaść.

W więzi

 Ja lecę, lecz spadam naprawdę.
 
 
Przewlekam, wywlekam, 
czuję jedynie siebie nareszcie –
tak marzę, gdy spadam
i wiążę jej supły ciężkie. 

Na dole wzrok uniosę.
 Trupy chwil w głowie poniosę.
 W pustynnej próżni się wzniosę.

Brak odniesienie zniosę?

(Aspekty-Rozmowy) 

WIERSZE Kolorowe smako-zapachy spaceru brzegiem jeziora.
Niewesoły błotnistym brązowym brzegiem…
Jakie to jezioro?
Nie wiem…
Głębokie, nieprzeniknione.
Z brzegu nic nie widać.
Nic nie robię…
…………………………
I jestem na środku
I jestem i tonę
Wyciągam dłonie
Lecz sam ich nie podam sobie
Zamykam oczy, nie tonę.
Nic nie robię…
…………………………
I brązowo-wodne otchłanie jeziora
Już bez powietrza
Sam nie tonę próbuję nurkować
Wszędzie jednostajnie brązowa woda
Zero wniosków, więc zamykam oczy
I idę brzegiem jeziora…
Brązowe tafle podwójnego jeziora
Tuż, tuż…
Nie patrzę – Nie tonę.
Choć mogę…
… bezsensowne.
Książka nie powie o brązowym jeziorze
Książka nie powie o mnie

Chce tonąć, lecz na dnie.
Więc zwracam się ku brązowym taflom jeziora.
Otwieram oczy…………………
………………………………….
………………………………….
…………………………………
Obecnie siedzę na brzegu.
Brzegu brązowego jeziora.
I patrzę na brązowe tafle.

(Aspekty-Rozmowy)

Brązowe jeziora
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KARTKA 
Z DZIECIŃSTWA

Z ł ot o  j e s i e n i  m i e s z a  s i ę  t u 
z  codzienną szarością. Bóg naszkicował 

miasto na papierze, po czym odszedł od kreślar-
skiego stołu i zapomniał o projekcie. Zadaniem 
wypełnienia konturu obarczony został człowiek. 
Wyszło jak wyszło: Media Expert w sąsiedztwie 
cmentarza, rozbite butelki na popękanych, 
betonowych boiskach i zaniedbany park, który 
konarami drzew szczelnie odgradza się od naj-
lichszych strug światła. Beton i błoto ścielą się 
gęsto, bloki rozgrywają niemą potyczkę ze sta-
rymi domkami, zmęczone ulice rozlewają się bez 
składu i ładu na wszystkie strony. Miasto samo 
nie wie, co ma ze sobą zrobić. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych zatrzymało się w miejscu 
i  stoi tak po dziś dzień, czasem tylko myśląc 
o formie dla siebie, lecz nie dochodzi do żad-
nych konstruktywnych wniosków. Podobnie jest 
z mieszkańcami. Nikt tu na nic nie czeka, każdy 
trwa, czekając na ten sam dzień, który przycho-
dzi w skórze jutra. Toczą kolejny okruch życia 
pod górę, jak Syzyf swój kamień, z równą deter-
minacją i świadomością bezcelowości wysiłku. 

 Idę chodnikiem i widzę w ludzkich oczach 
bezczas markowany wilczym spojrzeniem, 
widzę ich ręce w kieszeniach, widzę ich zgar-
bioną postawę i  zastanawiam się, czy to oni 
upodobnili się do miasta, czy miasto do nich. 
Ten pejzaż krąży w ich żyłach, ten pejzaż krąży 
w moich żyłach. Ucieleśnia się w tym, jak chodzę, 

jak mówię, nawet jak kaszlę. Czuję się całym 
ciałem w niego wpisany, czuję, że nim oddycham 
i  przez niego patrzę na każdą rzeczywistość. 
Czuję, że umrę przez ten pejzaż. Przypominam 
sobie wędrówkę po górach, ich majestat i zimne, 
czyste powietrze, które wypełniało duszę i ciało. 
Pamiętam, że porównywałem to wszystko ze 
Świętym Krzyżem. Nieskończoność krajobrazu 
i  morze zieleni przeciwstawiałem mozolnej 
drodze pod górę w cieniu drzew i w plątaninie 
niezliczonych korzeni. Miałem miękkie nogi na 
szczycie Katedry w Ulm, gdzie wściekle policz-
kował mnie wiatr, a gołębie zdawały się szydzić 
z  bezradności człowieka, który naiwnie dał 
się zaciągnąć stanowczo zbyt wysoko, i gdzieś 
w  głowie kołatał mi obrazek z  dzieciństwa. 
Wspinałem się po kasztanie rosnącym nieopo-
dal domu, a lęk był taki sam, jak na Katedrze. 
Tak właśnie działa tutejszy pejzaż. Wgryza się 
w człowieka i wypełnia puste miejsca pomiędzy 
kośćmi, mięsem i duchem.

  No i  idę dalej i natrafiam na starą księ-
garnię, gdzie jako dzieciak wciąż pytałem 
księgarza: „A czegoś podobnego do Tolkiena 
już pan nie ma?”. Tak pytałem, bo nie chcia-
łem wyjść z raz odkrytego Śródziemia, bałem 
się je opuścić, bałem się nowego. Dopiero 
z czasem zrozumiałem, że trzeba nauczyć się 
żegnać każdy z tych małych, intymnych świa-
tów zasłoniętych przed wścibskimi oczami 

Łukasz KUCHARCZYK

kotarą duszy. Spalony słońcem ogródek 
dziadka, świetlica w podstawówce, klepisko, 
na którym graliśmy w piłkę, Bieszczady – to 
wszystko powoli rozmywa się i tylko pamięć 
utrzymuje drżącymi dłońmi wyrwane z kon-
tekstu obrazy i poszarpane kawałki emocji, 
cała reszta spada w otchłań nieświadomości 
i  zapomnienia. Patrzę wciąż na księgarnię, 
która już nie broni się przed czasem wsiąkają-
cym w jej drewniane drzwi, zmatowiałe okna 
i  stare regały. Pozwala, by żarł ją od środka 
i  powoli trawił. Namalowany na wystawie 
radosny chłopiec niszczeje i rozpada się coraz 
bardziej, czy to za sprawą bezlitosnego i ści-
skającego wszystko wokół mrozu, czy też pod 
ciężkimi promieniami słońca. Stary księgarz 
co godzinę wychodzi przed sklep i  odpala 
papierosa, potem wraca i  układa, porząd-
kuje i sprawdza cały swój towar. Każdy ruch, 
każdy gest ma wypracowany i zaplanowany 
na wszystkie pozostałe dni życia. Zresztą jak 
wszyscy tutaj. Rzeźnik unoszący jarzący się 
nóż nad kawałem mięsa, nauczycielka pochy-
lona nad listą obecności, kierowca pokonu-
jący codziennie tę samą trasę, dziewczyna 
wkładająca chleb do pieca – dzierżą w dło-
niach nieustanną stagnację. Wykonują każdy 
ruch powoli, jakby powietrze zamieniło się 
w  utrudniającą działanie gęstą zawiesinę. 
Niewykluczone, że gdyby ktoś wyłamał się 

i  zbojkotował tę rutynę, cały wszechświat 
zatrząsłby się z oburzenia.

Jest jesień i  księżyc szybciej wdrapuje się 
na samą górę i  rozpoczyna huśtanie na nie-
boskłonie, wszystko otulone zostaje szczelnie 
płaszczem nocy. Wszelkie życie zamiera, ulice 
pustoszeją i można skupić się na każdym poje-
dynczym elemencie. Wiatr ściska drzewa i prze-
mienia je w sztywną i surową ścianę. Kredowe 
latarnie wypluwają kałuże światła i  ukazują 
oderwane fragmenty dróg, garaży, schodów, 
sklepów i przystanków. Wydaje się, że podkre-
śla to nierzeczywistość materii. Ludzie wracają 
z fabryki pośpiesznym krokiem, by jak najszyb-
ciej skryć się w domach, których okna odbijają 
chłód i strach. Ich zmęczone twarze w dziwny 
sposób współgrają z pęknięciami na okolicznych 
murach. Ale oni tego nie widzą, zostało zbyt 
mało czasu na sen, a co dopiero mówić o reflek-
sjach. Dlatego nie ma tu fabuły – bohaterowie, 
którzy mogliby ją wypełnić, nie mają czasu, albo 
najzwyczajniej im się nie chce. Ciemność ska-
puje na ziemię, a wszechobecna cisza pada na 
kolana i błaga o krzyk..
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MĄDROŚĆ VINCENZA  
I MYŚL MIĘDZYKULTUROWA
Sylwia IWANEK

Choć literacka twórczość Stani-
sława Vincenza od wielu lat cieszy się 

zainteresowaniem badaczy, jej mądrościowy 
wymiar doceniono dopiero niedawno – myślę 
m.in. o  szeroko komentowanych pracach 
Piotra Nowaczyńskiego i  Mirosławy Ołda-
kowskiej-Kuflowej1. To właśnie dzięki nim 
autor tetralogii Na wysokiej połoninie stał się 
dla nas nie tylko interesującym pisarzem, ale 
właśnie mędrcem – przewidującym choroby 
Europy XX i XXI wieku. Jego dzieło życia zdaje 
się przeistaczać na naszych oczach w księgę 
mądrości, po którą sięgamy w chwilach nie-
pokoju o  los naszej kultury i cywilizacji. Nie 
lekceważąc wagi poczynionych już rozpo-
znań, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że 
współczesna filozofia międzykulturowa rzuca 
nowe światło na ów mądrościowy wymiar 
dzieła pisarza. Pytania, które w  jej ramach 
są zadawane, współbrzmią przecież z  tymi, 
których echa odnajdujemy u  Vincenza. Czy 
gwałtowna ekspansja okcydentalnych form 
życia jest jedyną i czy na pewno słuszną drogą 
przemian współczesnego świata? Czy postę-
pujący proces przykrawania kultur tradycyj-
nych do ram zachodniej wizji świata jest tym, 
co sprzyja rozwojowi ludzkości? I w końcu: czy 
globalizacja musi łączyć się z uniformizacją 

1 P. Nowaczyński, Mądrość Vincenza, Lublin 2003; M. 
Ołdakowska – Kuflowa, Wypowiedzieć SŁOWO. Stanisław 
Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997.

pesymizm, skąd zwątpienie w istnienie Boga 
i dobra w ludziach:

Coś tam słyszeliście, ale zawsze źle, bo wy 
nigdy nic dokładnie nie wiecie. To najważniej-
sze i to sobie zapamiętajcie, koniec świata nie od 
wschodu, nie od słońca wali, tylko przeciw słońcu 
od zachodu. Zrozumieliście. Stamtąd jedzie Jan-
cychryst na czarnych koniach2.

Autor nie bez humoru opisuje dość powścią-
gliwą reakcję słuchaczy – którzy traktowali 
Pańcia jako nieszkodliwego dziwaka lub sza-
leńca. Wizja, którą pozwala roztoczyć swemu 
bohaterowi, ma jednak w powieści swoją wagę 
i siłę ekspresji. Tak jak w biblijnej księdze Apo-
kalipsy, pojawia się w  niej przeciwstawienie: 
wschód – słońce oraz zachód – ciemność. Słońce 
jest światłem, pozwala żyć zarówno ludziom, jak 
i całej naturze, jest zatem życiodajne. Co więcej, 
światło kojarzyć nam się może również z chrze-
ścijańską wykładnią o Chrystusie, który przy-
szedł „na oświecenie pogan” (Iz 49, 6)3. Kontekst 
powieści nie pozostawia wątpliwości, że obraz 
jest dwuwarstwowy: z  jednej strony kieruje 
naszą uwagę na rytm życia kultur tradycyjnych, 
na harmonijne współistnienie z naturą, z drugiej 
na wartości duchowe, które nadają życiu głęboki 
sens. Człowiek Vincenza nie tylko potrzebuje 
zakotwiczenia w przyrodzie, w pewnym miej-
scu, ale również w czymś, co przekracza nasz 
materialny świat, co jest ponadczasowe. Tym-
czasem postęp cywilizacyjny wywłaszcza go 
nie tylko z przestrzeni natury, ale także z prze-
strzeni nadprzyrodzonej. Piotr Nowaczyński 
pisze, czym jest świat nowoczesny to dla boha-
terów tetralogii:

Cywilizacja, której oświeceniowy jeszcze 
program podboju natury i  budowy raju na 
ziemi doprowadził do wykształcenia się spo-
łeczeństw zagonionych termitów, gdzie wyko-
rzeniony z przyrody i własnej tradycji człowiek 

2  Vincenz S., Na wysokiej połoninie. Pasmo II Nowe 
czasy. Księga I: Zwada,  Sejny 2003, s. 393. 

3 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu,  Poznań 
2007. 

wszelkich kultur życia? Każde z  tych pytań 
nurtowało mędrca z połonin. Wyrósł wszak 
wśród górali Karpat Wschodnich, na pogra-
niczu wielokulturowym, był głęboko zako-
twiczony w  lokalnej przestrzeni kulturowej, 
obserwując, jak stopniowo wdzierają się w nią 
elementy cywilizacji industrialnej. Co mówił 
w swych utworach o cywilizacji i  nadchodzą-
cych zmianach? 

Postęp jako choroba?
Wydaje się znamienne, że w świecie tetra-

logii Vincenza wielu bohaterów wracających 
z różnych zachodnich podróży to postaci słabe 
i  chore. Nie chodzi przy tym o  dolegliwości 
fizyczne, powracający cierpią z powodu cho-
roby duszy. Na uwagę zasługuje przede wszyst-
kim Pańcio – biedak, włóczęga, utrzymujący 
się z lepienia garnków. Został on przez autora 
przedstawiony jako przykład człowieka wyko-
rzenionego, mówiąc zaś językiem Vincenza 
– człowieka, który utracił swój „pępek”. Dowia-
dujemy się też, że nosi na barkach brzemię 
wojny. To ona staje się dla niego jedynym imie-
niem cywilizacji Zachodu. Nie dziwi nas zatem, 
że świat zachodni kojarzy mu się wyłącznie 
z chaosem, brakiem metafizycznego ładu i pie-
kłem nienawiści. Warto przywołać zwłaszcza 
słowa dotyczące cywilizacji i  postępu, które 
pojawiają się w Zwadzie, drugim tomie tetra-
logii. W  rozmowie z  Hucułami Pańcio pró-
buje im wyjaśnić, skąd u niego tak ogromny 
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sprowadzony zostaje do roli siły roboczej, gdzie 
pękają naturalne więzi międzyludzkie przez 
zapośredniczenie ich we wszechwładnym pienią-
dzu i gdzie w wyniku tendencji antyreligijnych 
człowiek doświadcza poczucia metafizycz-
nej pustki i  lęku przed wszystkopochłaniającą 
śmiercią4.

Do spostrzeżeń lubelskiego badacza warto 
dodać tezy współczesnych filozofów międzykul-
turowości. Raul Betancourt – jeden z twórców 
filozofii międzykulturowej5 – odnosząc się do tez 
Domingo F. Sarmiento, wskazuje że 
aktualnie mamy do czynienia z bar-
barzyństwem „post-cywilizacyj-
nym”. Nie jest to jednak zdziczenie 
poprzedzające nadchodzący postęp, 
ale istniejące równolegle z  nim, 
będąc niejako jego wytworem. Ów 
„huragan globalizacji” wciąż nisz-
czy poszczególne kultury (niektóre 
już zupełnie unicestwił), redukuje 
ich bogactwo i  różnorodność. Co 
więcej: rodzi głód, niedożywienie, 
generuje rozmaite procesy wyklu-
czenia. Oddziałuje też na sferę 
poznawczą: zacieśnia nasz obraz 
rzeczywistości do tego, co przeka-
zują nam mass media6. W zalewie wciąż niepo-
myślnych informacji, które sączą się z telewizji, 
radia czy internetu, człowiek zobojętniał na 
potrzeby bliźnich i na zło, które dzieje się obok 

4 Nowaczyński P., Mądrość Vincenza,  Lublin 2003, 
s. 6. 

5 Raul Fornet Betancourt: profesor filozofii. Obec-
nie mieszka w  Niemczech, wykłada na Uniwersyte-
cie w  Bremen oraz w  Instytucie Teologii Katolickiej 
w  Aachen. Długi okres badawczy poświęcił zagad-
nieniom związanym z  filozofią i  teologią wyzwolenia. 
W myśli międzykulturowej głównie skupia się na zagad-
nieniu wolności. 

6 R. F. Betancourt, Philosophical Presuppositions of 
Intercultural Dialogue, http://them.polylog.org/1/ffr-en.
htm 27.06.2014. 

niego. Żyjąc w globalnej wiosce, doświadczamy 
również rozbicia bliskich relacji międzyludzkich. 
Nie żyjemy razem, żyjemy obok siebie. Zwraca 
też na to uwagę Franz Martin Wimmer7. Wska-
zuje, że w tworzeniu kultury globalnej możemy 
obrać dwie ścieżki: jedna prowadzi do ekspan-
sji i  dalszego rozwoju kultury okcydentalnej, 
druga zaś prowadzi do źródeł – uwzględniając 
również te spoza tradycji europejskiej. I – co 
ważne – nie chodzi tutaj jedynie o uzupełnienie 
filozofii europejskiej, ale o wspomnianą inter-

kulturowość, w której to nie istnieje 
jedność, ale wielość. Zasadne jest 
użycie właśnie owego łacińskiego 
przedrostka „inter-”, gdyż to ono 
akcentuje relacje istniejące między 
kulturami8. Jest zatem już w samej 
nazwie postulat zbliżenia między 
filozofiami czy narodami. 

Podobnie potrzebę dialogu 
między kulturami widział też 
Vincenz. Świadomy tego, że inne 
obszary kulturowe są ogromnymi 
pokładami mądrości i  myśli, 
które w  pewien sposób zbiegają 
się z  myślą europejską, chętnie 
sięgał po twórców spoza trady-

cji europejskiej. Za przykład mogą tu posłu-
żyć eseje poświęcone Gandhiemu, w  którego 
postawie odnajdywał wiele tych wartości, które 
sam popierał. Nie obawiał się zatem sięgać do 
źródeł pochodzących z nieeuropejskich obsza-
rów kulturowych, wszędzie szukając tego, co 

7 Franz Martin Wimmer: profesor filozofii w Uniwer-
sytecie Wiedeńskim. Jeden z głównych twórców filozofii 
międzykulturowej. Jest autorem wielu publikacji z dzie-
dziny historii filozofii, filozofii kultury i etyki. W 1994 
został wiceprezydentem Wiedeńskiego Towarzystwa 
Filozofii Interkulturowej, od 1995 był wiceprezydentem 
Towarzystwa Filozofii Interkulturowej, której siedziba 
znajduje się w Kolonii, zob.: http://www.int-gip.de/

8 F.M. Wimmer, Tezy, warunki i zadanie filozofii o orien-
tacji interkulturowej, „Kwartalnik filozoficzny”, t. XXVIII, 
zx 1. 2000, s. 174. 

wspólne dla wielu różnych tradycji. Wyjąt-
kowe miejsce jednak oddawał tym formom 
życia społecznego, w  których ludzie nie są 
masą złączoną jedynie prawem państwowym. 
Wskazywał, że to właśnie mała ojczyzna jest 
źródłem, z którego wypływają kolejne istnie-
nia ludzkie. Podkreślał, że owe tradycyjne 
kultury, jawiące się jako wspólnoty społeczne 
połączone ze sobą bliskimi więziami, są tym, 
co pomaga człowiekowi rozwijać się, otwierać 
na sąsiadów – zarówno z  innej miejscowości, 
jak i z  innego państwa. Wspólnota lokalna to 
przecież nie tyle szary tłum, ile raczej grupa 
osób troszczących się o  siebie nawzajem: 
„I nie żadna to anonimowa masa, lecz lokalna 
wspólnota, rodzaj wielkiej rodziny połączonej 
więzami tradycji i sąsiedztwa.”9. Wzorów życia 
społecznego dostarcza w  tetralogii Vincenza 
postać Andrijka Płytki, który – jak czytamy 
–  zarobione na wycince lasu pieniądze, prze-
znaczył na zakup ziem „nie tylko dla siebie, 
także dla krewnych i  dla sąsiadów ze wsi, to 
jest z Krzyworówni10”.

Przypomnijmy: Betancourt zwraca uwagę na 
niebezpieczeństwo przychodzące wraz z cywi-
lizacją, zaś Wimmer podkreśla wagę dialogu 
między filozofiami i tradycjami. Vincenz, łącząc 
dwa powyższe postulaty, idzie o  krok dalej: 
zwraca uwagę również na wartości duchowe, 
które wraz z okcydentalną wizją świata zostały 
usunięte, zaś na ich miejsce został wprowadzony 
kult postępu i  szeroko rozumianego rozwoju 
człowieka i całych społeczeństw. Ten prometej-
ski projekt ma u swych źródeł przekonanie, że to 
człowiek jest władcą tego świata i może dowol-
nie kształtować cywilizację. Autor Powojennych 
perypetii Sokratesa postrzegał jednak kulturę, by 
tak rzec, holistycznie. Zwracał uwagę nie tylko 
na to, co fizyczne, ale i na to, co duchowe: „Dąży 
do świata wartości, ale przestrzeń fizykalną i to 

9 P. Nowaczyński, Mądrość Vincenza, Lublin 2003, 
s. 10. 

10 S. Vincenz, Na wysokiej połoninie. Pasmo II Nowe 
czasy. Księga I: Zwada, Sejny 2003, s. 43. 

co się w niej dzieje, w przyrodzie oraz wśród 
ludzi, traktuje także jako znak odsyłający do 
tego co poza czasem i przestrzenią11”.

Był zatem Vincenz dość sceptycznie nasta-
wiony wobec cywilizacji przemysłowej i, co 
się z tym wiąże, do okcydentalizmu. Postrze-
gał rozwój nowoczesności, podobnie jak myśl 
międzykulturowa, jako siłę niosącą duże 
zagrożenie dla małych, rodzimych kultur, 
ich dorobku umysłowego i duchowego. Autor 
Dialogów z Sowietami przestrzegał przed tym 
już na początku XX wieku, słusznie wskazując 
rezultaty, jakie może przynieść zachłyśnięcie 
się cywilizacyjnym postępem. Filozofia mię-
dzykulturowa boryka się już ze skutkami 
procesów, o  których mówił Vincenz. Pisarz 
był wnikliwym badaczem Homera, Sokra-
tesa, Dantego, Mickiewicza. Sięgał po trady-
cje europejskie, schodził niemalże do samego 
korzenia całej europejskiej cywilizacji: co tam 
odnalazł? Niewątpliwie nie była to niszczyciel-
ska siła miażdżąca to, co jest inne. Nie była to 
też „postać”, której ego rozrosło się do granic 
ówczesnego świata. Głosy filozofów między-
kulturowości i polskiego myśliciela łączą się ze 
sobą, wskazując na rozpad więzi międzyludz-
kich oraz więzi międzykulturowych. 

Droga rozwoju – powrót do 
źródeł
Znamienną cechą myśli Vincenza było jednak 

również wskazywanie pozytywnych rozwiązań. 
Drogą ratunku dla cywilizacji i kultury euro-
pejskiej jest u  niego zawsze drugi człowiek. 
Nieistotne, jakiej jest wiary czy narodowości. 
To spotkanie i  dialog są tym, co otwiera nas 
na siebie nawzajem, ale również na otaczający 
świat. Bo Vincenz rozmawiał nieustannie –  
nie tylko z osobą stojącą obok, ale również ze 
światem, w którym przyszło mu żyć. Jak wiele 
wyczytał z  tych spotkań, możemy dostrzec 

11 M. Ołdakowska – Kuflowa, Wypowiedzieć SŁOWO. 
Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, 
s. 13. 

Vincenz miał 
świadomość 
tego, że inne 
obszary kultu-
rowe są  
ogromnymi 
pokładami  
mądrości  
i myśli

http://them.polylog.org/1/ffr-en.htm
http://them.polylog.org/1/ffr-en.htm
http://www.int-gip.de/
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podczas lektury jego licznych dzieł, z których 
wyłania się ta ponadczasowa prawda. To dialog 
jest dla niego narzędziem służącym rozwojowi 
człowieka. Pisarz sięgał przede wszystkim do 
tradycji greckiej: dialogu sokratycznego. Boha-
terowie połonin niejednokrotnie posługują się tą 
formą prowadzenia rozmowy. Autor miał świa-
domość, że „prawda” ukryta jest w licznych, róż-
norodnych, choć zgodnych opiniach12. Ponadto 
wskazywał w  swych esejach na pojęcia, jakie 
przejęliśmy od starożytnych Greków. Podkreślał 
on głównie „ideę wyrażoną słowem xeinos, które 
oznacza cudzoziemca, ale i gościa, a więc wska-
zuje na przyjaźń wobec obcych i stoi u podstaw 
pokojowego współistnienia narodów.”13 Dwa 
ostatnie tomy tetralogii: Listy z nieba i Barwin-
kowy wianek w dużej mierze wypełniają roz-
mowy prowadzone przez bohaterów. Spotykają 
się tam osoby z różnych kręgów społecznych, 
politycznych, wyznaniowych czy narodowych. 
Są to zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi, przed-
stawiciele inteligencji oraz chłopstwa, Polacy, 
Ukraińcy, Rusini... Wielu można byłoby jeszcze 
wymienić. Ta plejada tak różnych i  często – 
wydawać by się mogło – przeciwstawnych sobie 
postaci, debatuje nad licznymi tematami: zaj-
mują się szkolnictwem, prawem państwowym, 
tematem wolności czy wiary. Są to często, jak 
już wspomniałam powyżej, różnorodne sądy, 
których autorzy odnajdują jednak to, co dla 
nich wspólne. Czy można byłoby określić owe 
dialogi mianem kulturowego polilogu? Wydaje 
się, że tak. Spójrzmy na to, co mówi Wimmer 
– twórca tego terminu, który podkreślał, że 
filozofia międzykulturowa nieustannie wska-
zuje na różnorodność i wielość, które prowadzą 
ze sobą dialog. Jednym z głównych postulatów 
Wimmera jest sięganie do więcej niż jednej tra-
dycji filozoficznej. Myśliciel zwraca też uwagę, 

12 W. Próchnicki, Człowiek i dialog. Na wysokiej poło-
ninie Stanisława Vincenza, Kraków 1994, s. 60. 

13 P. Nowaczyński, Mądrość Vincenza, Lublin 2003, 
s. 29. 

kulturowych, a także w średniowiecznej teologii 
zostało uznane za symbol jedności w wielości, 
bez początku i końca15. Vincenz zamknął nie-
jako w  sobie pamięć o  przodkach, wchłonął 
ogromną część tradycji europejskiej. Nie wahał 
się podjąć podróż wstecz, wyjść poza ramy ota-
czającego świata, aby wysłuchać mędrców wciąż 
aktualnych. Podobne postulaty wysuwa dziś 
filozofia międzykulturowa – między innymi 
Ram Adhar Mall16, który pisze o konieczności 
jednoczesnego pozostania i  wyjścia ze swojej 
tradycji kulturowej (topiczna a-topiczność), tak 
aby móc konfrontować i  zarazem w  przydać 
naszemu sposobowi postrzegania rzeczywisto-
ści wielości perspektyw. Filozof ów twierdzi, że 
philosophia perennis występuje we wszystkich 
kulturach świata…

Autor Na wysokiej połoninie był mocno zako-
rzeniony w  lokalnej społeczności. Jednak nie 

15 J. Pieszczachowicz J., Stanisław Vincenz. Pisarz 
uniwersalnego dialogu, wyd. FALL, Kraków 2005, s. 60. 

16 Ram Adhar Mall: filozof indyjski. Obecnie mieszka 
w  Niemczech, wykłada na Uniwersytecie w  Jenie. 
Napisał m.in.: Philosophie im Vergleich der Kulturen. Inter-
kulturelle Philosophie – eine neue Orientierung, Darmstadt 
1995; Der Hinduismus. Seine Stellung in der Vielfalt der 
Religionen, Darmstadt 1997; Mensch und Geschichte. 
Wider die Antropozentrik, Darmstadt 2000; Zur Theorie 
und Praxis der Toleranz. Eine interkulturelle und interreli-
giöse Perspektive, Frankfurt am Main 2003. 

że w uprawianiu filozofii zabarwionej między-
kulturowo muszą być stosowane nieco szersze 
pojęcia. Gdy w rozmowie bierze udział więcej 
niż dwóch interlokutorów, gdy każdy zajmuje 
równą pozycję, gdy nie ma silniejszych i słab-
szych, to wówczas mamy do czynienia raczej 
z polilogiem niż tylko z dialogiem. 

Wróćmy jednak do Vincenza. Jak dowodzi 
Czaplejewicz, pisarz był miłośnikiem Platona, zaś 
Andrzej Stanisław Kowalczyk wskazuje na dia-
logi Platona jako na element prehistorii gatunku, 
jakim jest esej, a w esejach Vincenza odkrywa 
„dialog epok i kultur”. Uznaje on, że dialog jest 
taktyką pozwalającą na wypróbowanie idei, ludzi, 
którzy je głoszą, wreszcie samego siebie.

[...] francuski wyraz essai oznacza przecież 
próbę, badanie. Nie jest przypadkiem, że Vincenz 
wybiera po pierwsze esej jako formę wypowiedzi, 
po drugie tyle uwagi poświęca takim ludziom jak 
Gandhi i Sokrates14”.

W  samej postawie Vincenza widoczne jest 
zatem dążenie do wysłuchania możliwie jak 
największej ilości głosów czy postulatów i wyło-
wienie wśród różnorodnych sądów rozmaitych 
współbrzmień i zgodności. 

Widoczne zbieżności myśli Vincenza ze 
współczesną myślą międzykulturową mogą 
sugerować, iż autor doskonale zdawał sobie 
sprawę z  tego, że nikt z  nas nie jest samotną 
wyspą –  każdy potrzebuje partnera, któremu 
będzie mógł powierzyć swe sądy czy uczucia. 
Przekonanie to pozwala mu w  spotykanych 
osobach czy obcych kulturach widzieć rów-
nego sobie interlokutora. Nie obawiał się wyj-
ścia poza własny obszar tradycji, co możemy 
zobaczyć w jego licznych esejach. Pomagało mu 
w  tym niewątpliwie specyficzne podejście do 
czasu, który, podobnie jak dla Hucułów, jawił 
się jako „wieczne trwanie”: „Fizykalne poczu-
cie jego upływu zatraca się; nie czas to, lecz – 
fala wieczności” – pisze Vincenz, dodając, że 
„krąży jakby w koło”, które w różnych kręgach 

14 A.S. Kowalczyk, Dialog epok i  kultur, w: Kryzys 
świadomości europejskiej... dz. cyt., s. 7. 

przeszkadzało mu to w  budowaniu odniesień 
nie tylko do całej tradycji europejskiej, ale 
również do innych kręgów kulturowych. Jak 
czytamy:

Być może w  spojrzeniu na dzieje religii 
i kultur odegrała rolę szeroka wiedza pisarza, 
który studiował sanskryt i uczył się języka arab-
skiego, zapoznawał się z  religiami Wschodu, 
w  tym z  wierzeniami hinduskimi. Widząc 
pewne elementy wspólne w  bardzo skądinąd 
odległych kulturach daleki był od formułowania 
wniosków o prostym wpływie lub bezpośredniej 
zależności17.

Pozostawał zatem Vincenz w  swym miej-
scu, jednocześnie z niego wychodząc. Wydaje 
się zatem, że zasada topicznej a-topiczno-
ści była mu doskonale znana i  stale przez 
niego  praktykowana, jak gdyby od początku 
towarzyszyło mu przekonanie, że prawdziwą 
mądrość możemy odnaleźć nie tylko w kręgu 
naszej tradycji kulturowej. Choć był niezwykle 
oddany całej spuściźnie tradycji europejskiej, 
nie wahał się sięgać po myśli spoza tradycji 
europejskiej, poszukując zbieżności między 
tym, co reprezentuje Europa i  nie-Europa. 
Myśl międzykulturowa domaga się krytyki 
Zachodu – i  słusznie. Warto jednak zwrócić 
uwagę także na fakt, że kultura europejska od 
dawna mieści w sobie nie tylko elementy takiej 
krytyki, ale także rozmaite wizje alternatyw-
nych dróg rozwoju naszej cywilizacji. Jedną 
z nich przedstawił w swych dziełach Stanisław 
Vincenz. Warto uwzględnić również jego głos 
w naszej refleksji nad kondycją współczesnego 
świata. .

17 M. Ołdakowska-Kuflowa M., Wypowiedzieć 
SŁOWO. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, 
Lublin 1997, s. 74. 

Vincenz był mocno  
zakorzeniony w lokalnej 
społeczności, co nie  
przeszkadzało mu  
w budowaniu odniesień do 
innych kręgów  
kulturowych

Artykuł  powstał na podstawie pracy  
magisterskiej napisanej pod kierunkiem  
dr. hab. prof. UKSW Wojciecha Kudyby. 
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NAZWY  
RESTAURACJI WŁOSKICH 

W WARSZAWIE  
A STEREOTYPY WŁOCH  

I WŁOCHÓW

Anna KRUZA

C e l e m  n i n i e j s z e g o  a rt y k u łu 
jest zbadanie tendencji występujących 

w nazwach włoskich lokali gastronomicznych 
oraz przejawiających się w tych nazwach stereo-
typów Włoch lub Włochów w Polsce. Ogólnie 
pojęta „włoskość”, widoczna w wielu płaszczy-
znach naszego życia, od lat cieszy się ogromną 
popularnością przede wszystkim ze względu na 
liczne, pozytywne skojarzenia, jakie wywołują 
w nas Italia, włoska kultura oraz język. Dowo-
dem tego uznania mogą być właśnie wszech-
obecne dziś nazwy restauracji włoskich. 

Wymienione nazwy zostały wyselekcjo-
nowane na podstawie strony internetowej 

GEO GRAFIą P OTRAWami KULTURą

Bella Napoli,
Bonu Varsavia,

Casa Sicila,
L’Angolo Di Roma,

Roma, 
Milano,

La Verona,
Piccola Italia,

Trattoria Italia,
Ristorante Venezia.

Pasta La Vista,
Bella Pasta,
Pasta Mia,
Vero Pizza,

Pizza Nostra,
Casa Di Pizza.

Corleone,
Mamma Mia,

Dolce Far Niente,
La Dolce Vita,

Tarantella.

gastronauci.pl.1 Po pierwsze, są to nazwy, które 
uważam za interesujące i które w moim mnie-
maniu zasługują na omówienie; po drugie, 
wyróżniają się one w jakiś sposób na tle innych 
znaczeniem lub pisownią2. 

Każda z pięćdziesięciu jeden nazw została 
przypisana do określonej kategorii  znacze-
niowej, co przedstawia schemat poniższej 
tabeli. W ten sposób powstało jedenaście grup, 
w obrębie których analizowane są poszczególne 
nazwy. 

1 http://www.gastronauci.pl/pl/restauracje/warszawa/
kuchnia/wloska

2 W tekście zachowano oryginalną pisownię nazw. 

rodziną wyjątkowością przedm.  użytk.

Mamma Marietta,
Nonna Rita,
Papa Andre,

Fratelli.

Superiore,
Specialita Italiane,

Il Segreto,
Primavera.

Tavola,
Il Caminetto,
La Fiaccola,
Il Fornello.

NAZWY ZWIĄZANE Z...
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elementami przestrzeni botaniką

Bel Paese,
La Strada,

La Cantina,
Il Vicoletto.

Basilia,
nei Fiori,

Mela Verde,
Rosa.

d oznaniami osobami miłością

Con Gusto,
Delizia,

La Pancia Piena,
Incanto. 

Giovanni Rubino,
Michelangelo,

St Antonio.

Bacio di Angelo,
Doppio Cuore,

Ti Amo.

Przedstawione w artykule odwołania do kul-
tury włoskiej pochodzą z własnych obserwacji 
oraz z licznych stron internetowych o charak-
terze podróżniczym bądź informacyjnym. 
Wykorzystanie takich właśnie źródeł ma na 
celu zrekonstruowanie potocznych wyobrażeń 
Polaków na temat Włoch i Włochów.

Analiza wszystkich kategorii oraz poszcze-
gólnych nazw wykazała, że w większości z nich 
widoczne są pewne stereotypy „włoskości” 
utrwalone w  świadomości Polaków. W  tym 
miejscu chciałabym przedstawić kulturową ana-
lizę niektórych nazw, które w szczególny sposób 
nawiązują do tych stereotypów.

Nazwy związane z  geografią pokazują, że 
Włochy to przede wszystkim kraj piękny, pełen 
zapierających dech w piersiach krajobrazów (ta 
opinia wynika prawie ze wszystkich nazw) i nie-
zwykle bogaty kulturowo. Dowiadujemy się, że 
z Włochami najczęściej kojarzą się takie miasta, 
jak Rzym, Mediolan, Werona czy Wenecja, czyli 
miasta duże i  najchętniej odwiedzane przez 
turystów. Sukces tych nazw polega na tym, że 
w mgnieniu oka wywołają u odbiorcy określony 
obraz Włoch związany z konkretnym miastem. 

W odniesieniu do tej grupy możemy również 
mówić o wielu innych skojarzeniach odnoszą-
cych się do pojedynczych nazw. 

W przypadku nazw Roma (‘Rzym’) i L’Angolo 
di Roma (‘zakątek rzymski’) mamy do czynie-
nia z   bezpośrednim nawiązaniem do stolicy 
kraju, Wiecznego Miasta – Rzymu. Nazwa ta 
jest szczególna ze względu na ogromny wkład 
stolicy Włoch w dzieje kultury Europy i świata. 
Postawiony w tym świetle Rzym zyskuje wręcz 
charakter symboliczny. Ponadto jest miastem 
turystycznym, miastem-imperium, a  co naj-
ważniejsze, nam Polakom już na zawsze chyba 
będzie kojarzyło się z papieżem Janem Pawłem 
II, który stał się najlepszą „wizytówką” naszego 
kraju poza jego granicami.3 

Miastem, które również jest symboliczne, 
choć w nieco inny sposób, jest Mediolan, któ-
rego nazwa została wykorzystana jako nazwa 
restauracji Milano (‘Mediolan’). Mediolan 

3 Zob. A. Gałkowski, Chrematonimy w  funkcji kul-
turowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze 
na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2011, s. 
248-250. 

– „miasto-chic”, symbol nie tylko włoskiej, ale 
też europejskiej mody, będący jednym z głów-
nych centrów gospodarczych świata, pod 
względem rozwoju z  pewnością przewyższa 
inne miasta włoskie.4 Zamieszkiwany głównie 
przez reprezentujących klasę wyższą Włochów, 
postrzegany jest niekiedy jako snobistyczny 
i  wyrafinowany. Z  tych względów odznacza 
się zupełnie innym stylem życia i  atmosferą. 
Trudno tu znaleźć południowy klimat Włoch.  

Nie sposób mówić o Włoszech bez miłosnego 
kontekstu, najwyraźniej widocznego w nazwie 
La Verona (‘Werona’). Werona to miasto znane 
każdemu przede wszystkim jako miasto Szek-
spira, miasto tytułowych bohaterów literackich 
Romea i Julii, stąd też nazwa konotuje miłość 
tragiczną, ale też przywołuje takie cechy, jak 
właśnie stereotypowa uczuciowość Włochów. 
Inne nawiązanie możemy odnaleźć również na 
naszym rodzimym gruncie. Nazwa ta bowiem 
bezpośrednio odnosi się także do wiersza 
Cypriana Norwida pod tytułem W  Weronie. 

4 Zob. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, 
T. 17, hasło: Mediolan. 

Przepełniony nastrojem tajemniczości i drama-
tyczności wiersz szerszej publiczności może być 
znany również dzięki polskiej pieśniarce Wan-
dzie Warskiej, która wykonywała go w formie 
śpiewanej.5

Inne nazwy, jak Bella Napoli (‘piękny Neapol’) 
czy Casa Sicilia (‘dom sycylijski’), kojarzyć się 
nam będą z gościnnością południowców z jednej 
strony i z niebezpieczną, wszechobecną na tere-
nach Włoch mafią z drugiej.

 Z  dialektami związana jest nazwa Bonu 
Varsavia (‘dobra Warszawa’) ze względu na 
sycylijskie pochodzenie słowa bonu. Włochy 
są krajem szczególnym pod względem zróżni-
cowania dialektalnego. Każdy region, miasto, 
a nawet miejscowość czy wieś ma swój własny, 
odrębny dialekt, często niezrozumiały dla Wło-
chów zamieszkujących inne terytoria. Cieka-
wym przykładem obrazującym różnorodność 
dialektów włoskich może być wyświetlany kilka 
lat temu film Gomorra. Film opowiada o losach 
członków mafii neapolitańskiej – camorry, 

5 Interpretację związaną z wierszem Cypriana Nor-
wida zawdzięczam Pani Profesor Magdalenie Saganiak. 
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a  występujący w  nim aktorzy posługują się 
dialektem neapolitańskim, który jest na tyle 
niezrozumiały na przykład dla Włochów z pół-
nocy, że film wyświetlany był w kinach z napi-
sami w języku włoskim opartym na standardzie 
toskańskim. 

 Inne nazwy, jak Trattoria Italia (‘trattoria 
Włochy’), kojarzyć mogą się nam z wszechobec-
nymi w Warszawie restauracjami, które w nazwie 
zawierają człon trattoria. Niestety, dla nas cha-
rakter trattorii w Polsce i we Włoszech różni się 
znacznie. Włoska trattoria to lokal funkcjonu-
jący raczej jako karczma, w Polsce 
zaś trattoria to częściej elegancka 
restauracja dla wybranej klienteli.   

Ostatnią w  tej kategorii nazwą, 
którą chciałabym pokrótce omówić, 
jest Ristorante Venezia (‘restauracja 
Włochy’). Odnosząca się do Wene-
cji nazwa konotuje takie cechy, 
jak te związane z  miastem jako 
ośrodkiem turystycznym, miastem 
masek i karnawału, ale też miastem 
romantycznym i religijnym. Wyła-
nia się nam obraz miasta pełnego 
uliczek w postaci kanałów wod-
nych, po których pływają gondole, 
gdzie uliczni handlarze sprzedają 
ceramiczne maski turystom karmiącym gołębie 
na Placu Świętego Marka.

Klasy nazw związanych z doznaniami 
oraz potrawami należy omówić razem, ponie-

waż odwołują się do stereotypu Włocha-maka-
roniarza, dla którego największą przyjemnością 
w życiu jest jedzenie – najczęściej pizzy lub pasty. 
Na całym świece Włosi słyną z tego, że lubią jeść. 

Grupa nazw związanych z  potrawami jest 
drugą pod względem liczebności kategorią. Nie 
bez przyczyny. Wspomniany wcześniej stereotyp 
Włocha-makaroniarza jest chyba najbardziej 
znanym i  popularnym stereotypem włoskim 
i na pewno jednym z najbardziej znanych ste-
reotypów narodowościowych w ogóle. 

Obecność na rynku gastronomicznym nazw 
takich, jak Pasta La Vista, Pasta Mia (‘mój 

makaron’) czy Bella Pasta (‘dobry makaron’), 
nie zaskakuje. Restauratorzy prześcigają się 
w pomysłach na coraz to bardziej innowacyjne 
nazwy, ale nieodmiennie powtarzają się w nich 
elementy charakterystyczne dla włoskiej kuchni 
– pizza i pasta. 

Najciekawsza i najbardziej oryginalna wśród 
wymienionych nazw to Pasta La Vista, która jest 
swoistą hybrydą włosko-hiszpańską. Odwołuje 
się ona do hiszpańskiego zwrotu hasta la vista, 
czyli ‘do zobaczenia’. 

Motywacja nazw związanych z pizzą – Vero 
Pizza (‘prawdziwa pizza’), Pizza 
Nostra (‘nasza pizza’), Casa di Pizza 
(‘dom pizzy’) – jest dokładnie taka 
sama, jak w przypadku nazw zawie-
rających człon pasta. Pizza to druga 
najczęściej kojarzona z Włochami 
potrawa. Pochodząca z  Neapolu 
pizza margherita jest symbolem 
Włoch znanym na całym świecie, 
dlatego też nazwy z wyrazem pizza 
nadawane restauracjom włoskim 
czy pizzeriom są tak popularne.

W  tej podgrupie najbardziej 
wyróżnia się nazwa Pizza Nostra, 
która odwołuje się aż do dwóch 
stereotypów. Po pierwsze, do ste-

reotypu Włocha-żarłoka, a po drugie, do Wło-
cha-mafiosa ze względu na nawiązanie całej 
nazwy do nazwy sycylijskiej mafii Cosy Nostry.

Klasa nazw związanych z doznaniami pojawia 
się w tym miejscu ze względu na to, że większość 
z nich odnosi się do doznań związanych z jedze-
niem – Con Gusto (‘ze smakiem’) i La Pancia 
Piena (‘pełny brzuch’)  Związek wyrazowy „con 
gusto” może być używany po to, aby wyrazić to, 
że jakaś potrawa jest bardzo smaczna. Z kolei 
wyrażenie la pancia piena kojarzy się z pozycją 
leżącą i  odnosi się do stanu sytości, lenistwa 
i błogości, który często towarzyszy człowiekowi 
po posiłku. Czy nie tak właśnie postrzegamy 
Włochów? 

C ho ć w przypadku grupy nazw 
związanych z  botaniką trudno mówić 

o  utar-
tym stereo-
typie, to pozostaje 
ona w związku z wymie-
nionymi powyżej klasami, ponieważ 
odsyła  do wyobrażeń o kuchni włoskiej. 

Myślę, że głównym skojarzeniem w  tym 
przypadku są zioła i aromaty, stąd też pojawiła 
się nazwa Basilia (‘bazylia’). Bazylia – jeden 
z naczelnych smaków i zapachów włoskich – 
jest obecna w wielu potrawach włoskich, jest 
ich zwieńczeniem i  dopełnieniem, swoistą 
„wisienką na torcie”. Oprócz bazylii można by 
wyróżnić w tej grupie również oregano i roz-
maryn. Są to trzy główne aromaty kuchni 
włoskiej, używane do praktycznie wszystkich 
dań, zapachy, które najbardziej kojarzą nam się 
z Włochami. Wysuwającym się na pierwszy plan 
stereotypem w tej kategorii będzie aromatycz-
ność kuchni włoskiej w ogóle.

N a z w y  z w ią z a n e  z   m i ł o ś c ią 
nawiązują – może nie w sposób bezpośredni 

– do jednych z  najważniejszych stereotypów 
Włocha-amanta i Włocha-romantyka. Rodzą 
się tutaj skojarzenia z mężczyznami, którzy są 
urokliwi, szarmanccy (choć czasami bywają 
również ordynarni), zaczepiają każdą napo-
tkaną na ulicy kobietę (szczególnie blondynkę), 
chcąc zawrócić jej w głowie. Mężczyźni ci często 

b y w a j ą 
przerysowani, 

wręcz karykaturalni. 
Wyobrażamy ich sobie jako ciemnowłosych 
amantów, nadmiernie wyperfumowanych, 
dobrze ubranych, którzy dniami i  nocami 
podrywają kobiety. 

Celem nazwy Ti Amo (‘kocham cię’) mogło 
być wywołanie takiego właśnie obrazu mężczy-
zny rodem z Italii, który za każdą napotkaną 
kobietą krzyczy: „Ti amo!”. W przypadku tej 
nazwy można również mówić o pasji wszystkich 
Włochów, którą jest muzyka oraz śpiew i taniec. 
Wyznanie miłości jest zapewne najpopularniej-
szą frazą w piosenkach włoskich. Włosi kochają 
muzykę, zwłaszcza swoją, i z wielkim upodoba-
niem śpiewają o miłości.

 

K l a s a  n a z w  z w i ą z a n y c h 
z rodziną reprezentuje kilka bardzo waż-

nych stereotypowych cech Włochów. Jest to 
między innymi wielkie przywiązanie Włocha 
do rodziny oraz domu rodzinnego. Rodzina 
w  życiu każdego Włocha jest wartością nad-
rzędną, co widać zwłaszcza na przykładzie nazw 
odnoszących się do kobiet – Mamma Marietta 

Włoska  
trattoria to 
lokal funkcjo-
nujący raczej 
jako karczma, 
w Polsce zaś to 
częściej  
elegancka 
restauracja
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(‘mama Marieta’), Nonna Rita (‘babcia Rita’); 
stąd też kolejny stereotyp – Włocha-mamin-
synka, czyli Włocha-mammone. Mammone 
kocha swoją matkę bezgranicznie, jest ona dla 
niego największym autorytetem i wzorem przy 
wyborze kandydatki na żonę. Matka z  kolei 
przez całe życie troszczy się o swego syna, regu-
larnie do niego wydzwania, dożywia go i dba 
o niego pod każdym względem, często do póź-
nego wieku. 6 Stereotyp ten jest szeroko rozpo-
wszechniony we Włoszech; do tego stopnia, że 
powstał nawet termin mammismo określający 
karykaturalne wręcz przywiązanie matki do 
syna i odwrotnie7. 

N a z w y  z w ią z a n e  z   k u lt u r ą 
reprezentują różnorodne stereotypy. 

Niemal każda z nazw odnosi się do innego zja-
wiska kulturowego – filmu, tańca, 
ważnych dla kultury miejsc oraz 
stylu życia Włochów. 

I tak na przykład w nazwie Corle-
one dostrzec możemy wspominany 
już stereotyp Włocha-mafiosa. 
Don Corleone – główny bohater 
książki Maria Puzo i  filmu Fran-
cisa Forda Coppoli pod tytułem 
Ojciec Chrzestny jest chyba najbar-
dziej znanym mafiosem na świecie. 
Filmowa kreacja Marlona Brando 
z charakterystyczną melodią filmową należy do 
klasyki kina, dzięki czemu nazwa Corleone od 
razu przywołuje na myśl konkretny obraz mafijny 
Włoch. Nazwa Corleone równie dobrze mogłaby 
być interpretowana w ramach klasy nazw zwią-
zanych z geografią, ponieważ jest to miejscowość 
położona w regionie Sycylii w prowincji Palermo, 
ale nam znana jest przede wszystkim jako przy-
domek Vita Andoliniego. 

W  przypadku nazwy Mamma Mia 
(‘o  matko’), która w  języku mówionym jest 
wykrzyknieniem wyrażającym niecierpliwość, 
zdziwienie czy przestrach, możemy mówić 

6 http://wlochy.lovetotravel.pl/stereotypy_o_wlochach
7 http://www.thefad.pl/content/wlosi-maminsynki

o stereotypie Włocha jako człowieka nad wyraz 
ekspresywnego. Chodzi mi tutaj o nadmierną 
impulsywność Włochów w sposobie mówienia 
i gestykulacji, która temu towarzyszy. 

Kolejne dwie nazwy z  tej grupy, czyli La 
Dolce Vita (‘słodkie życie’) oraz Dolce Far 
Niente (‘słodkie nieróbstwo’), odnoszą się do 
stylu życia Włochów. W pierwszym przypadku 
można by mówić o stereotypie Włocha-bogacza, 
ponieważ fraza ta używana jest na określenie 
luksusowego życia bogatych ludzi, usiłujących 
rozrywkami zagłuszyć pustkę życia8. Jeśli spoj-
rzymy na przykład na życie jednego z najpo-
pularniejszych współcześnie Włochów – Silvia 
Berlusconiego – bez wątpienia możemy powie-
dzieć, że wiedzie on la dolce vita. Natomiast 
Dolce Far Niente wskazuje na stereotyp Wło-
cha-lenia, który robi wszystko powoli, nigdzie 

się nie spieszy, na wszystko ma czas, 
a w trakcie pracy rozkoszuje się kil-
kugodzinną sjestą. Nazwę La Dolce 
Vita można interpretować również 
w  kontekście tytułu filmu Fede-
rica Felliniego. Film ten, podobnie 
jak wspominana dalej La Strada, 
należy do klasyki kina światowego. 
Są to filmy powszechnie uważane 
za niezwykłe osiągnięcia kina, co 
niebywale podnosi rangę restaura-
cji o takich nazwach, a także działa 

na podświadomość klienta.  
Ostatnia w  tej grupie nazwa – Tarantella 

(‘tarantela’) – będąca jednocześnie nazwą ludo-
wego tańca neapolitańskiego, może być koja-
rzona z upodobaniem Włochów do zabawy, z ich 
umiłowaniem tańca i muzyki, ale też z przywią-
zaniem do tradycji i folkloru. 

W   pr z y pa dk u  na z w  z w ią z a -
nych z osobami na pierwszy plan wysuwa 

się stereotyp Włocha religijnego. 
St Antonio (‘święty Antoni’) to nazwa dean-

troponimiczna, bezpośrednio odnosząca się 
do świata wierzeń katolickich. Może to nieco 

8  http://sjp.pl/dolce+vita

zaskakiwać w  połączeniu z  restauracją, jed-
nakże wskazuje na pozytywne cechy związane 
z tradycjonalizmem.

Z kolei nazwa Michelangelo (‘Michał Anioł’) 
jest wyjątkowa z  tego względu, że odnosi się 
do osoby Michała Anioła, słynnego malarza 
i rzeźbiarza. Wszystkie te elementy sprawiają, 
że Włochy postrzegamy jako centrum sztuki.

J eśli  chodzi  o pozostałe klasy, 
to trudno mówić o  realizowanych w nich 

konkretnych, utartych stereotypach Włoch 
i Włochów. Jednak wyraźnie widać, że wybór 
każdej z nazw nie był przypadkowy, ponieważ 
zdają się one tworzyć pewną całość. 

W  grupie nazw odnoszących się do przed-
miotów dostrzec można, że niemal wszystkie 
przywoływane w  nich przedmioty łączą się 
z przestrzenią domu – Tavola (‘stół’), Il Cami-
netto (‘kominek’) i kuchni – Il Fornello (‘piekar-
nik’). W związku z tym tutaj również można by 
mówić o wyobrażeniu związanym z jedzeniem 
lub rodziną. 

W przypadku nazw związanych z elementami 
przestrzeni również trudno mówić o  jakimś 
powszechnym stereotypie. Tutaj nazwy odwo-
łują się najczęściej do ogólnie rozumianej prze-
strzeni miasta lub kraju – Bel Paese (‘piękny 
kraj’), La Strada (‘ulica, droga’), Il Vicoletto 
(‘zaułek, uliczka’) – tak więc można by je rozwa-
żać w kontekście stereotypowego przywiązania 
Włochów do ojczystego kraju i rodzimych miast.

Nazwy związane z wyjątkowością zawierają 
element znaczeniowy wyższości, specjalności 
czy wyjątkowości. Nazwy takie jak Superiore 
(‘wyższa, przewyższająca’) czy Specialita Ita-
liane (‘specjalności włoskie’) wskazują na to, 
że restauracje, które je noszą, wyróżniają się na 
tle innych, są od nich lepsze, ponieważ serwują 
specjały kuchni włoskiej lub też towarzyszy 
im aura tajemniczości – Il Segreto (‘sekret’). 
W tym świetle moglibyśmy postrzegać naród 
włoski jako wyjątkowy, a  takim – w  oczach 
Polaków – na pewno jest. Bez wątpienia rów-
nież sami Włosi za takich się mają. Są zako-
chani w swoim kraju, języku, kulturze, muzyce 

i  oczywiście w  jedzeniu. Szanują, uwielbiają 
i promują wszystko to, co włoskie. 

T o,  c o  n i ewąt pl i w i e  naj ba r -
dziej kojarzy się nam – Polakom – 

z  Włochami, to przede wszystkim jedzenie. 
Postrzegamy Włochów jako amatorów jedzenia 
i dobrej, aromatycznej kuchni. Nie bez powodu 
nazywamy ich makaroniarzami. Główne 
potrawy, które z  nimi kojarzymy, to właśnie 
makaron i pizza. Ponadto możemy zauważyć, 
że Polakom znane są liczne włoskie miasta – 
kurorty i ośrodki turystyczne. 

Co więcej, z analizy wszystkich kategorii nazw 
wyłania się obraz Włocha – mafiosa, amanta, 
kochanka, romantyka, lekkoducha, lenia, snoba 
czy maminsynka; Włocha zapatrzonego w swoją 
rodzinę, religijnego, zakochanego we własnej 
ojczyźnie, gościnnego i otwartego na świat oraz 
ludzi, lubiącego dobrą zabawę, muzykę i taniec. 
Skojarzenia z Włochami zwykle są pozytywne. 
Odbieramy Włochów jako naród radosny 
i szczęśliwy, taki, który potrafi cieszyć się życiem 
i czerpać przyjemność z drobnych radości dnia 
codziennego. Zapewne tego najbardziej im 
zazdrościmy. .

Główne po-
trawy, które 
kojarzymy z 
Włochami,  
to właśnie  
makaron i pizza

Artykuł  na podstawie  pracy licencjackiej 
napisanej pod kierunkiem dr Anny Kozłowskiej. 
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INNOWACJE SEMANTYCZNE
JAKO TYP MODYFIKACJI  

FRAZEMATYCZNYCH  
W NAGŁÓWKACH PRASOWYCH

Justyna TYBURSKA

P r z e d m i o t e m  a n a l i z y  s ą 
wybrane frazemy, zarówno w postaci kano-

nicznej, jak i  zmodyfikowanej, umieszczone 
w nagłówkach prasowych dwóch gazet: „Rzecz-
pospolitej” i „Gazety Polskiej” oraz dwóch cza-
sopism: „Polityki” i „Newsweeka”.

Kryterium doboru materiału badawczego 
jest kreatywność dziennikarzy sięgających po 
zasób środków frazematycznych oraz atrakcyj-
ność samych nagłówków. Łącznie baza materia-
łowa obejmuje 130 nagłówków prasowych z lat 
2013-2014.1

Tytuł a nagłówek
Tytuły zapowiadają tekst, pełnią funkcję 

orientacyjną, dlatego to właśnie na nich czy-
telnik skupia uwagę2. Informacja staje się towa-
rem, więc trzeba nadać jej atrakcyjny tytuł.  
Nagłówek musi przekazać treść wypowiedzi 
w  ,,maksymalnie skondensowanej formie”. 
Dzięki aluzyjności i niejednoznaczności dobre 
tytuły intrygują, prowokują, a nawet zachęcają 
do polemik. Ta gra jest sposobem na pozyskanie 
czytelnika, na uwiedzenie go.

Słownik terminologii medialnej Walerego 
Pisarka rozgranicza terminy nagłówek i tytuł, 
definiując ten ostatni jako ,,istotną, począt-
kową część każdej publikacji: to on zachęca do 
lektury i odpowiada treści utworu’’3. Nagłówek 

1 Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej 
Modyfikacje frazematyczne w wybranych nagłówkach pra-
sowych, napisanej pod kierunkiem dr Anny Krasowskiej 
na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. 

2 M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, 
„Rocznik Prasoznawczy” 2008, nr 11, s. 118. 

3 W. Furman, Tytuł, w: Słownik terminologii medialnej, 
red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 223. 

to ,,początkowy element materiału dziennikar-
skiego (wypowiedzi dziennikarskiej) składający 
się z  tytułu oraz podtytułu lub nadtytułu’’4. 
Często napotykamy na konstrukcje składające 
się z tytułu i nadtytułu, ale jest wiele tekstów 
dziennikarskich ograniczających się tylko do 
tego pierwszego. W zebranym materiale badaw-
czym analizowałam tytuły i LEAD-y nagłów-
ków prasowych. Zgodnie z  często stosowaną 
praktyką używałam terminów nagłówek i tytuł 
zamiennie pomimo tego, że wspomniany powy-
żej słownik odróżnia te pojęcia.

We współczesnej prasie polskiej ustaliły się 
dwa typy nagłówków: informacyjne i publi-
cystyczne. Różnią się one pod względem 
językowym. Nagłówki informacyjne zazwy-
czaj streszczają wypowiedź i przyjmują postać 
zdań lub oznajmień, a publicystyczne wska-
zują myśl, wniosek, a  także ukazują nasta-
wienie autora5. Według Walerego Pisarka 
tytuły tekstów informacyjnych charaktery-
zują się skomplikowaną składnią i  większą 
liczbą składników. W  dziennikach przewa-
żają nagłówki informacyjne, a w tygodnikach 
– publicystyczne.

Pojęcie frazemu
Frazematyka jest młodą nauką, która 

zaczęła interesować badaczy dopiero w  XX 
wieku. Do tej pory zajmowano się głównie fra-
zeologią, dużo obszerniejszym działem języ-
koznawstwa, niż pozostająca z nią w związku 
frazematyka. Nie każdy frazem jest związkiem 
frazeologicznym, lecz każdy związek fraze-
ologiczny jest frazemem. Trudno oddzielić te 
dwie dziedziny, bo granice między nimi nie 
są ostre. 

Po raz pierwszy termin frazem został użyty 
w pracy Andrzeja M. Lewickiego zatytułowanej 

4 Taż: Nagłówek, w: Słownik terminologii medialnej, dz. 
cyt., s. 127. 

5 M. Ślawska, dz. cyt., s. 121. 

Wykaz skrótów

GP – ,,Gazeta Polska’’
N – ,,Newsweek’’ 

P – ,,Polityka’’ 
RP – ,,Rzeczpospolita’’

Ciąg liczb po skrócie tytułu oznacza kolejno: numer gazety, rok wydania, stronę.
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Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej6. 
Autor uznaje za frazem to takie połącze-
nie elementów językowych, którego zna-
czenie wynika z  jednego ze składników,  
a  drugi składnik ten sens uściśla. Do fra-
zemów obok wielu rozmaitych związków 
wyrazowych należą – jego zdaniem – także 
porównania frazeologiczne z  operatorami: 
jak, niczym, jakby. Lewicki uważa frazemy 
za połączenia wyrazów, którym towarzyszą 
stałe konteksty. Koncepcja frazemu pojawia 
się u niego na marginesie badań nad fraze-
ologią. Lewicki uznaje więc frazematykę za 
część frazeologii.

Na potrzebę uwzględnienia frazemów 
w  opisie językowym jako pierwszy zwrócił 
uwagę Wojciech Chlebda. W  pracy Szkice 
o  skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwi-
styczne wyodrębnił nieopisane dotąd kon-
strukcje, które występują w mowie potocznej.7 

W stworzonej przez Chlebdę typologii fra-
zemów wszystkie frazeologizmy są nazywane 
frazemami, także idiomy i przysłowia.8

Za Wojciechem Chlebdą przyjmuję znacze-
nie frazemu jako ,,znaku językowego, który 
stanowi nazwę pojęcia, które w danej sytuacji 

6 M. Lewicki, Wprowadzenie do frazeologii syntak-
tycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego,  Kraków 1976. 

7 Zob. W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach: 
interpretacje lingwistyczne, Opole 2005, s.  81-82. 

8 Zestawienie to było później publikowane przez 
innych autorów właśnie jako klasyfikacja, która może 
służyć za podstawę rozstrzygnięć w pracy nad słow-
nikiem ogólnym języka polskiego. J. Kurkiewicz, Fra-
zemy w Wielkim słowniku języka polskiego - zasady doboru, 
źródła i schemat opisu, w: Nowe studia leksykograficzne, 
2008, t. 2, s. 61-71) . Chlebda sporządził zmodyfiko-
waną, roboczą wersję zestawienia. Klasyfikacja przed-
stawia sytuacje, w  których wypowiadane są związki 
frazeologiczne, a  także typy tekstów, w których się 
pojawiają oraz stylów. Ma to związek z dominującymi 
tendencjami w językoznawstwie, szczególnie w kogni-
tywnym podejściu do języka. 

mówiący odtwarza, w charakterze symbolu”9. 
Zbiór tych znaków danego języka nazywam fra-
zematyką, a związki frazeologiczne traktuję jako 
część szeroko rozumianej frazematyki. 

Modyfikacje semantyczne 
w nagłówkach prasowych
Przedmiotem analizy są modyfikacje fra-

zematyczne w nagłówkach prasowych, a więc 
takie przekształcenia wzorca, które prowadzą do 
zmiany znaczenia frazemu. Zmiana ta może być 
osiągnięta zarówno przy zachowaniu tradycyjnej 
struktury frazemu (modyfikacje semantyczne, 
które są obiektem opisu w niniejszym artykule), 
jak i wskutek jej przekształcenia (modyfikacje 
formalno-semantyczne). Te drugie przekształ-
cenia powstają w wyniku naruszenia struktury 
frazemu: jego płaszczyzny leksykalnej, grama-
tycznej, także istniejących w nim powiązań skła-
dniowych. Zmiany w składzie leksykalnym (ten 
jest podatniejszy na wszelkie ewolucje, w przeci-
wieństwie do struktury gramatycznej), takie jak: 
uzupełnienie, redukcja, wymiana komponentu, 
są następstwem naruszenia struktury frazemu. 
Wszelkie te innowacje polegają na wymianie 
elementów w stałych związkach wyrazowych 
i  są uwarunkowane sytuacyjnie. Rozbudowa 
składu o nowe komponenty polega na uzupeł-
nieniu komponentu o przydawki, dopełnienia 
bądź okoliczniki. Natomiast zmiany postaci 
słowotwórczej związku frazematycznego 
polegają na zniesieniu ograniczeń fleksyjnych 
lub przekształceniu schematu połączenia. 
Zmiany z  zakresu fleksji najczęściej dotyczą 
kategorii liczby i aspektu.

Terminów innowacja i  modyfikacja będę 
używać zamiennie, bo oba oznaczają odstępstwo 
od normy. Ponieważ jak dotąd nie powstała 
klasyfikacja innowacji frazematycznych, dlatego 
odwołam się do klasyfikacji przekształceń 
frazeologicznych, która wydaje się odpowiednia 
także dla frazematyki. Opierałam się na dwóch 

9 W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do 
frazeologii nadawcy, Opole 1991, s. 52. 

klasyfikacjach: Stanisława Bąby i  Gabrieli 
Dziamskiej-Lenart10.

Dany frazem może zaistnieć w  znaczeniu 
metaforycznym lub dosłownym bądź też w obu 
znaczeniach równocześnie. Dlatego w codzien-
nej komunikacji ważne jest umieszczenie 
frazemu w  zautomatyzowanym kontekście, 
w  którym ujawnia się znaczenie przenośne, 
uwarunkowane kilkoma czynnikami: tema-
tem, relacjami nadawczo-odbiorczymi, liczbą 
uczestników, narzędziami i warunkami prze-
kazu11. Takim kontekstem dla nagłówków jest 
często treść artykułu prasowego.                                  

W  zgromadzonym materiale przywołanie 
metaforycznego znaczenia frazemu ilustruje 
przykład Kawa na ławę [GP, 41/2013, 1]. Użyty 
tu frazem znaczy, że ‘ktoś mówi, tłumaczy, 
wykłada, wyłuszcza coś szczerze, otwarcie, 
wprost, w oczy, bez ogródek’. Autor zachęca do 
prowadzenia uczciwej ,,gry’’ politycznej.  

Z  kolei nagłówek Odbić się od dna [RP, 
174/2013, A3] odwołuje się do metaforycznego 
znaczenia ‘naprawić, poprawić się’. Autor 
wyraża nadzieję na uzyskanie medalu podczas 
igrzysk w  Barcelonie. W  Londynie nie udało 
się tego zrobić. Jest to zatem dobra okazja, żeby 
,,odbić się od dna’’.

Czasami przywołaniu znaczenia metafo-
rycznego towarzyszą pewne modyfikacje na 
poziomie referencji. Oto przykład zastosowa-
nia takiego zabiegu w  jednym z  nagłówków 
prasowych: Z deszczu pod rynnę [GP,  40/2013, 
14]. Jeśli mówimy, że ktoś wpada, trafia, dostaje 
się z  deszczu pod rynnę, to znaczy, że ‘znaj-
duje się w położeniu gorszym niż poprzednie’. 
W omawianym przypadku przenośne znacze-
nie frazemu zostało zachowane. Wprowadzono 

10 S. Bąba, Twardy orzech do zgryzienia  czyli o popraw-
ności frazeologicznej, Poznań 1986.  G. Dziam-ska-Le-
nart, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce 
polskiej, Poznań 2004. 

11 A. Krasowska, Semantyczne modyfikacje frazemów, 
w tejże: Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny 
w kabarecie literackim, Warszawa 2013, s. 229. 

SPORZĄDZONY wykaz frazemów autor 
traktował dość swobodnie, uwzględniając w nim 
takie jednostki, jak: standardowe frazeologizmy 
idiomatyczne: dwa grzyby w barszcz, smalić cho-
lewki do kogo, pleść duby smalone, wyrażenia 
komparatywne: jak z krzyża zdjęty, biegać jak kot 
z pęcherzem, zwroty werbo-nominalne: dokonać 
odkrycia, brać udział, popełnić samobójstwo, ter-
miny i terminologizmy złożone : telefon komór-
kowy, laska marszałkowska, choroba szalonych 
krów, przysłowia, sentencje, maksymy: Na krzywe 
(pochyłe) drzewo wszystkie kozy skaczą, Nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło, skrzydlate 
słowa: Być albo nie być – oto jest pytanie, Jestem 
za, a nawet przeciw, w tym aforyzmy rekursywne: 
Na początku było Słowo, a na końcu Frazes, hece: 
Gość w dom, kredens na klucz; Tu nie Afryka, tu 
się drzwi zamyka, prawa, quasi-prawa, formuły: E 
= mc2, Życie jest formą istnienia białka, Gorszy 
pieniądz wypiera lepszy, Krasnoludki są na świecie, 
Czas leczy rany, Głód jest najlepszym kucharzem, 
formuły gatunkowe: listu - Zwracam się z uprzejmą 
prośbą o..., Prośbę swoją motywuję tym, że...; 
nekrologu - po długich i ciężkich cierpieniach, 
opatrzony świętymi Sakramentami, zasnął w 
Panu, bajki - za górami, za lasami; i ja tam byłem, 
miód i wino piłem itp., w tym elementarne formy 
folkloru: czary mary; hokus pokus; ele-mele dutki 
(dudki) gospodarz malutki, formuły etykietalne, 
fatyzmy,: Całuję rączki!, Szczęśliwej podróży!, 
komunikaty: Jak donosi nasz korespondent..., 
Ofiar w ludziach nie było, Czyjemuś życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo, hasła i slogany: Aby 
Polska rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej, 
Podaruj sobie odrobinę luksusu, teksty użytkowe, 
dyrektywy i zakazy: Przed użyciem wstrząsnąć, 
Do startu – gotowi – hop!,tytuły: Tańczący z wil-
kami, Czapki i niewidki, Straszny dwór, operatory 
metajęzykowe i metatekstowe: jak zaznaczono na 
wstępie; tyle tytułem wstępu; ciąg dalszy nastąpi, 
wyrażenia funkcyjne: ..., chyba że...; ...a oprócz 
tego...; ...dopóty, dopóki...,zwroty i wyrażenia 
pragmatyczne: A nie mówiłem?, Żeby mi to było 
ostatni raz!, Czy ja wiem?. 



32 L AS RZECZY 33 

RZECZY NAUKOWE 

jednak niewielką modyfikację w odniesieniu do 
podmiotu: treść artykułu wskazuje na to, że nie 
„ktoś” dostał się, ale „coś” dostało się z deszczu 
pod rynnę. Janusz Nosek zniszczył dobre imię 
poprzednika, a  także zaufanie, które zyskał 
Antoni Macierewicz. Poseł został oskarżony 
o inwigilację opozycji i nepotyzm. 

Obok przywołania frazemu w jego znaczeniu 
metaforycznym i w zautomatyzowanym kon-
tekście autorzy tekstów prasowych podejmują 
czasem swoistą grę z  czytelnikiem. Odbiorca 
odczytuje znaczenie przenośne, podczas kiedy 
nadawcy chodzi o  sens linearny, dosłowny. 
Z  takim przypadkiem mamy do czynienia 
w  poniższym przykładzie. Lektura nagłówka 
Szewska pasja [N, 41/2013, 71] narzuca odbiorcy 
znaczenie całościowe frazemu: ‘wściekłość, 
złość, gniew, furia’. Dopiero w  trakcie czyta-
nia artykułu opatrzonego takim nagłówkiem 
odbiorca dowiaduje się, że frazem należało 
potraktować jako luźne połączenie wyrazów. 
Szewska pasja oznacza bowiem w  tym przy-
padku dosłownie zamiłowanie szewca, który po 
latach wprowadza na rynek obuwniczy popu-
larną w PRL-u markę butów ,,Relaks’’. Powrót 
producenta z Podhala do znanych „relaksów” 
ma zapewnić mu sukces finansowy. Autor arty-
kułu prasowego dokonuje zabiegu defrazeolo-
gizacji, celowo przy tym wprowadzając w błąd 
odbiorcę, który najpierw aktualizuje znacze-
nie metaforyczne frazemu, a  dopiero później 
– dosłowne. 

W  kolejnym przykładzie aktualizacji rów-
nież podlega znaczenie przenośne frazemu. 
Autor odnosi się jednak także do znaczeń 
elementów składowych. Ostatni dzwonek  
[P, 26/2013, 28] to tyle, co ‘najwyższy czas, ostat-
nia okazja, ostatnia chwila’. Artykuł dotyczy 
konieczności przeprowadzenia reform w szkol-
nictwie, więc autor powiązał temat z dzwon-
kiem, który sygnalizuje początek i koniec zajęć. 

Kolejny nagłówek, Żywy towar [N, 43/2013, 
78], odnosi się nie tylko do ludzi, którzy są 
przedmiotem handlu, ale i do tytułu dramatu 
z  2004 roku. Zapłodnione komórki jajowe 
zostały tu przedstawione jako nienarodzone 

dzieci. Autor artykułu wskazuje na to, że do 
Polski trafiają komórki jajowe, ale tylko część 
z nich znajduje się w klinikach, a nie wiadomo, 
gdzie są pozostałe.

Nagłówki prasowe często odsyłają odbiorcę 
do tytułów znanych tekstów kultury: powie-
ści, filmów, piosenek itp. Uciekająca panna 
młoda [P, 45/2013, 29] przywodzi na myśl 
amerykańską komedię romantyczną z  1999 
w reżyserii Garry’ego Marshalla. Film opowiada 
o  kapryśnej pannie młodej, która już siedem 
razy uciekała sprzed ołtarza. Zastosowana 
przez autora artykułu innowacja polega na 
zaburzeniu referencji. W tekście prasowym ucie-
kającą panną była Monika Kern, córka znanego 
prawnika i polityka, która przed dwudziestu laty 
uciekła z domu z pracownikiem pizzerii. 

Innym przykładem odwołania do znanych 
tekstów kultury jest nagłówek Ta ostatnia nie-
dziela [P, 48/2013, 15]. Autor posługuje się błędną 
postacią tytułu piosenki, w oryginale pojawia 
się bowiem To ostatnia niedziela. Ważniejsze dla 
odczytania właściwego sensu tekstu prasowego 
wydają się jednak następujące po tym słowa: 
jutro się rozstaniemy, / jutro się rozejdziemy / na 
wieczny czas. Artykuł opowiada o Krystianie, 
który próbował zamordować swoją dziewczynę. 
Para nastolatków spotkała się po raz ostatni 
w niedzielę.

Forma kolejnego nagłówka została oparta 
na słynnym zdaniu wypowiedzianym przez 
Andrzeja Kmicica podczas pojedynku z Micha-
łem Wołodyjowskim. Autor nawiązuje do 
Potopu, powieści historycznej Henryka Sien-
kiewicza. Nagłówek Kończ Waść, wstydu 
oszczędź [GP, 44/2013, 33] dotyczy kontrower-
syjnej wypowiedzi księdza Lemańskiego. W tym 
tytule zostały ujawnione poglądy dziennikarza. 
O  swojej książce Z krwi, kości i wiary ksiądz 
Lemański nie powinien się publicznie wypo-
wiadać, bo duszpasterzowi nie przystoi głosić 
aż tak śmiałych poglądów. 

Inny nagłówek odwołuje do zdania wypo-
wiedzianego przez Jezusa do kupców handlują-
cych w świątyni: Nie róbcie z domu mego Ojca 
targowiska [GP, 46/2013, 37]. Autor artykułu 

stwierdził, że pokaz mody Macieja Zienia zorga-
nizowany w kościele to wyraźne przekroczenie 
granic, nawet jeśli miał to być tylko pokaz mody 
ślubnej. Dziennikarz ujawnił swoje emocje 
i stanowisko w tej sprawie, wyraźnie potępiając 
pomysł projektanta. 

Obok przywołanych tytułów znanych tekstów 
kultury zabiegom innowacji kontekstowej pod-
dawane są także przysłowia. Kiedy mówimy: 
gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, chcemy 
podkreślić to, że kobieta jest bardziej skuteczna. 
Przysłowie ma oznaczać, że spryt kobiecy jest 
w stanie podołać niejednemu zadaniu, któremu 
nie sprosta mężczyzna czy ktokolwiek inny. 
Słowo diabeł jest użyte w celu wyolbrzymienia 
damskiej zaradności. W artykule opatrzonym 
nagłówkiem Gdzie diabeł nie może, tam babę 
pośle [GP, 47/2013, 34] następuje przesunięcie 
znaczeń; przysłowiową babą jest rząd, a  dia-
błem – Donald Tusk. Artykuł mówi o  złym 
wrażeniu, jakie wywiera rząd Donalda Tuska 
na społeczeństwie.

 Kolejny nagłówek Co się odwlecze, to nie 
uciecze [GP, 11/2014, 30] również odwołuje do 
przysłowia. Znaczy ono, że coś ‘na pewno kiedyś 
się stanie, dojdzie do skutku, choć może jesz-
cze nie teraz’. Autor podejmuje temat zawar-
cia przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej 
z Unią Europejską. Co prawda podczas szczytu 
Partnerstwa Wschodniego nie udało się jej pod-
pisać, ale jest to tylko kwestia czasu, ponieważ 
Unia Europejska pozostawiła Ukrainie otwarte 
drzwi.

W nagłówku: Myślałam, że pęknę ze śmie-
chu [GP, 49/2013, 12], który znaczy ‘śmiać się 
bardzo głośno, długo intensywnie, gwałtownie’, 
nie ma modyfikacji. Forma pękać ze śmiechu 
jest wariantywna. Czasownik pękać może być 
odmieniany. Jak się okazuje, Kościół nie rozu-
mie ideologii gender, a papież Franciszek nawet 
ją pochwala. Przedstawicielki Kongresu Kobiet 
napisały list do papieża z nadzieją, że się z nimi 
spotka.  

Interesującej modyfikacji semantycznej 
dokonał autor nagłówka Mam cię na oku  
[P, 47/2013, 76]. Mieć kogoś lub coś na oku 

znaczy ‘zwracać na kogoś (coś) szczególną 
uwagę’. Aktualizacji podlega tu znaczenie 
przenośne frazemu. Jest to gra nadawcy 
z czytelnikiem. Artykuł informuje, że tech-
nologia rozwija się szybkim tempie. Kom-
putery potrafią już rozpoznawać ludzkie 
twarze, co prawda jeszcze nie wszystkie i nie 
zawsze, ale już niedługo nie będzie można się 
przed nimi ukryć. 

Podsumowanie
Jedynym ograniczeniem dziennikarzy jest 

ich wyobraźnia. Autorzy chętnie sięgają po 
związki frazeologiczne, frazemy, żeby zain-
teresować czytelnika i  odwołać się do jego 
wiedzy o świecie. Modyfikacje frazematyczne 
wzbogacają leksykę, słowotwórstwo, rozsze-
rzają łączliwość leksykalną. Bardzo często 
odwołując się do utrwalonych w języku wzor-
ców, modyfikują pierwotne znaczenie fraze-
mów. Służą różnym zabiegom tekstowym, 
prowadzeniu gry z  czytelnikiem. Nagłówki 
prasowe mają zachęcać do przeczytania 
całego artykułu, dlatego prowokują. Te naj-
bardziej perswazyjne zapadają w  pamięć. 
Jeśli są ciekawe, nieco tajemnicze, zwracają 
uwagę większej części odbiorców. Nagłówki 
z  ,,Newsweeka’’ i  ,,Polityki’’, które opisywa-
łam, są bardziej przemyślane,  a tym samym 
w większym stopniu intrygujące niż w pozo-
stałych gazetach. Są dużo krótsze, nie infor-
mują czytelnika wprost, o czym jest artykuł. 
Czasami bardzo trudno od razu odgadnąć 
i zinterpretować, co autor tak naprawdę miał 
na myśli. Tytuły z ,,Rzeczpospolitej’’ i ,,Gazety 
Polskiej’’ są znacznie prostsze w konstrukcji 
i równocześnie dużo dłuższe.

Frazemy uzupełniają system słownikowy 
języka i  pomnażają zasób synonimicznych 
środków leksykalnych. Za ich pomocą nadawca 
nie tylko komunikuje coś komuś, lecz także, 
co istotne, wyraża swoje emocje. Ujawnia swój 
stosunek do rzeczywistości, a także ocenia ją. 
Często wzmacnia plastyczność, a tym samym 
wyrazistość wypowiedzi, siłę jej oddziaływania, 
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ponieważ frazemy wymagają od odbiorcy odwo-
łania się do wiedzy o rzeczywistości. 

Jako połączenia wyrazowe dobrze utrwalone 
w języku frazemy są chętnie wykorzystywane 
w tytułach i nagłówkach prasowych. Pełnią tu 
różnorodne funkcje. Często służą manipulacji, 
bo operują językiem nie wprost. Czasem stają się 
punktem wyjścia zabawy językowej czy dowci-
pów słownych. Przede wszystkim jednak, z racji 
swej atrakcyjności i komunikatywności, służą 
pozyskaniu czytelnika.

Oczywiście nie wszystkie tytuły są udane 
i  trafne. Większość z  nich zatraca pierwotne 
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znaczenie frazemu lub związku frazeologicz-
nego; często trudno odczytać ich sens bez znajo-
mości treści artykułu. Zawierają wiele metafor, 
aluzji, które służą skonkretyzowaniu treści. 
Zdarza się również, że czytelnik może poczuć 
się oszukany, bo artykuł ostatecznie nie spełnia 
rozbudzonych w nim przez tytuł oczekiwań. .
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Artykuł  na podstawie  pracy licencjackiej 
napisanej pod kierunkiem dr Anny Kozłowskiej. 
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CYB   RPUNK

Jakub GAŃKO

Próbne definicje i podstawowe 
założenia

C yberpunk najprościej  zdefi-
niować jako nurt w  literaturze science 

fiction, który narodził się w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych. Stanowił wyraz buntu 
przeciwko skostniałej fantastyce, zbudowanej 
na dogmatach ustalonych jeszcze przez pisa-
rzy pokroju Isaaca Asimova, Arthura C. Clar-
ke’a, Franka Herberta czy Stanisława Lema. 
W odróżnieniu od wizji światów oddalonych od 
naszych czasów nieraz o setki a nawet tysiące lat, 
realia cyberpunkowe to bardzo nieodległa przy-
szłość. Fabuła na ogół rozgrywa się w postindu-
strialnych dystopiach rządzonych przez wielkie 
korporacje, w nowoczesnych metropoliach na 
Ziemi, nie zaś na odległych planetach czy stat-
kach kosmicznych. Problematyka poruszana 
w cyberpunkowych utworach wiąże się z tech-
nologiami informatycznymi i  cybernetyką, 
przemianami człowieka pod ich wpływem (np. 
łączenie ciała z maszyną), konfliktami hakerów, 
sztuczną inteligencją, korporacjami, a  także 
z cyberprzestrzenią i światami wirtualnymi.

Doskonałą (mimo zwięzłości) definicję cyber-
punku stworzył Franz Rottensteiner, zestawia-
jąc w opozycję określenia „high tech” i „low life” 
(wysoce rozwinięta technologia i niski poziom 
życia). Definicja ta zwraca uwagę na to, że 
technologia nie musi być wcale nadzieją ludz-
kości i  lekarstwem na jej wszystkie problemy, 
jak woleli przedstawiać ją w swych utopijnych 
wizjach klasyczni pisarze science fiction. Zamiast 
promować optymistyczny futuryzm, cyberpunk 
ostrzega przed zagrożeniami, rodzonymi przez 
nowoczesne zdobycze nauki. Autorzy tego nurtu 
brutalnie ukazują niebezpieczeństwa dla życia 
i  psychiki ludzkiej, które lada moment mogą 
pojawić się w  naszym codziennym świecie. 
W odróżnieniu od większości dzieł fantastyki 
naukowej lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych 

czy siedemdziesiątych w cyberpunku mamy do 
czynienia z technologiami, które już w chwili 
pisania utworu były prawdopodobne i możliwe 
do wyobrażenia. Nie bez powodu pisarzy tego 
nurtu często postrzega się jako wizjonerów, 
którzy przewidzieli towarzyszące nam dziś 
elementy życia codziennego: funkcjonowanie 
w cyberprzestrzeni, uzależnienie od nowocze-
snych gadżetów, coraz odważniejsze przenosze-
nie własnego życia do upowszechniającego się 
na masową skalę Internetu czy nawet czytanie 
książek na tabletach.

Nazwę „cyberpunk”, użytą po raz pierwszy 
przez Bruce’a Bethke w tytule jego opowiadania1, 
należy rozumieć jako fuzję słów „cybernetyka” 
i „punk”. „Punk” konotuje anarchię i buntowni-
czość świata muzyki popularnej i jej subkultur. 
W latach siedemdziesiątych muzycy punkowi 
pragnęli przeciwstawić się popularnym wów-
czas twórcom rocka progresywnego. Zamiast 
rozbudowanych kompozycji trwających po kilka 
bądź nawet kilkanaście minut, pogmatwanych 
concept albums2 z  wielowątkowymi narra-
cjami i podzielonymi na części suitami, mają-
cych stawać w szranki z kompozycjami świata 
muzyki poważnej, przedstawili światu krótkie, 
energiczne utwory, często niedoskonałe pod 
względem wykonawczym, pozbawione jakiej-
kolwiek wirtuozerii, stworzone za to do przeka-
zania maksymalnego ładunku emocjonalnego. 

1 Bruce Bethke, Cyberpunk, [w:] Amazing Science 
Fiction, 11/1983. 

2 Concept album to rodzaj albumu muzycznego, 
który charakteryzuje spajający tworzące go utwory 
jeden temat instrumentalny, kompozycyjny lub narra-
cyjny. Najczęściej concept albums opierają się na jed-
nolitej historii, która przewija się przez wszystkie utwory 
i tworzy w ten sposób zwartą całość. To odróżnia płyty 
koncepcyjne od innych albumów, będących na ogół 
zbiorem niepowiązanych ze sobą kompozycji. (Jakub 
Gańko, Concept album. Sposoby kształtowania spójności, 
praca licencjacka pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. 
Magdaleny Saganiak, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2012.)

BUNT W ŚWIECIE FANTASTYKI  
I JEGO PRZEJAWY W POLSCE

E

Kadr z filmu Blade Runner

Artykuł na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod 
kierunkiem dr hab. prof. UKSW Anny Sobolewskiej. 
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Najniższe war-
stwy społeczne 
wegetują na 
brudnych uli-
cach, w opusz-
czonych sta-
cjach metra 
czy w kanałach 
pełnych  
szczurów

Zespół Sex Pistols, postrzegany jako symbol 
ówczesnej rewolucji, wymierzał swoją twór-
czość nie tylko przeciw przestarzałym kanonom 
rocka, lecz także przeciw rządowi oraz panują-
cym wówczas realiom. W taki sposób odczyty-
wano dla przykładu utwory Anarchy in the UK 
(„anarchia w Wielkiej Brytanii”) czy God Save 
the Queen („Boże, chroń Królową” – odniesie-
nie do hymnu państwowego Wielkiej Brytanii). 
Podobna rewolucja marzyła się nowej fali pisa-
rzy science fiction, którzy do wspomnianego 
elementu punkowego dodali nowo-
czesne technologie.

Rzeczywistość cyberpunkowa 
w  dość wyraźny sposób ukazuje 
różnice społeczne między tworzą-
cymi ją warstwami. Beneficjenci 
nowego ładu, szefowie megakor-
poracji i  inne jednostki zastępu-
jące prawowite władze wielkich 
miast-państw żyją na najwyższych 
piętrach eleganckich, pełnych 
przepychu wieżowców. Najniższe 
warstwy społeczne wegetują na 
brudnych ulicach, w opuszczonych 
stacjach metra czy w kanałach peł-
nych szczurów, narkomanów i uza-
leżnionych od nowych technologii 
wyrzutków. W takich warunkach kwitną gangi 
i czarny rynek, gdyż korporacjom zależy tylko 
i wyłączanie na jak największym zysku – poziom 
życia przeciętnego obywatela nie ma dla nich 
najmniejszego znaczenia, zaś wszelkie próby 
utrzymania ładu i porządku są żałosną iluzją, 
która nieudolnie maskuje wszechobecną korup-
cję i związki ze światem przestępczym. W tak 
zdegenerowanym społeczeństwie dochodzi 
do coraz większej degeneracji jednostek, które 
rezygnują z resztek własnego człowieczeństwa 
nałogowo wszczepiając sobie implanty, korzy-
stając z genetycznych modyfikacji i substancji 
psychoaktywnych.

Kolejną różnicę w  stosunku do „klasycz-
nego” science fiction możemy zaobserwować 
na poziomie kreacji głównego bohatera. Prota-
goniści książek z kanonu fantastyki naukowej 

to osoby wykształcone, modelowi obywatele 
nowych, idealnych światów, będący wzorem 
cnót i zasad moralnych. Często są to naukowcy 
o niebanalnej inteligencji i rozległej wiedzy lub 
charyzmatyczni dowódcy statków kosmicz-
nych, dokonujący zawsze decyzji nieskazitel-
nych moralnie. Zupełnie inaczej prezentują się 
bohaterowie cyberpunkowi. To egoiści pozba-
wieni świetlanych wizji na przyszłość, wyklu-
czeni przez własne społeczeństwa, żyjący z dnia 
na dzień. Nie są kryształowi, nie stanowią dla 

nikogo wzoru – zostali wychowani 
w  brudnych realiach, w  których 
panuje prawo silniejszego, więc 
dbają tylko o własne dobro i o prze-
trwanie do następnego dnia. Często 
parają się zajęciami wątpliwymi 
z obyczajowego punktu widzenia: 
są płatnymi mordercami, złodzie-
jami, hakerami. Mają liczne wady: 
są uzależnieni od narkotyków 
i  wirtualnych światów, dokonują 
przekrętów biznesowych, korzy-
stają z  usług prostytutek. Braki 
otaczającej ich rzeczywistości 
starają się sobie wynagrodzić 
w  cyberprzestrzeni. To często 
nastolatki, których jedynym 

wyróżnikiem na tle tłumu są ponadprzeciętne 
zdolności informatyczne. Lepiej niż w świecie 
rzeczywistym odnajdują się w Sieci.

Stanisław Lem, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke 
czy też inni autorzy hard science fiction (pol. 
twardej fantastyki naukowej3) posiadali znako-
mite przygotowanie naukowe. Przedstawiając 
wymyślone przez siebie, nowoczesne rekwizyty, 
opisując zasady ich działania, a nieraz dołącza-
jąc do książki cały słowniczek nowych pojęć, 

3 Termin hard science fiction bywa także używany 
w innym znaczeniu – jako określenie tej części fanta-
styki naukowej, która jest naprawdę naukowa: opiera 
się na rzetelnych podstawach naukowych i na tej bazie 
antycypuje przyszłość. (Piotr Kasprowski, 500 zagadek 
z fantastyki i science fiction, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1990.)

nadawali swoim dziełom wartości prawdziwie 
naukowej, jednocześnie uzupełniając je o trudne 
do przebrnięcia dla masowego odbiorcy opisy. 
Jak zwraca uwagę Andrzej Świech: „Cyberpunk 
informuje, niczego nie wyjaśniając. Gdy [Wil-
liam – dop. J.G.] Gibson mówi o deku, symsty-
mie czy trodach nie tłumaczy, do czego to służy, 
nie pokazuje, jak to wygląda – każe po prostu 
bohaterom tych sprzętów używać”4. Nie sposób 
nie odnieść się tu po raz kolejny do analogii ze 
światem muzyki. Tam, gdzie zespoły Pink Floyd, 
King Crimson czy Genesis prezentowały rozbu-
dowane partie solowe poszczególnych instru-
mentów, wydłużające ich kompozycje o kolejne 
minuty, walczący z ich konwencjami punkowcy 
proponowali – używając ich własnej terminolo-
gii – „trzy akordy, darcie mordy”.

Kiedy próbuje się zdefiniować cyberpunk, 
na ogół przytacza się fragmenty wstępu Bru-
ce’a  Sterlinga do antologii Mirrorshades 
(„lustrzanki”), stanowiącej jedną z pierwszych 
ważnych pozycji tego nurtu. Znalazły się w niej 
opowiadania najważniejszych jego twórców: 
Williama Gibsona, Pat Cadigan i właśnie Bru-
ce’a Sterlinga, który jest współautorem dwóch 
utworów oraz redaktorem całej publikacji. Jako 
jeden z  głównych ideologów nowej wówczas 
gałęzi science fiction próbował ją scharaktery-
zować w następujący sposób:

Cyberpunk jest produktem atmosfery lat 
osiemdziesiątych. [...] Jednak jego korzenie to 
sześćdziesięcioletnia tradycja współczesnej 
literatury science fiction. Jako grupa, cyber-
punkowcy tkwią po uszy w  wiedzy i  tradycji 
science fiction. Ich prekursorzy są niezliczeni. 
Poszczególni pisarze zaciągnęli różne literac-
kie długi, ale wpływy kilku starszych twórców, 
niejako atentatów cyberpunku, pozostają zawsze 
równie widoczne. Z  Nowej Fali: zaczepność 
Mariana Ellisona. Wizjonerski blask Samuela 
Delany’ego. Nieokiełznana błazenada Normana 

4 Krzysztof Loska, Andrzej Świech, Tomasz Tkaczyk, 
Rewolucja dokonana – Czym jest cyberpunk?, [w:] Nowe 
nawigacje II, red. Piotr Kletkowski i Piotr Marecki, Rabid, 
Kraków 2003, s. 119. 

Spinrada i  rockowa estetyka Michaela Moor-
cocka. Intelektualne wyzwanie Briana Aldissa. 
I, jak zwykle, J.G. Ballard. Z tradycyjnej science 
fiction: kosmiczna wizja Olafa Stapledona. 
Nauka i polityka H.G. Wellsa. Stalowe ekstra-
polacje Larry’ego Nivena, Poula Andersona 
i Roberta Heinleina. Ponadto cyberpunkowcy 
cenią sobie w  sposób szczególny rdzennych 
wizjonerów science fiction: buzującą pomysło-
wość Philipa Jose Farmera, żywotność Johna 
Varley’a, gry z rzeczywistością Philipa K. Dicka, 
szybującą beatnikowską technologię Alfreda 
Bestera. I zgodnie wielbią Thomasa Pynchona, 
w niezrównany sposób łączącego technologię 
z literaturą5.

Teksański autor wylicza następnie najpopu-
larniejsze motywy i charakterystyczne problemy 
poruszane przez pisarzy cyberpunkowych, 
unika jednak stworzenia ścisłej definicji. Należy 
pamiętać, że korzeni cyberpunku trzeba doszu-
kiwać się nie tylko w dziełach hard science fiction, 
lecz także w literaturze nowofalowej. Powieść 
Kraksa Jamesa Grahama Ballarda z 1973 roku 
w kontrowersyjny sposób ukazuje związek czło-
wieka z samochodem – sztandarowym wytwo-
rem technologicznym upowszechnionym w XX 
wieku, który zrewolucjonizował naszą cywili-
zację. U Ballarda jednak jego funkcja znacznie 
wykracza poza rolę wynalazku ułatwiającego 
życie. Samochód staje się perwersyjnym gadże-
tem, bodźcem niezdrowej fascynacji erotycznej 
i miejscem na niebezpieczne eksperymenty sek-
sualne. Uczestnicy dokonują ich na granicy życia 
i  śmierci, ryzykują groźne wypadki, a  nieraz 
z  premedytacją do nich doprowadzają. Nagi 
lunch Williama S. Burroughsa mógł inspirować 
cyberpunk jeśli chodzi o sposób prowadzenia 
narracji: urywkowy, oniryczny, mieszający wątki 
z niejasnymi zapisami snów czy narkotykowych 
urojeń bohatera. To kolejny element tego nurtu, 
stojący w  opozycji do obowiązującego wcze-
śniej kanonu science fiction: w  nim panował 

5 Bruce Sterling, Preface, [w:] Mirrorshades. The 
Cyberpunk Anthology, ed. Bruce Sterling, Nowy Jork 
1986. Cytat za: Magazyn Sztuki, nr 17/98, s. 114–115. 
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Cyberpunk 
stał się lite-
raturą bardzo 
regionalną 
– przestał 
obowiązywać 
schemat, że 
bohater musi 
posiadać  
zachodnie 
nazwisko

klasyczny, linearny przebieg narracji, który miał 
na celu ułatwiać przyswajalność i zrozumiałość 
dzieł młodym czy też mniej wyrobionym czy-
telnikom. Większość pozycji cyberpunkowych 
to dzieła trudne w odbiorze, wymagające cią-
głego skupienia, niezbędnego, by nadążyć za 
pogmatwaną narracją, przeplataną elementami 
struktury fabularnej i gąszczem nieraz pozornie 
niezwiązanych ze sobą wydarzeń. Wcześniejsi 
autorzy science fiction uciekali się do skompli-
kowanych, naukowych opisów i zawsze starali 
się wszystko należycie wyjaśnić. Pisarze cyber-
punkowi, jak wspomniano we wcześniejszym 
rozdziale, bez żadnych dodatkowych tłumaczeń 
nagminnie korzystali z niezrozumiałej, często 
improwizowanej terminologii. Pisząc o powino-
wactwach literatury tego nurtu z literaturą post-
modernistyczną, Krzysztof Loska stawia tezę, 
że utwory cyberpunkowe „nie są skierowane do 
masowego odbiorcy fantastyki – podobnie jak 
postmodernistyczne dzieła Pynchona, Barthel-
mego, Bartha nie były przeznaczone dla szero-
kiego grona odbiorców”6.

Mimo pewnej niechęci do skostniałej kon-
wencji literatury fantastycznej sprzed ery 
cyberpunku, nie sposób „pisarzom Ruchu” (jak 
pierwotnie siebie określali) odmówić doskonałej 
znajomości twórczości swoich poprzedników. 
W  odróżnieniu od wielu innych literackich 
rewolucji, cyberpunkowcy nie chcieli burzyć 
zastanego ładu i  budować kanonu od nowa 
(jak podobni do nich pod wieloma względami 
futuryści), lecz pragnęli dokonać gruntownych 
zmian w  literaturze science fiction na bazie 
wymyślonych już wcześniej rozwiązań i dosto-
sować ją do obecnych czasów. Trzeba też w tym 
miejscu wspomnieć, że autorzy cyberpunkowi 
nie tkwili wcale w  getcie fantastyki, lecz byli 
osobami oczytanymi i bezustannie nawiązywali 
w swoich dziełach do pozycji innych gatunków 
literackich. Często zwraca się uwagę na to, jak 
wiele ze swej atmosfery i kreacji świata przedsta-
wionego cyberpunk zawdzięcza Chandlerowi. 

6 Krzysztof Loska, Andrzej Świech, Tomasz Tkaczyk, 
op.cit., s. 119. 

Lance Olsen odczytuje Neuromancera jako 
współczesną Odyseję, przyrównując jego głów-
nego bohatera do Odyseusza7. Dopatruje się też 
związków sztucznej inteligencji z Mefistofelesem 
z Fausta Goethego. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę nieco chaotyczny, 
rwany sposób prowadzenia narracji, liczne 
odwołania intertekstualne i  przetworzenia 
innych tekstów kultury, okaże się, że cyberpunk 
realizuje wiele postulatów postmodernizmu. 
Dodajmy do tego lęk przed ustrojami totalitar-
nymi i zmianę w postrzeganiu ostatecznej gra-
nicy w stosunku do pisarzy science fiction. Ich 
poglądy dobrze oddają pierwsze słowa czołówki 
serialu Star Trek: Następne pokolenie: „Kosmos, 
ostateczna granica”. Cyberpunkowcy powrócili 
do innej granicy ontologicznej: śmierci. W nie-
których przypadkach ich wizje proponują jej 
obejście (za sprawą przenoszenia ludzkiej świa-
domości do komputera) lub wręcz przekonują, że 
człowiek zdołał nad nią zapanować (modyfikacje 
genetyczne, implanty, androidy).

Cyberpunk w Polsce

A ndrzej  Świech mówi o  cyber-
punku:

Stał się literaturą bardzo regionalną – 
przestał obowiązywać schemat, że bohater 
musi posiadać zachodnie nazwisko, a glo-
balny świat, jaki proponuje cyberpunk, zli-
kwidował wszelkie ograniczenia. Pisarze 
nie boją się pokazywać mieszanki kultur, 
nasyconej jednak specjalnym kolorytem 
miejsca, w którym powstaje ta literatura8.

Postnacjonalistyczny charakter tych realiów 
zachęcił również polskich pisarzy do prób 
stworzenia rodzimej gałęzi cyberpunku. Choć 

7 Lance Olsen, Neuromancer, http://www.lanceolsen.
com/neuromancer.html [dostęp: 15 VIII 2014]. 

8 Andrzej Świech, Cyberpunk – Kroniki w chromie, [w:] 
Nowe nawigacje II, red. Piotr Kletkowski i Piotr Marecki, 
Rabid, Kraków 2003, s. 133. 

takowa nie wykształciła się nigdy na większą 
skalę, warto zwrócić uwagę na co najmniej kilka 
pozycji.

W pierwszej kolejności należałoby wymienić 
klasyczny już dla rodzimej fantastyki Pieprzony 
los kataryniarza Rafała Ziemkiewicza z  1995 
roku. Wyraźnie czerpiąc z zagranicznych wzor-
ców, autor zaprezentował wizję XXI-wiecznej 
Polski, wkraczającej dopiero w erę rzeczywi-
stości wirtualnej. Wpisując naznaczonego pięt-
nem historii ojczyzny i  iście gibsonowskiego 
bohatera w  ramy fikcji politycznej, 
Ziemkiewicz w udany sposób powią-
zał amerykańską tradycję cyberpun-
kową z  dziełami pokroju rodzimej 
Małej apokalipsy Tadeusza Konwic-
kiego. Choć mamy tu oczywiście 
cyberprzestrzeń, głównego bohatera-
-hakera (zwanego w tym przypadku 
„kataryniarzem”), nagromadzenie 
informatycznego żargonu i nowinki 
technologiczne, szczególnie uwy-
puklony został w  powieści wątek 
polityczny, kierując ją tym samym 
ku postkomunistycznemu political 
fiction. Taki zamysł został należy-
cie doceniony – książka otrzymała 
nagrodę im. Janusza Zajdla i SFinksa, 
a także zyskała przychylność innych 
pisarzy, w  tym Jacka Dukaja. Ziemkiewicz 
wykorzystywał dalej cyberpunkowe inspiracje 
w zbiorze opowiadań Czerwony dywan, odmie-
rzony krok, w  którym swoje pesymistyczne 
wizje odniósł już do całej Europy targanej kon-
fliktami na tle narodowościowym i religijnym, 
a także w powieści Walc stulecia z 1998 roku. 
To kolejna ciekawa wizja, opowiadająca tym 
razem o  losach twórcy gier komputerowych, 
które w XXI wieku stały się nowym masowym 
narkotykiem. Tytułowy „Walc stulecia” to jego 
najnowsza produkcja, przenosząca gracza do 
wirtualnej rzeczywistości Wiednia i  Peters-
burga 1914 roku. Zestawienie tych dwóch 
rzeczywistości dało autorowi niepowtarzalną 
możliwość porównania szarej codzienności 

XXI wieku z nostalgiczną, kolorową końcówką 
zapomnianej belle epoque.

Drugim autorem, którego zalicza się do 
kanonu polskiego cyberpunku, jest Jacek Dukaj 
– a  to przede wszystkim za sprawą Irrehare 
i Czarnych oceanów. Ta pierwsza mikropowieść 
rozgrywa się wewnątrz wirtualnej rzeczywi-
stości, rządzonej przez wszechmocny program 
o nazwie Allach, który na skutek awarii zaczyna 
masowo więzić ludzi w swojej cyberprzestrzeni, 
osadzając ich w roli graczy pośród atrap, będą-

cych jego wytworem. Biorąc pod 
uwagę, że utwór powstał jeszcze 
w  1993 roku, zasługuje on na 
miano całkiem nowatorskiego – 
wiele w nim elementów stycznych 
chociażby z sześć lat późniejszym 
Matriksem. Z kolei Czarne oceany 
to według Świecha „najbardziej 
cyberpunkowa książka napisana 
po polsku”9. Jej akcja rozgrywa się 
w Stanach Zjednoczonych bliżej 
nieokreślonej przyszłości, a głów-
nym bohaterem jest Nicolas Hunt, 
którego właśnie zatrudniono przy 
tajnym projekcie rządowym. 
Mamy tu typową cyberpunkową 
dychotomię społeczną, gdzie nad 
przeciętnymi obywatelami unosi 

się garstka żyjącej w luksusie elity. Technolo-
gie i ich miniaturyzacja stają się sposobem na 
życie, zwłaszcza że państwa rozwinęły maszy-
nerię wojenną tak dalece, że prowadzenie tra-
dycyjnych wojen stało się nieopłacalne – dlatego 
też na szerszą skalę prowadzi się je już tylko na 
gruncie ekonomicznym i sieciowym. Mamy tu 
charakterystyczne dla Dukaja rozważania filo-
zoficzne (między innymi o sensowności dalszego 
rozwijania nauki, mogącej doprowadzić nasz 
gatunek do zagłady), psychologiczne i socjolo-
giczne, a także futurologiczne przewidywania 
i neologizmy (najważniejsza nauka przyszłości 
to „infoekonomika”). Elementów cyberpunko-
wych można się też doszukiwać w wielu innych 

9 Ibidem, s. 134. 
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dziełach Dukaja, między innymi w  Szkole 
(opowiadaniu będącym swoistym hołdem dla 
Akiry i Łowcy androidów, mówiącym o ekspe-
rymentach zamieniających latynoamerykańskie 
dziecko w cyborga) czy Extensie (która opisuje 
ludzkość osiągającą punkt technologicznej oso-
bliwości, przy czym część ludzi rezygnuje jednak 
z cywilizacyjnych osiągnięć na rzecz życia zgod-
nego z dawnymi przyzwyczajeniami).

Oczywiście literackich prób przeniesienia 
cyberpunku na polski grunt było znacznie 
więcej. Marcin Przybyłek wykreował całe uni-
wersum swoją serią Gamedec, której główny 
bohater, Torkil Aymore, jest detektywem ze 
świata gry, żyjącym w Warsaw City XXII wieku. 
Autor odcina się jednak od cyberpunku twier-
dząc, że w ogóle tego nurtu nie poznał, forsuje 
za to własny podgatunek, nazywając go zbitką 
słów „game” (ang. „gra”) i  „detective” (ang. 
„detektyw”): „gamedec”. Do Łowcy androidów 
nawiązywał już w 1989 roku Eugeniusz Dębski, 
rozpocząwszy książką Podwójna śmierć (kolejne 
części noszą tytuły Ludzie z tamtej strony świata 
i Tamta strona świata) cykl o Owenie Yeatesie 
– wzorowanym na Ricku Deckardzie, „noiro-
wym” detektywie w  futurystycznym mieście. 
Jest też autorem opowiadania Droga na Pande-
mię, które stanowiło wprowadzenie do świata 
gry komputerowej Crime Cities. W 1994 roku 
Grzegorz Wiśniewski debiutował opowiada-
niem Manipulatrice, które uznawane jest dziś 
za klasykę polskiego cyberpunku. Jego główny 
bohater, Rioux, to cyberwłamywacz do wynaję-
cia, akcja rozgrywa się w wyraźnie inspirowa-
nym prozą Gibsona świecie pełnym implantów 
i cyberprzestrzeni, przedstawianym nam jednak 
jako postapokaliptyczna przyszłość Polski.

Z dość oczywistych względów nie rozwinęła 
się w Polsce żadna cyberpunkowa gałąź kine-
matografii. To, co z sukcesem udało się prze-
nieść z Zachodu do świata literatury, na planie 
filmowym wymaga dużo większego nakładu 
środków i pracy. Jedną z odważniejszych prób 
stworzenia niezobowiązującego filmu o  rze-
czywistościach wirtualnych był obraz Arche. 
Czyste zło w  reżyserii Grzegorza Auguścika 

z  2002 roku. Główni bohaterowie zyskują 
w nim możliwość przeniesienia się do wnętrza 
wirtualnego wymiaru dzięki pradawnemu 
artefaktowi, który główny bohater, Goni (w tej 
roli Robert Gonera), odnajduje na gruzach 
kościoła, gdzie planuje wybudować nowy dom. 
Reżyser próbuje korzystać ze schematów klasyki 
amerykańskiego horroru, a także nawiązywać 
do popularnych produkcji zachodniego kina 
(Gwiezdne wrota, Gwiezdne wojny) stylizując 
wypowiedzi Goniego na tak zwane „one liners” 
charyzmatycznych bohaterów kina akcji. Czyni 
to jednak w sposób wyjątkowo nieudolny, efekty 
specjalne przypominają przestarzałą grę kom-
puterową, a groteskowe próby nawiązywania do 
tradycji chrześcijańskiej dowodzą tylko słabości 
tego obrazu.

Avalon. Polsko-japońskie 
rozważania nad istotą 
rzeczywistości

D o ś ć  spe c y f i c z n ym  pr z y k ł a-
dem wkładu Polski w kulturę cyberpun-

kową jest film Mamoru Oshii’ego Avalon z 2001 
roku. Ten reżyser jest jedną z najważniejszych 
ikon japońskiej animacji. Karierę rozpoczynał 
w 1976 roku od kreślenia scenorysów do serialu 
anime Ippatsu Kanta-kun (w  Polsce znanego 
pod tytułem Baseballista). Ważną inspiracją 
dla jego późniejszych dzieł było kino europej-
skie – wśród ulubionych reżyserów Japończyk 
wymienia Felliniego, Bergmana, Antonioniego, 
Tarkowskiego i Kawalerowicza. Główny obiekt 
jego zainteresowania zawsze stanowił człowiek, 
dlatego w filmach Oshii’ego natrafimy na pro-
blematykę ontologiczną i religijną. Często poja-
wiają się w nich cytaty z Biblii i nawiązania do 
mitologii. Mimo to sam reżyser twierdzi – co 
stawia go w jednym rzędzie z Williamem Gib-
sonem – że zawsze najważniejsza dla niego jest 
warstwa wizualna filmu, kreowanie atmosfery 
i tworzenie światów jak najbardziej odmiennych 
od naszego, dopiero później zwraca uwagę na 
historię, a na samym końcu – na postaci. Taka 

hierarchia ważności stanowi sprzeciw wobec 
utartych hollywoodzkich schematów. W prze-
ciwieństwie do filmów Alfreda Hitchcocka, któ-
remu błędnie przypisuje się słowa, jakoby film 
powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, po 
którym napięcie powinno wzrastać (w rzeczy-
wistości autorem cytatu jest Cecil B. DeMille), 
dzieła Japończyka najczęściej zaczynają się od 
dynamicznej sceny akcji, potem zaś przycho-
dzi moment uspokojenia i refleksji. Inne znaki 
charakterystyczne jego twórczości to obecność 
pistoletów Mauser C96 oraz psów rasy basset.

Za opus magnum japońskiego reżysera uchodzi 
saga Kerberos, lecz w naszym kręgu kulturowym 
Mamoru Oshii jest przede wszystkim kojarzony 
z animacją Ghost in the Shell. Film, którego tytuł 
niezgrabnie przetłumaczono na język polski jako 
Duch w  pancerzu, stanowi ekranizację popu-
larnej mangi Masamune Shirowa z 1989 roku. 
W tym dziele Mamoru Oshii – jak ma w zwy-
czaju – nie bał się odejść nieco od pierwowzoru, 
przede wszystkim rezygnując z  elementów 
humorystycznych na rzecz jeszcze mroczniejszej 
i  poważniejszej wizji. Akcja obrazu rozgrywa 
się w 2029 roku, kiedy komputery do tego stop-
nia zawładnęły światem, że za najpoważniejsze 
przestępstwa uchodzą włamania do wirtualnej 
rzeczywistości. Zajmują się nimi specjalne sekcje 
służb wewnętrznych – w  filmie najważniejszą 
z nich stanowi oddział zwany Sekcją 9, który stara 
się rozwiązać sprawę tajemniczego i niebezpiecz-
nego hakera, nazywającego siebie Władcą Lalek. 
Tak jak Władca Lalek ma władzę nad ludźmi, 
tak i służby specjalne mają na swoich usługach 
cyborgi – jednym z nich jest Motoko Kusanagi, 
przywódczyni Sekcji 9.

Avalon to już film w pełni aktorski. Mamoru 
Oshii od początku chciał go zrealizować poza 
granicami Japonii, w  Wielkiej Brytanii lub 
Irlandii – ostatecznie zdecydował się na dwa 
polskie miasta: Warszawę i  Wrocław. Swoją 
decyzję argumentował tym, że ich wygląd 
doskonale pasuje do wizji, jaką chce przedsta-
wić, nie bez znaczenia był na pewno fakt, iż 
polskie wojsko za darmo wypożyczyło na czas 
trwania zdjęć czołgi i helikoptery. W Avalonie 

zagrali też polscy aktorzy, między innymi 
Małgorzata Foremniak, Bartłomiej Świderski 
i Władysław Kowalski.

Avalon był w mitologii celtyckiej odpowied-
nikiem raju, wyspą na Oceanie Zachodnim, do 
której na wieczny, pełen rozkoszy odpoczynek 
trafiały po śmierci dusze. W filmie Oshii’ego to 
nielegalna gra wojenna, oferująca niesamowite 
doznania. Najlepsi gracze zyskują pieniądze, 
prestiż i dostęp do dalszych poziomów, aż po 
legendarny etap „Special A”. Jest to jednak gra 
na śmierć i życie – wielu uczestników kończy ją 
w szpitalnym łóżku w stanie śmierci mózgowej. 
Taki los spotkał Murphy’ego, niegdyś jednego 
z najlepszych graczy i kochanka Ash (w tej roli 
Małgorzata Foremniak). Film skupia się na jej 
losach – nie wierzy ona bowiem w śmierć swo-
jego dawnego partnera i podejrzewa, że prze-
niósł się do innej, wirtualnej rzeczywistości. 
Aby zbadać tę zagadkę, śledzi Ghost – tajem-
niczą dziewczynkę, która pojawia się jedynie na 
najwyższych poziomach gry.

Nawiązania do mitologii to typowy zabieg 
japońskiego reżysera, podobnie rozpoczęcie 
filmu od efektownej sceny akcji, tym razem 
kręconej w Milanówku pod Wrocławiem. Bru-
kowane uliczki, zniszczone kamienice i brak 
oznak zamieszkania dają od początku interesu-
jący efekt. Kolejne miejsca akcji przypominają 
PRL lat siedemdziesiątych, co było celowym 
zabiegiem, wywołującym na zagranicznych 
(szczególnie japońskich) widzach wrażenie 
egzotyczności obrazu. Avalon został przygoto-
wany z nieprawdopodobną dbałością o szcze-
góły. Mamoru Oshii poświęcił kilka miesięcy 
na poszukiwania odpowiedniego psa – oczywi-
ście rasy basset – do roli pupila Ash, dużą uwagę 
przywiązywano też do efektów specjalnych, 
których przygotowanie zajęło dziewięć mie-
sięcy. Do nagranych zdjęć dodano wiele animo-
wanych komputerowo elementów, poprawiano 
refleksy świetlne i mruganie powiek aktorów, 
natomiast wszystkie sceny rozgrywające się 
w  rzeczywistych plenerach poddano udziw-
nieniu wywołując taśmę filmową w kolorach 
sepii. Dzięki temu prawdziwy świat wygląda 
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na brudny i mroczny, co kontrastuje z kolorową 
i dynamiczną rzeczywistością gry komputero-
wej. Wszystkie te zabiegi sprawiają, że Avalon 
bliższy jest klasycznej japońskiej animacji niż 
filmowi aktorskiemu.

Cel taki osiągnięto nie bez powodu. Jako że 
film traktuje o rzeczywistościach wirtualnych, 
padają w nim typowe dla cyberpunku pytania 
o to, co wokół nas jest prawdziwe. Mamoru Oshii 
umyślnie zadbał o odrealnienie rzeczywistej sce-
nografii, by zatrzeć granicę między światem rze-
czywistym a wirtualnym. Posłużył temu również 
montaż: sceny karmienia psa czy tramwajowych 
przejażdżek powtarzają się, wiele z  nich jest 
dodatkowo sztucznie wydłużanych. Zadbano 
o  detale, które nakazują interpretować praw-
dziwy świat Ash jako kolejną symulację. Widać 
to chociażby w scenie kopnięcia puszki, kiedy 
jej odgłos trafia do widza z opóźnieniem – takie 
zjawisko gracze komputerowi nazywają „lagiem”, 
występuje ono, gdy serwery gry są przeludnione 
bądź mają awarię. Ash spotyka w tramwaju ciągle 
tych samych ludzi, zajmujących te same miejsca 
– to z kolei cecha charakterystyczna tanich gier 
fabularnych, w  których programiści wykonali 
niewiele modeli postaci, przez co mający małe 
znaczenie dla rozgrywki bohaterowie ukazywani 
są przy pomocy tych samych awatarów. Boha-
terce zdarza się słyszeć swojego psa, lecz go nie 
widzieć – kolejna analogia do niechlujnie wyko-
nanych gier, w których słyszymy jakąś postać, 
zanim program wczyta jej model. Wszystkie te 
niedogodności znikają, gdy Ash przenosi się do 
pozornej rzeczywistości, gdzie spotyka Bishopa – 
może to być jednak po prostu droższa, wykonana 
przy większym nakładzie pracy gra.

Jak widać, forma filmu jest podporządkowana 
jego myśli przewodniej, niestety, dla przecięt-
nego widza okazała się nie do zniesienia. Avalon 
wymaga ogromnego skupienia, które z pewnych 
powodów szczególnie ciężko utrzymać odbiorcy 
z Polski. Mamoru Oshii od początku obawiał się 
reakcji na swój film w naszym kraju i rzeczywistość 
tylko potwierdziła te obawy. Akcja obrazu toczy 
się bardzo niespiesznie, zrozumienia nie ułatwia 
mętna fabuła i dialogi, które w polskim oryginale 

wywołują często niezamierzony efekt komiczny. 
Dzieje się tak dlatego, że prawdopodobnie polska 
wersja scenariusza stanowiła niechlujny przekład 
z języka japońskiego (wskazywałby na to chociażby 
termin „klasa”, używany do określenia poziomów 
gry). Być może polscy aktorzy byli przekonani, 
że ich kwestie i tak zostaną zdubbingowane i nie 
przykładali się specjalnie do swoich wypowie-
dzi – choć równie dobrze ich nienaturalny język 
może być kolejnym sygnałem wirtualnego statusu 
rzeczywistości. W świadomości polskiego widza 
Avalon traci jednak to, co najważniejsze i co przy-
niosło mu uznanie na Zachodzie: oryginalną egzo-
tyczność przedstawionego świata. Mieszkaniec 
Warszawy będzie w pierwszej kolejności zwracał 
uwagę na nieumiejętne łączenie jej scenerii z Wro-
cławiem, natomiast sceny ze stołówki stylizowanej 
na bar mleczny będą kojarzyć się z peerelowskimi 
komediami. Polska rzeczywistość, zamiast być 
czymś zupełnie nieznanym, po prostu nas bawi. 
Już sam fakt, że kojarzona przede wszystkim 
z lekarką z telenoweli Na dobre i na złe aktorka 
wciela się w postać twardej wojowniczki, utrudnia 
traktowanie jej przygód i dylematów na serio. Na 
odbiorze filmu w krajach anglojęzycznych mógł też 
zaważyć fakt, że na wzór pierwotnej wersji Łowcy 
androidów została tam dodana uzupełniająca 
narracja z offu, która rozjaśnia meandry niejasnej 
fabuły. W polskiej wersji ilość dialogów jest wręcz 
szczątkowa.

Bez względu jednak na mieszane uczucia, które 
do dziś wzbudza film, na same pochwały zasłu-
guje jak zwykle muzyka Kenjiego Kawai. Oprócz 
typowych dla tego kompozytora elektronicznych 
pejzaży, na ścieżkę dźwiękową składają się utwory 
wykonywane przez Orkiestrę Filharmonii Naro-
dowej, Chór Filharmonii Narodowej oraz solowe 
partie śpiewaczki operowej, Elżbiety Towarnic-
kiej. Utwory zostały zaśpiewane w języku polskim 
i opowiadają historię mitycznego Avalonu. Po raz 
kolejny muzyka ma ogromny wpływ na rozu-
mienie filmu: w poźniejszym Ghost in the Shell 2: 
Innocence Kawai umieścił w przewodnim utworze 
muzycznym istotną wskazówkę interpretacyjną, 
tak i tutaj – pieśń Życie jest wspaniałą przygodą 
wskazuje na głębszy wymiar całej historii. .

Concept art z nadchodzącej gry komputerowej Cyberpunk 2077, 
tworzonej przez polskie studio CD Projekt RED
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NIEPOZNAWALNA 
PLANETA

Łukasz KUCHARCZYK

Jeden z wielkich tematów beletry-
styki Stanisława Lema to próba spotka-

nia i  zrozumienia Innego. Zdaje się, iż rolę 
tę pełnią nie tylko ludzie, mieszkańcy obcych 
planet i futurystyczne maszyny – Innym w tej 
prozie jest także Bóg. Obecność metafizyki 
w  twórczości Stanisława Lema jest sprawą 
sporną, można jednak odnieść wrażenie, 
że w  wykreowanych przez niego światach 
obecność Najwyższego zawsze jest moż-
liwa. Małgorzata Szpakowska zauważa, że 
choć metafizyka nie jest głównym tematem 
prozy autora Powrotu z  Gwiazd, to z  pew-
nością jest w niej obecna w stopniu godnym 
uwagi. Autorka Dyskusji ze Stanisławem 
Lemem pisze, iż Lem dużą część swej sztuki 
pisarskiej poświęca psychologii boskości – 
zarówno wtedy, gdy bogowie są w pewnym 
sensie rzeczywiści, jak i wtedy, gdy są bogami 
jedynie z  urojenia1. Z  kolei Jerzy Jarzębski 
zwraca uwagę na metafizyczną tęsknotę, 

1 M. Szpakowska, Lem i Pan Bóg, [w:] tejże, Dyskusje 
ze Stanisławem Lemem, wyd. Open, Warszawa 1997, s. 
26–27. 

którą wzbudza w  lemowskich bohaterach 
kontakt z Obcymi:

Żaden rzeczywisty kontakt między naszą 
„ludzkością” a  „nieludzkością” świata 
i obcych nam istot rozumnych nie jest w isto-
cie możliwy, tzn. nie wydaje się realne pełne 
porozumienie „w poziomie”, z jakimiś hipo-
tetycznymi sąsiadami z kosmosu. Natomiast, 
być może, łatwiej byłoby nam żyć ze świa-
domością swoistego kontaktu zachodzącego 
„w pionie”; nie mogąc dogadać się „z braćmi”, 
może moglibyśmy znaleźć wspólny język 
„z  ojcem”? Człowiek wszak, jakkolwiek 
ograniczony i  bezsilny, wytwarza w  sobie 
ideę nieskończonej wiedzy, konstruktorskiej 
wszechmocy, świata jako „totalności” wszyst-
kich możliwych spełnień – i swoją kondycję 
przymierza do tych ideałów2.

Ryszard Nycz zauważa, iż literatura epifa-
nijna odznacza się odkrywaniem w  tekście 

2 J. Jarzębski, Przypadek i  wartości, [w:] tegoż, 
Wszechświat Lema, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2003, s. 196. 

RZECZ O POLIINTERPRETACYJNOŚCI 
SOLARIS STANISŁAWA LEMA

literackim specyficznej rze-
czywistości – nie istnieje ona 
w  potocznym doświadczeniu 
i  wykracza poza fizyczne zna-
miona świata. Próba jej zro-
zumienia polega na dotarciu do 
najdalszych głębin dzieła, czyli nie 
tylko do właściwego mu sensu, lecz 
także do jego związków z  rzeczywisto-
ścią, co czyni odkrycie epistemologicznego 
przesłania utworu zadaniem prymarnym3. 
Można więc stwierdzić, iż epifania próbuje 
„wyrazić niewyrażalne”. W  lemowskiej bele-
trystyce funkcjonuje ona w obu znaczeniach. 
Spełnia zarówno funkcję teologiczną – ozna-
cza więc objawienie Tego Który Jest w  futu-
rystycznych światach, jak i  tę, którą po raz 
pierwszy wprowadził do literatury Joyce – 
oznacza momenty, w których drobne wydarze-
nia, przedmioty czy też rozmowy bohaterów 
literackich urastają do rangi symbolów i wysy-
cają się różnorodnymi znaczeniami, konfigu-
rując jednocześnie główną wymowę utworu4.

Solaris5 to dzieło totalne, arcypowieść, która 
stała się przełomowa dla gatunku science fic-
tion.  Przedstawia coś, co naprawdę jest obce, 
niemożliwe do opisania w  ludzkim języku. 
Dlatego narrator poszukuje niezwykłych 

3 R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości: poetyka 
epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej,  wyd. Universi-
tas, Kraków 2003, s. 41–42. 

4 Zob. Słownik terminów literackich, red. M. Głowiń-
ski, Ossolineum, Wrocław 2008, [hasło:] Epifania, s. 
132–133. 

5 S. Lem, Solaris, Biblioteka Gazety Wyborczej, War-
szawa 2008. 

wzorców obrazowania – raz opisuje wytwory 
planety za pomocą matematyki, innym razem 
za pomocą języków architektury czy emocji6. 
W  Solaris spotykamy twór niespotykany 
dotąd w  literaturze: spowijający całą planetę 
plazmatyczny ocean. Jest gęsty, nieprzenik-
niony i spowity mrocznymi barwami, posiada 
zdolność pewnego typu percepcji i  mimikry, 
a  także potencjał wytwarzania tajemniczych 
„tworów F” – emanacji najskrytszych wspo-
mnień i marzeń przebywających w stacji bada-
czy. Żadna dziedzina ludzkiej nauki nie jest 
w stanie go opisać. Wokół zagadnienia fanta-
stycznego tworu wzrastają i  upadają rozma-
ite kierunki badawcze, wytwarza się odrębna 
dziedzina naukowa zwana solarystyką. Nie-
zwykle istotna dla odczytania sensu utworu 
jest powieściowa przestrzeń. Prawie zupełnie 
brak w  Solaris „dziania się” na obszarze pla-
nety – niemal cała akcja utworu rozgrywa 
się wewnątrz stacji badawczej. Oznacza to, że 
głównym tematem utworu jest wbrew pozorom 
człowiek, a nie koloidalny twór. Potwierdzają 

6 Por. A. Stoff, Powieści fantastycznonaukowe Stani-
sława Lema, PWN, Warszawa 1983, s. 137. 
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Solaryści zdają 
sobie dosko-
nale sprawę 
z tego, że pro-
ces poznania 
nie ma końca

to zdania wypowiedziane przez Snauta, jed-
nego z członków załogi:

Wyruszamy w  kosmos przygotowani 
na wszystko, to znaczy, na samotność, na 
walkę, męczeństwo i śmierć. Ze skromności 
nie wypowiadamy tego głośno, ale myślimy 
sobie czasem, że jesteśmy wspaniali. Tym-
czasem, to nie chcemy zdobywać kosmosu, 
chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego 
granic. Jedne planety mają być pustynne 
jak Sahara, inne lodowate jak biegun albo 
tropikalne jak dżungla brazylijska. Jeste-
śmy humanitarni i szlachetni, nie chcemy 
podbijać innych ras, chcemy tylko przeka-
zać im nasze wartości i w zamian przejąć 
ich dziedzictwo. Mamy się za rycerzy świę-
tego Kontaktu. To drugi fałsz. Nie szukamy 
nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam 
innych światów. Potrzeba nam luster7.

Nie tylko kreacja Obcego jest godna podziwu, 
wzbudza go także sama struktura powieści. Na 
jej poliinterpretacyjność, umiejscowioną (jako 
wątek) również warstwie fabularnej dzieła, 
i  realizującą się w sposób szczególny w prak-
tyce czytelniczej, zwrócił uwagę Istvan Csicse-
ry-Ronay Jr. W swoim kanonicznym już eseju, 
w którym nazywa Solaris „Powieścią-Obcym”8, 
przekonuje, że badawcza niepewność, niemoż-
ność uzyskania pełnej odpowiedzi sprawia, iż 
czytelnik czuje się niczym kosmonauta przyglą-
dający się zza okien Stacji koloidalnemu two-
rowi. Sam Lem doskonale zdawał sobie sprawę 
z wielowykładalności Solaris i porównywał ją 
z testem Rorschacha9 – krytycy widzieli (i wciąż 

7 S. Lem, op. cit., s. 74–75. 

8 I. Csicsery-Ronay Jr., Książka jest Obcym: o pewnych 
i niepewnych interpretacjach „Solaris” Stanisława Lema, 
tłum. T. Rachwał, [w:] Lem w oczach krytyki światowej, 
red. J. Jarzębski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989. 

9 S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1987, s. 57. 

widzą) w  dziele nieskończone możliwości 
odczytań. Poetykę Solaris cechuje otwartość. 
Rozumiemy ją, za Umberto Eco, jako właści-
wość semantyczną pozwalającą na wielorakie 
i  różnorodne odczytania dzieła, które jednak 
nie zostaje w praktyce interpretacyjnej odarte 
ze swej tożsamości, ponieważ  proponuje moż-
liwości zorganizowane racjonalnie, ukierunko-
wane i regulowane wskazówkami określającymi 
sposób, w  jaki powinno zostać ukończone10. 
Solaris jest więc w  równej mierze powieścią 
o  niepoznawalności, co o  samym procesie 
poznania, który, jak zauważa Maciej Płaza, jest 
nieskończony:

Solaryści zdają sobie doskonale sprawę 
z  tego, że proces poznania nie ma końca; 
umieścili swoją bibliotekę w centrum labi-
ryntowej przestrzeni Kosmosu, mimo iż 
wiedzą, że centrum labiryntu istnieje tylko 
w ich podświadomym pragnieniu11.

Solaris zdaje się odzwierciedleniem lemow-
skiej niewiary w  interpretację ostateczną, 
doskonałą. W swoich poglądach teoretycznoli-
terackich pisarz zbliżał się do dekonstrukcjo-
nistów, zwracając uwagę na istotną zmienność 
tekstu. Jak pisał w prywatnym liście:

Czy istnieje genotyp = tekst niezmienny? 
Istnieje w sensie ontologicznym, ponieważ 
czujemy, że to nie jest to samo, mówić, iż 
nie oglądane drzewa przestają istnieć, oraz, 
że i wtedy nadal istnieją. Lecz nie istnieje 
taki niezmiennik w żadnym sensie opera-
cyjnym, ponieważ niemożliwa jest lektura, 
która nie jest interpretacją czytanego. […] 
Tekst jest jak pudełko z klockami z niewy-
raźną instrukcją dołączoną: każde dziecko 

10 Zob. U. Eco, Poetyka dzieła otwartego, [w:] tegoż, 
Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współ-
czesnych, WAB, Warszawa 2008. 

11 M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, 
Wydawnictwo UWr, Wrocław 2006, s. 386. 

zbuduje z  zasobu coś innego, i  to samo 
dziecko będzie sukcesywnie budować różne 
całości12.

Warto pokusić się o zarysowanie schematu 
prób porozumienia z  solaryjskim Oceanem, 
które przypominają zmagania badacz z materią 
literacką: to, co nieznane, początkowo wzbudza 
niepewność i lęk, następnie człowiek podejmuje 
próbę zrozumienia Innego, a finalnie zachodzi 
akceptacja jego odmiennej natury. Do prób 
porozumienia dochodzi dzięki postaci Harey 
– narzeczonej Krisa Kelvina, która popełniła 
na Ziemi samobójstwo i została „odtworzona” 
przez Ocean na solaryjskiej Stacji. 
Jej status ontologiczny jest niejasny 
– stanowi po części wytwór Planety, 
a  po części jaźni Kelvina. Mimo iż 
stworzona jest z cząsteczek neutrino-
wych, zachowuje się jak istota ludzka: 
rozwija się w niej samoświadomość, 
darzy Kelvina miłością, w  finale 
powieści decyduje się na śmierć w pro-
mieniach anihilatora, gdyż wie, że jej 
związek z  Kelvinem nie ma szans 
na przetrwanie. Postać Harey daje 
nadzieję, iż kontakt jest możliwy do osiągnię-
cia. Csicsery-Ronay Jr. uważa, że to właśnie jej 
postać generuje struktury mityczno-religijne, 
które oferują niemal nieskończoną liczbę hipo-
tez interpretacyjnych13. Postaramy się udowod-
nić, że interpretacja metafizyczna jest prymarna 
względem innych. Dla porównania, warto zrefe-
rować kilka interesujących odczytań.

Rozpocznijmy od interpretacji tyleż 
efektownej, co niewiarygodnej: Solaris, Stacja, 
badacze i Harey nie istnieją, wszystko jest tylko 
iluzją zbolałej psychiki Kelvina. Kluczowy jest 
tutaj fragment powieści, w którym Kelvin w celu 
sprawdzenia własnej poczytalności przeprowa-
dza badanie współrzędnych sztucznego satelity 

12 Cyt. Za: J. Jarzębski, Lektura świata. Stanisław Lem 
jako Czytelnik, [w:] J. Jarzębski, op. cit. 

13 Zob.  Csicsery-Ronay Jr, op. cit., s. 243. 

krążącego nad orbitą, sprawdzając przez radio 
poprawność wyników. Jeśli jednak sama planeta 
jest snem szaleńca, to czy satelita i radio rów-
nież nie należą do świata imaginacji? Czytelnik 
niczego w Solaris nie może być pewien, jako że 
jedynym punktem odniesienia jest perspek-
tywa narratora. Oniryczność powieści suge-
ruje także imię głównego bohatera – Wojciech 
Orliński pisze, iż budzi ono skojarzenia z twórcą 
bezwzględnej skali temperatur, Lordem Kelvi-
nem, który był nie tylko wybitnym fizykiem, 
lecz także żarliwym wyznawcą spirytyzmu14. 
Drugim tropem jest nazwisko pilota Bertona. 
Być może Lem, jako miłośnik sztuki surreali-

stycznej, przemycił w  anagra-
mie aluzję do surrealisty Andrê 
Bretona, co zauważył w krótkiej 
notatce Manfred Geier:

Samą Solaris można bowiem 
w całości odczytać również jako 
tekst surrealistyczny w  sensie 
Manifestów surrealizmu. Także 
Solaris oponuje przeciwko „nie-
ustępliwej manii, która sprowa-
dza nieznane do znanego, do 

czegoś, co jest zaszufladkowane, kołysze 
mózgi do snu”15.

Załóżmy jednak, że stacja, badacze i  cała 
przedstawiona historia rzeczywiście istnieją. 
Warstwa romansowa utworu służy nie tylko 
opowiedzeniu oryginalnej historii miłosnej 
o związku Człowieka z Obcym. Relacja Kelvina 
i Harey symbolizuje drogę kontaktu z Innym, 
jaką są emocje, wchodzimy tym samym na 
trop interpretacji Solaris jako opowieści 

14 Zob. W. Orliński, Co to są sepulki: wszystko o Lemie, 
Znak, Kraków 2007. 

15 M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema 
(przyczynek do semantycznej interpretacji powieści Science 
Fiction „Solaris”), tłum. R. Wojnakowski, [w:] Lem 
w oczach krytyki światowej, red. J. Jarzębski, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 1989, s. 156. 
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o  dopełniających się wzajemnie kategoriach 
kobiecości i  męskości. Za sprawą długich 
rozmów z Kelvinem córka Oceanu „uczłowie-
cza się” do tego stopnia, iż zaczyna zdawać sobie 
sprawę z własnej odmienności i poświęca dla 
mężczyzny własne życie. Podobnie na emocje 
reaguje „matka” Harey, czyli Planeta Solaris. 
Naukowcy wysyłają w głąb Oceanu encefalogra-
mowy zapis fal mózgowych Kelvina – po tym 
zdarzeniu koloidowy twór zaczyna się burzyć 
i przemieniać:

Czerń znikła, osłonięta rozrywającymi 
ją, jasnoróżowymi na wybrzuszeniach, 
a  perłowo brunatnymi we wklęsłościach, 
błonami […]16.

Ocean zdaje się rozumieć przesłanie 
i zaprzestaje tworzenia tworów F. Poza dia-
logiem istnieje także inna forma kontaktu, 
akt seksualny. Jeśli do tajemniczej, nieśmier-
telnej kobiety dodamy niepoznawalny ocean, 
w  naturalny sposób uzyskamy zachętę do 
przeczytania  powieści jako metaforycznego 
obrazu kobiety – planeta Solaris z tej perspek-
tywy przestaje być nieodgadnionym Obcym, 
staje się Obcą. Harey zaś staje się mostem 
między tym, co nieludzkie, a tym co ludzkie. 
Małgorzata Glassennap zauważa, iż prowadzi 
to do częściowego nakładania się na siebie 
dwóch metafor kobiecości zawartych w powie-
ści – kochanki Klevina i  Oceanu, który ją 
stworzył17. Sam ocean, jak wspomniałem, fak-
tycznie wykazuje cechy kobiece, na przykład 
zdolność do reprodukcji. Może wskazywać na 
to opis użyty w monografii Giesego. Charak-
teryzowany przez niego proces powstawania 
mimoidów, symetriad i asymetriad przypo-
mina fantasmagoryczny poród. Przyjrzyjmy 

16 S. Lem, op. cit., s. 207. 

17  M. Glasenapp, Femina astralis – kobiecość w powie-
ściach fantastycznonaukowych Stanisława Lema, [w:] Sta-
nisław Lem: pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003. 

się powstawaniu mimoidu sklasyfikowanego 
jako „mimoid poronny”:

Jakiegoś dnia głęboko pod powierzchnią 
oceanu zaczyna ciemnieć płaski, szeroki 
krąg o poszarpanych brzegach i jakby smołą 
zlanej powierzchni. Po kilkunastu godzi-
nach staje się płatowaty, przejawia coraz 
wyraźniejsze rozczłonkowania, a  jedno-
cześnie przebija się w górę, ku powierzchni. 
Obserwator przysiągłby, że toczy się pod 
nim gwałtowna walka, bo z  całej okolicy 
zbiegają się tu jak kurczące się wargi, jak 
żywe, umięśnione, zamykające się kratery 
nieskończone szeregi współbieżnych, koli-
stych fal […]18.

Manfred Geier – na podstawie zawartych 
w tekście leksemów, takich jak np. „strumień”, 
„śluz”, „piana”, „woda”,  „mięsień, „życie”, 
„komórka” – wykrył ukrytą w tekście metase-
mię, miałaby nią być mianowicie „wagina”. Po 
dokonaniu takiego odczytania utwór prowokuje 
do użycia freudowskiej psychoanalizy: ocean 
staje się metaforą kobiecej seksualności, która 
dla mężczyzny jest czymś nieodgadnionym 
i jest zarazem źródłem pragnienia i lęku. Sami 
solaryści stają się zbiorową metaforą mężczy-
zny, który podświadomie pożąda kobiety i dąży 
do spełnienia pragnienia fantazjując o  niej19. 
Należy jednak pamiętać, że każdy opis w Sola-
ris zawsze jest próbą sprowadzenia innego do 
znanego – zarówno charakteryzowanie oceanu 
przy pomocy pojęć z zakresu architektury czy 
matematyki, jak i pojęć kojarzących się z ludzką 
cielesnością świadczy o niemożności wyrwania 
się badaczy planety z  ram antropomorfizmu. 
Kontynuując myśl Glasenapp należy zauważyć, 
iż Harey, jako reprezentantka kobiecości, posiada 
dwa wymiary: demoniczny i  romantyczny20. 

18 S. Lem, op. cit., s. 113. 

19 Zob. M. Geier, op. cit. 

20 Zob. M.Glasenapp, op. cit., s. 257. 

Jej demoniczność objawia się poprzez zwią-
zek z  oceanem: jako byt stworzony z  cząstek 
neutrinowych jest nadludzko silna i nieśmier-
telna. Romantyczne oblicze kobiety ujawnia się 
w związku z Kelvinem – córka oceanu staje się 
stereotypowym wyobrażeniem romantycznej 
kochanki: jest łagodna, rachityczna, uzależniona 
od kochanka. Ten z kolei stawałby się w takim 
odczytaniu odwzorowaniem stereotypu męsko-
ści, reprezentantem logiki, siły i zdecydowania21. 
Nie ze wszystkim można się tu zgodzić – stereo-
typowe wyobrażenie pary upada w momencie, 
gdy Harey usamodzielnia się i zaczyna myśleć 
bardziej zdroworozsądkowo niż Kelvin – sama, 
w tajemnicy przed mężczyzną, wybiera śmierć 
w promieniach anihilatora. Odczytanie Sola-
ris jako utworu o kobiecości jest zbyt odległe 
od istoty rzeczy, gdyż znajduje uzasadnienie 
w romansowej topice utworu. Jednak w pewnym 
sensie podejmuje ono problematykę poznawczą 
– sam akt seksualny można traktować jako pew-
nego rodzaju poznanie, spotkanie „Ja” z „Ty”.

Nie sposób na zakończenie tego przeglądu 
nie wspomnieć o odczytaniu, które – zdaje się – 
byłoby Lemowi najbliższe. Chodzi mianowicie 
o lekturę Solaris jako dzieła o istocie i roli nauki. 
Wśród lemologów od dawna panuje zgoda co 
do wątku biblioteki solaryjskiej jako modelu 
nauki w  ogóle – zarówno nauka stworzona 
na potrzeby powieści, jak i nauka rzeczywista 
dążą do poznania prawdy. Za sprawą lektury 
Kelvina czytelnik śledzi losy intelektualnych 
sporów, powstania i upadku wielu naukowych 
teorii. Narodziny solarystyki cechuje optymizm 
poznawczy, w  późniejszym okresie następuje 
rozrost szkół i teorii badawczych, ścieranie się 
najrozmaitszych hipotez, w czasach współcze-
snych głównemu bohaterowi zaczyna domi-
nować sceptycyzm i  rozpoczyna się powolne 
wycofywanie się z  „projektu Solaris”. Maciej 
Płaza pokusił się o  dokładne porównanie 
dziejów nauki solaryjskiej z dziejami „naszej” 
nauki: monografia fundatora solarystyki Gie-
sego odwzorowuje pierwociny nowożytnej 

21  Zob. Ibidem. 

nauki; „rozpad monolitycznej dotąd opinii 
uczonych” i pojawienie się „wielości zwalcza-
jących się nieraz zaciekle szkół” przypomina 
atmosferę intelektualną wieku XVI i XVII, może 
nawet XVIII, a  dokładniej okres dysput nad 
kartezjańskim i  ptolemeuszowym systemem 
kosmologicznym czy spór pomiędzy racjona-
listami i empirystami. Nawrót hipotez świad-
czących o apsychiczności oceanu to analogon 
XIX-wiecznego determinizmu; natomiast czas, 
w którym rozgrywa się akcja powieści, to wiek 
XX i XXI, kiedy nauka rozdrobniona zostaje na 
szczegółowe specjalizacje i inwestuje się w nią 
ogromne nakłady finansowe22. Fantastyczna 
nauka w żaden sposób nie jest w stanie pora-
dzić sobie z koloidalnym monstrum, podobnie 
„ludzka” nauka nie jest w stanie w pełni opisać 
otaczającej człowieka rzeczywistości. Problem 
w  obu przypadkach jest tożsamy: człowiek 
zawsze będzie opisywał badany przedmiot 
z  zewnątrz, przez co uniwersalna wykładnia 
jest uniemożliwiona. 

Czy czyni to jednak z Solaris dzieło podwa-
żające wartość i sens nauki? Nie wydaje się, by 
powieść miała wydźwięk nihilistyczny. Starcie 
nieskończonej liczby naukowych opracowań 
z  fantasmagorycznym Obcym potwierdza 
niemożność ostatecznego i pełnego poznania 
Świata23, podkreślając jednocześnie wartość 
ciągłych prób badawczych, które umożliwiają 
rozwój samej ludzkości. 

Interpretację metafizyczną warto rozpocząć 
od snu Kelvina, po którym następuje przemiana 
Oceanu:

[…] usiłowałem zajrzeć jej w  oczy, ale 
nie mogłem tego zrobić, bo wciąż wszystko 
było pozmieniane proporcjami, bo nie było 
tu żadnych kierunków i  tylko w  jakimś 
rozmodlonym milczeniu odkrywaliśmy 

22 M. Płaza, op. cit., s. 380–382. 

23 Por. M. Płaza, op. cit., s. 383.; J. Jarzębski, Inter-
tekstualność a poznanie u Lema, [w:] J. Jarzębski, op. cit., 
s. 115. 
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się i stawali nawzajem, a byłem już żywym 
sobą, ale spotęgowanym jak gdyby bez 
granic i  tamta istota – kobieta? – trwała 
wraz ze mną w  znieruchomieniu. Tętno 
wypełniało nas i byliśmy jednością […] 24.

Istvan Csicsery-Ronay dowodzi, że podczas 
snu dochodzi do kontaktu z Obcym: „by cokol-
wiek z  tego snu zrozumieć, skłonni jesteśmy 
stwierdzić, iż Kelvin i  Solaris penetrują się 
wzajemnie”25 – sen Kelvina jest więc doświad-
czeniem planety, duchowym i pozazmysłowym 
z  nią spotkaniem. Interpretację Oceanu jako 
bytu metafizycznego sugeruje to, jak zostaje 
on opisany w powieści:

[…] protoplazmatyczne morze–mózg, 
który trawi czas na niesamowitych w swej 
rozpiętości teoretycznych rozważaniach 
nad istotą wszechrzeczy, a wszystko to, co 
wychwytują nasze aparaty, stanowi drobne, 
przypadkowo podsłuchane strzępy owego 
toczącego się wiekuiście w głębinach, prze-
rastającego wszelką możliwość naszego poj-
mowania monologu26.

Historię Kelvina i Solaris można więc także 
zinterpretować jako alegorię wątpiącego czło-
wieka, który poszukuje Boga. Warto także 
przypomnieć rozważania narratora, który 
stara się pojąć sens oceanowych działań i przy-
równuje Obcego do „ułomnego Boga”:

– […] nie chodzi mi o tradycyjnego Boga 
ziemskich wierzeń. Nie jestem religiolo-
giem i może niczego nie wymyśliłem, ale 
nie wiesz przypadkiem, czy istniała kiedyś 
wiara w Boga… ułomnego?

 – Ułomnego? – powtórzył, unosząc brwi. 
– Jak to rozumiesz? W pewnym sensie bóg 

24 L. Lem, Solaris, op. cit, s. 182. 

25 I. Csicsery-Ronay Jr., op. cit. 

26 Solaris, op. cit., s. 23. 

każdej religii był ułomny, bo obarczony 
ludzkimi cechami, powiększonymi tylko 
[…].

– Nie – przerwałem mu – mnie idzie 
o Boga, którego niedoskonałość wynika nie 
z prostoduszności jego ludzkich stwórców, 
ale stanowi jego najistotniejszą, imma-
nentną cechę. Ma to być Bóg ograniczony 
w  swojej wszechwiedzy i  wszechmocy, 
omylny w  przewidywaniu przyszłości 
swoich dzieł, którego bieg ukształtowanych 
przezeń zjawisk może wprawić w przera-
żenie. Jest to Bóg… kaleki, który pragnie 
zawsze więcej, niż może, i nie od razu zdaje 
sobie z  tego sprawę. Który skonstruował 
zegary, ale nie czas, jaki odmierzają […]27.

Można ten wywód zinterpretować jako pod-
świadome łaknienie metafizyki we Wszechświe-
cie, który odmawia jej człowiekowi, lecz można 
także uznać słowa Kelvina za trop naprowa-
dzający nas na głębszą teologiczną wykład-
nię. Warto przypomnieć wydarzenie, którego 
świadkiem jest pilot Berton. Poszukujący swego 
kolegi Fechnera kosmonauta błądzi w odmętach 
solaryjskiego monstrum natrafiając na kształ-
tujące się z  plazmatycznego tworu miasto – 
prawdopodobnie rodzinne strony zagubionego 
towarzysza. Jest także świadkiem wyłaniania 
się z oceanowych głębin ogromnego dziecka. 
Sprawozdanie Bertona z  tego wydarzenia 
przypomina, tak jak w przypadku klasyfikacji 
Giesego, cud narodzin. Solaryjskie dziecię jest 
monstrualnie wielkie, porusza się niezgrabnie, 
jak gdyby było marionetką – tak zorganizowany 
obraz koresponduje z koncepcją Krisa. Jednak 
bardziej istotne jest we fragmencie coś innego 
– moc kreacyjna Oceanu, moc, która przecież 
dostępna jest jedynie Stwórcy. Dziecko symbo-
lizuje więc nowego człowieka, który powołany 
został na świat przez Stwórcę.

Andrzej Sulikowski pisze, iż „świat 
wewnętrzny” Oceanu, który przerasta możli-
wość pojmowania ludzkiego, jawi się jako relacja 

27 S. Lem, op. cit., s. 202 – 203. 

ludzi z Bogiem. Ten zawsze będzie niepojmo-
walny, będzie przerastał możliwości rozumie-
nia człowieka, będzie ostatecznie niemożliwy do 
zdefiniowania przez jakąkolwiek teorię. Należy 
także pamiętać o  jego boskim przymiocie – 
mocy kreacyjnej. Istotna jest także inna boska 
cecha Oceanu: jego wieczność. W przeciwień-
stwie do ludzkich bohaterów Solaris, którzy 
starzeją się, Ocean przebywa poza czasem, jest 
niezmienny. Jego milczącą odpowiedź na wszel-
kie wołania ludzi należałoby odczytać jako obraz 
Boga deistycznego28. Nie tylko Ocean milczy – 
milczą także ludzie. Pozostali członkowie załogi 
unikają Kelvina, Snaut nie wyjawia mu całej 
prawdy, kontakt z Sartoriusem jest niemal nie-
możliwy. Rozmowy z Harey stają się z czasem 
dla bohatera męczarnią, planowanie wspólnej 
przyszłości na Ziemi wydaje się rozpaczliwą 
próbą zapomnienia o ich faktycznym położe-
niu. Również całe pokolenia badaczy, pogrą-
żone w jałowych dyskusjach, nie mogą dojść do 
porozumienia. Powieść wieloaspektowo opisuje 
niemożność nawiązania Kontaktu, zarówno 
w  sferze międzyludzkiej, jak i  w  sferze tran-
scendentalnej. Uczucia stają się więc w powieści 
formą modlitwy, która prowadzi do zjednocze-
nia z Przedwiecznym Bytem. Oceanu nie można 
doświadczyć za pomocą zmysłów, musimy 
podjąć próbę rezygnacji z nich na rzecz pojmo-
wania poprzez wewnętrzne czucie – co dokonuje 
się w śnie Kelvina. 

W  interpretacji teologicznej samą Harey 
można odczytywać jako znak poznania gnostyc-
kiego – stanowi drogę, poprzez którą byt wyższy 
dociera do bytów niższych. Jako zrodzona z jaźni 
Kelvina budzi także skojarzenia z biblijną Ewą 
– jest przecież pierwszą kobietą na solaryjskim 
globie. Przede wszystkim jednak Harey nosi 
w sobie niezwykle istotną dla interpretacji teo-
logicznej strukturę religijną. Kontynuując myśl 
Csicsery-Ronay’a należy uznać Harey za obraz 
Chrystusa: ludzką formę Solaris i  solaryjską 

28 Zob. A. Sulikowski, Stanisław Lem a myślenie teolo-
giczne, [w:] Stanisław Lem: pisarz, myśliciel, człowiek, red. 
J. Jarzębski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003. 

formę człowieka. Jej śmierć to odwzorowanie 
Męki Pańskiej: ginie, by uwolnić Kelvina od 
poczucia winy. Jednak jej posłannictwo spełni 
się, jeśli Kelvin wyzwoli się spod brzemienia 
dawnych win i z nową nadzieją przyjmie rolę 
badacza, na nowo stawi czoło temu, co Obce29.

Warto rozwinąć rozważania o  metafizyce 
w Solaris o aspekt, który badacze dotąd pomi-
jali. Rzeczą kuszącą jest pochylenie się nad 
problematyką liczb w  lemowskiej arcypowie-
ści. Otóż nad wyraz często pojawia się w niej 
liczba trzy. W  chrześcijaństwie uchodzi ona, 
jak powszechnie wiadomo, za liczbę boską, która 
symbolizuje niebo, świętość i powszechny ład30. 
W trakcie lektury odnosi się wrażenie, iż autor 
pragnie skierować poczynania interpretacyjne 
czytelnika na tę właśnie liczbę. Już w począt-
kowych partiach tekstu daje to do zrozumie-
nia: przybycie Kelvina, który zjawia się już po 
śmierci Gibariana, uzupełnia do trzech liczbę 
badaczy tajemniczej Solaris. Liczba ta oznacza 
także doskonałość, która wyraża się poprzez 
syntezę dwójki i  jedynki – dziecka oraz pary 
rodziców. Wystarczy przypomnieć głównych 
bohaterów powieści: Krisa i  planetę Solaris. 
Można ich uznać za rodziców, dzięki którym 
rodzeni się neutrinowa Harey. W szczególno-
ści należy przyjrzeć się liczbie wcieleń kochanki 
Kelvina: Harey występuje w trzech postaciach. 
W ziemskiej postaci pojawia się jako wspomnie-
nie Kelvina, po raz drugi mężczyzna spotyka ją 
już na solaryjskiej stacji, gdzie zostaje „przywró-
cona do życia” przez koloidowy Ocean. Kelvin 
kończy jej pierwszy pobyt na stacji wysyłając ją 
na orbitę planety. Najbardziej istotne jest ostat-
nie, trzecie zjawienie się Harey. Kobieta nawią-
zuje z Kelvinem relację bliźniaczo podobną do 
tej pierwszej, ziemskiej – tworzy z nim związek, 
który wieńczy samobójstwo kobiety. Sympto-
matyczny wydaje się fakt, iż każde wcielenie 
Harey tak czy inaczej umiera. Na Ziemi kobieta 

29 Zob. I. Csicsery-Ronay Jr., op. cit., s. 244.   

30 Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza 
Powszechna, Łódź 1990, [hasło:] Trzy, s. 433–435. 
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popełnia samobójstwo po kłótni z  Krisem, 
„druga Harey” zapewne także ginie – wysłanie 
jej poza orbitę skutkuje zbytnim oddaleniem się 
od Kelvina, co musi skończy się rozpadem jej 
neutrinowej struktury. Najbardziej tragiczna 
jest jej trzecia śmierć – Harey wykazuje się więk-
szym rozsądkiem niż Kelvin, rozumie, że musi 
zniknąć, by ten mógł powrócić do prawdziwie 
ludzkiego życia. Historia zatacza koło, kobieta 
uśmierca się po raz drugi. Za każdym razem 
przyczyną śmierci jest Kelvin. Ta osobliwa triada 
koresponduje z metaforycznym obrazem Chry-
stusa, który Csicsery-Ronay wykrył w Solaris, 
a także z jego koncepcją trzech rodzajów miło-
ści występujących w powieści: początkowo jest 
ona jedynie erotyczna – z czasem przekształca 
się w miłość altruistyczną. Występuje w Solaris 
także zupełnie inny rodzaj miłości, 
jest to miłość narcystyczna. Powieść 
Lema staje się w takiej interpretacji 
lustrzanym pokojem antropocen-
trycznych autorefleksji, natomiast 
Harey przeistacza się z Chrystusa 
w nimfę Echo z mitu o Narcyzie, 
która skazana jest na zagładę31. 

Należy rozwinąć myśl węgier-
skiego badacza. Pisze on, iż Biblia 
i  mit wzajemnie się w  Solaris 
wykluczają, czyniąc ustalenie nad-
rzędnej hipotezy interpretacyjnej 
niemożliwością. Warto podjąć 
próbę połączenia obu interpretacji, ponie-
waż mit o  Echo i  Narcyzie generuje kolejną 
strukturę biblijną, o  której Csicsery-Ronay 
nie wspomina. Każda śmierć Harey związana 
jest z  lękiem Kelvina. Ziemska śmierć Harey 
spowodowana jest kłótnią, po której Kelvin 
wyprowadza się z  ich wspólnego mieszkania 
– kobieta aplikuje sobie zastrzyki przyniesione 
przez Krisa z  laboratorium. Głównym powo-
dem śmierci kobiety jest jednak strach Krisa. 
Mężczyzna z jednej strony boi się o życie swej 
ukochanej, z drugiej lęka się pokazać ten strach 
Harey i  dlatego zachowuje się egoistycznie: 

31  I. Csicsery-Ronay Jr, op. cit., s. 245. 

pozostaje bierny i  po trzech dniach zastaje 
Harey martwą. Za drugim razem mężczyzna 
nie rozumie i  lęka się sobowtóra swej ziem-
skiej miłości, przez co unicestwia go, nie 
myśli więc o  życiu obcej istoty, obchodzi go 
jedynie własne bezpieczeństwo32. Za trzecim 
razem, gdy Harey znika w błysku anihilatora, 
lęk Kelvina ponownie objawia się w jego bier-
ności. Boi się on poważnej rozmowy ze swoją 
partnerką, ma świadomość, że ich związek 
jest możliwy jedynie na planecie Solaris. Po 
encefalogramowym eksperymencie udaje, że 
nic ważnego się nie stało:

Bo mówiliśmy dużo o tym, jak będziemy 
żyć na Ziemi, jak osiedlimy się gdzieś pod 
wielkim miastem i nigdy już nie porzucimy 

niebieskiego nieba i  zielonych 
drzew, i  wymyślaliśmy wspólne 
wnętrze naszego przyszłego domu, 
i  ogrodu, i  nawet sprzeczaliśmy 
się o  szczegóły… o  żywopłot, 
o ławkę… czy wierzyłem w to choć 
przez sekundę? Nie. Wiedziałem, że 
to niemożliwe. Wiedziałem o tym. 
Bo gdyby nawet mogła opuścić 
Stację – żywa – to na Ziemi może 
lądować tylko człowiek, a człowiek 
to jego papiery. […] Już tylko mil-
cząc, już tylko w ciemności mogli-
śmy się jeszcze na chwilę stać wolni, 

w zatraceniu, które osaczająca nas zewsząd 
rozpacz czyniła tylko momentalnym zawie-
szeniem tortury33.

Lęk Kelvina prowadzi interpretacyjną ścieżkę 
ku postaci św. Piotra. Jeśli przyjmiemy, iż Harey 

32 Ciekawie motyw ten interpretuje Jerzy Jarzębski, 
który sugeruje odczytanie czynu bohatera jako utrwa-
lonego w literaturze motywu  „przebicia upiora kołkiem 
osinowym” zob. J. Jarzębski, Przygody Rycerzy św. Kon-
taktu, s.222, [w:] tegoż, op. cit., Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2002. 

33 S. Lem, op. cit., s. 192. 

jest metaforą Chrystusa, to Kris Kelvin staje się 
metaforycznym uczniem Syna Bożego. Chodzi 
o biblijną scenę trzykrotnego wyparcia się Chry-
stusa przez Piotra. Apostoł nie przyznaje się do 
swego Nauczyciela z powodu lęku, że zostanie 
rozpoznany i  wydany. Podobnie czyni Kris 
Kelvin, który za sprawą lęku wypiera się Harey. 
Piotr wypiera się nie tylko Jezusa, wypiera się 
także własnego statusu ucznia, co prowadzi 
do wykluczenia ze Wspólnoty Apostolskiej. 
W  tym wydarzeniu także odnaleźć możemy 
paralelę między Biblią a  Solaris: pozostając 
samotnie na planecie, Kelvin również wyklucza 
się w pewnym sensie ze Wspólnoty Ludzkiej. To 
jednak nie koniec powiązań pomiędzy biblij-
nym Apostołem a kosmicznym podróżnikiem, 
można przecież interpretować zakończenie 
powieści zupełnie inaczej. Należy pamiętać, że 
Piotr poddał się pod osąd Pana i wyznał trzy-
krotnie: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”34. 
Miłość Piotra okazuje się więc silniejsza od 
jego lęku. Zdaje się, że takie samo zwycięstwo 
dokonuje się we wnętrzu Kelvina. Jego strach 
zostaje przezwyciężony przez bezgraniczną 
miłość do Harey. Przydomek Piotra – „Skała” 
– symbolizuje „kamień węgielny”, jakim ma on 
być dla wspólnoty uczniów Jezusa35. Tak jak św. 
Piotr zostaje wybrany przez Pana do wzniesie-
nia Kościoła na ziemi i głoszenia jego nauk, tak 
Kelvin za sprawą wydarzeń na Stacji i decyzji 
o pozostaniu na Solaris zostaje wybrany spośród 
wszystkich ludzi do głoszenia religii „świętego 
Kontaktu” i nieustannych prób porozumienia 
z Przedwiecznym Oceanem.

Scenę kończącą utwór także można interpre-
tować jako boskie objawienie. Symboliczny jest 
w powieści moment podróży Kelvina. Po śmierci 
Harey mężczyzna wyrusza na stary mimoid. 
Wyciąga rękę ku oceanowej fali, ta jednak nie 
obejmuje jej. Jest to obraz symboliczny, obraz 
nowego życia, w którym odkupiony człowiek 

34 Zob. J 21, 15–17. 

35 Zob. Encyklopedia biblijna, red. P. Achtemeier, 
wyd. Adam, Warszawa 1999, [hasło:] Piotr, s. 955. 

stara się sięgnąć ku Stwórcy. Kelvin pozostaje na 
planecie, by po raz kolejny spróbować zrozumieć 
naturę Innego i wykroczyć poza swoje własne, 
ludzkie granice. .

Jeśli Harvey 
jest metaforą 
Chrystusa, to 
Kelvin staje się 
metaforycz-
nym uczniem 
Syna Bożego – 
św. Piotrem

Artykuł na podstawie pracy magister-
skiej napisanej pod kierunkiem dr hab. 

prof. UKSW Magdaleny Saganiak. 
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P rezentujemy z apis  rozmowy, 
która miała 14 kwietnia 2014, w sali Czytelni 

Biblioteki Głównej UKSW w Lesie Bielańskim. 
Gościliśmy poetę, zarazem profesora naszego 
Wydziału Nauk Humanistycznych, Wojciecha 
Kudybę. Poeta czytał swoje wiersze, w części 
dyskusyjnej wzięli udział Piotr Mueldner-Niec-
kowski i  Krzysztof Koehler, całość modero-
wała Magdalena Saganiak. Wieczór uświetnił 
gość specjalny: prof. Jadwiga Puzynina, znaw-
czyni poezji Wojciecha Kudyby. Gości powi-
tała i pieczę nad spotkaniem sprawowała pani 
dyrektor Biblioteki Głównej dr hab. Katarzyna 
Materska. 

Było to drugie z  cyklu trzech spotkań pod 
auspicjami Wydziału Nauk Humanistycznych, 

SPOTKANIE LITERACKIE

WIECZÓR AUTORSKI 
WOJCIECHA KUDYBY
Warszawa • UKSW • 14 kwietnia 2014 r.

Biblioteki Głównej UKSW, Biblioteki WNH 
UKSW i Koła Literackiego Studentów UKSW. 

Zapisy pozostałych spotkań autorskich: Anto-
niego Libery i Piotra Mueldnera-Nieckowskiego 
– są przygotowywane i będą drukowane w kolej-
nych numerach „Lasu Rzeczy”. Cykl rozmów jest 
otwarty i będzie kontynuowany. 

Mamy nadzieję, że zapis tej rozmowy, który 
prezentujemy, odda w jakiejś części niepowta-
rzalny klimat owego wiosennego wieczoru, 
serdeczną atmosferę spotkania ludzi związa-
nych miłością do poezji, poszukujących innych 
wymiarów rzeczywistości. 
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Magdalena Saganiak: Dzień dobry, witam 
Państwa w imieniu własnym i Koła Literackiego 
oraz pracowników Biblioteki. Przekazuję głos 
prowadzącemu dzisiejsze spotkanie panu Pio-
trowi Müldnerowi-Nieckowskiemu.

Piotr Müldner-Nieckowski: Ja też Pań-
stwa witam. Widzę same dobre twarze i bardzo 
się cieszę, że odwiedzili nas  ludzie, którzy 
mocno zasilają polską kulturę. A wyszli od nas, 
tak? To ci, którzy już skończyli studia. Witam 
serdecznie nie tylko ich, ale i grono profesor-
skie, i  pana dziekana oraz wszystkich gości. 
No właśnie: gościmy Wojciecha Kudybę. Kiedy 
pierwszy raz go w życiu zobaczyłem, od razu 
wiedziałem, że jest poetą. Poeci mają w sobie 
coś takiego, że natychmiast nawzajem się roz-
poznają, bez względu na to, czy się dzieje to 
w Nowej Zelandii czy w Arktyce. Od razu też 
przechodzą na „ty”. To taki zwyczaj ogólno-
światowy. Mamy przy stole także Krzysztofa 
Koehlera, łącznie więc jest nas trzech poetów, 
i matkę poezji najnowszej – panią profesor Saga-
niak, która prowadzi Koło Literackie. Wyszło 
z niego kilku ciekawych pisarzy. Jeszcze o nich 
w przyszłości usłyszymy, ale dziś o profesorze 
Kudybie, czyli o Wojtku. Urodziłeś się w Toma-
szowie Lubelskim, ale  jesteś związany z innymi 
miejscowościami. Tomaszów od 1968 r. przestał 
być twoim rodzinnym miastem:  najpierw  zastą-
piły go Tyszowce, potem było kilka lat w Lubli-
nie, Nowym Sączu, Bochum, teraz coraz bardziej 
mieszkasz w Warszawie... Czy można to nazwać 
tułaczką? 

Wojciech Kudyba: Nie, ja bym tak tego nie 
nazwał. Przemieszczanie się jest wpisane w los 
polskiej inteligencji od dawna. I nie jest zazwy-
czaj przyczyna traumy – przebiega inaczej niż 
w  przypadku wysiedleń ludzi utrzymujących 
się z uprawy roli. Zapytasz może o wykorze-
nienie i  kłopoty z  tożsamością, ale myślę, że 
to też nie jest mój przypadek. Bo u mnie było 
raczej tak, że dojrzewałem i  rozmaite etapy 
dojrzewania związały się z różnymi miejscami. 
Nigdy nie przestałem mieszkać w Tomaszowie 

czy Lublinie, zarazem uzyskując adres w Niem-
czech czy w Warszawie. Tożsamość to po prostu 
wiele warstw. Nie przestając pochodzić z Tyszo-
wiec, stopniowo rozszerzałem moje pochodze-
nie o miejscowości, które wymieniłeś. Każda 
z nich jest równie ważna, w każdej udało mi 
się w pewnym stopniu zakorzenić,  każda  jest 
miejscem mojego urodzenia – bo właśnie w niej 
urodziła jakaś część mnie samego. W sensie bio-
logicznym rodzimy się raz, ale w sensie społecz-
nym, intelektualnym, duchowym przecież wiele 
razy… 

PMN: Pytanie nie jest przypadkowe, bo Twoje 
liryki często mają w  tle archetyp wędrówki, 
która wiedzie przez miejsca bardzo konkretne, 
ale zawsze jest podróżą wewnętrzną. Geogra-
fia twoich wierszy jest duchowa. Tak naprawdę 
myślisz filozoficznie, tyle że właśnie z wnętrza 
geografii. Miejsca, o  których piszesz, zawsze 
mają jakiś naddatek sensu. Nadajesz im status 
symbolu, który otwiera bardzo szerokie hory-
zonty znaczeniowe. Przeczytam krótki tekst, 
który dobrze ilustruje cechy twojej poetyki.

Tytuł celowo czytam na końcu: Stary Sącz. 
Odtwarzasz elementy lokalnej topografii, ale 
wpisujesz je w wielkie misterium oczekiwania. 
Czy dobrze czytam? O taki sens ci chodziło?

 
WK: O  taki też. Świetnie to ująłeś. Stara-

łem się uchwycić również osobliwy paradoks. 
Słusznie przypuszczasz, że ten drobiazg liryczny 
jest reminiscencją rzeczywistej podróży, która 
odbyła się w czasie wskazanym datą na końcu 
wiersza. Maya i Krzysztof Jeżewscy są moimi 
przyjaciółmi. Ona rysuje i maluje, on jest wybit-
nym tłumaczem. Zabrałem ich kiedyś do Sta-
rego Sącza i to, co nas tam szczególnie uderzyło, 
to cisza, spokój, pustka. A wszystko w jakimś 
takim złotym, lipcowym świetle. Wiesz, chyba 
nigdy wcześniej nie widziałem pustego miasta. 
Puste miasta są przejmujące, porażające jako 
ucieleśnienia nieobecnej obecności. Kiedy na 
nie patrzysz, nie możesz wątpić, że ktoś w nich 
mieszka. A przecież nikogo nie widzisz. Stąd 
to wrażenie – nieobecnej obecności. Czy to nie 

pour Maya et Christophe

Odwiedzaliśmy miasto, nikogo nie było
W trawach znalazłaś rzekę
W niebie – szczyty ruin;

W środku – złote drzewo
(W gniazdach spali ludzie)
Właśnie piło ze źródła – w czarnym cieniu.

Musieliśmy się żegnać, wciąż nie było czasu
O czymś mówiły kamienie
Ktoś słuchał ich historii, a może też Nikt.

Rynek w grudce bursztynu
Ktoś podnosił do oka
Jakby znalazł nas w morzu
Jakby miał jakiś plan.

26.07.2013
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jest problem metafizyczny? Tak sobie myślisz, 
a potem piszesz taki właśnie wiersz. Weszliśmy 
do klasztoru Klarysek, w  którym oczywiście 
nikogo nie było oprócz mroku i  ambony. A ta 
jest osnuta wokół motywu drzewa Jessego, tam 
rzeczywiście są gniazda, w których śpią ludzie, 
jakby zatrzymani w  wieczności. Nieobecna 
obecność i czas wieczności – to dwa wektory 
tego tekstu.

PMN: Jesteś poetą paradoksu i  konfliktu? 
Tak byś siebie określił? Bo przecież piszesz 
o archetypicznym dla naszej kultury konflikcie 
ojciec-syn…

WK: Trafiasz w sam rdzeń kręgowy, w krę-
gosłup tego tomu. Zwłaszcza jego trzecia część 
zbudowana jest wokół osi relacji synowsko-
-ojcowskiej. W  wierzchniej warstwie tli się 
autobiografia i  napięcia międzypokoleniowe, 
ale ważniejsze jest to, co powiedziałeś – plan 
ponadbiograficzny. „Gazeta Wyborcza” ogło-
siła kiedyś ankietę: „Czego nie powiedziałem 
mojemu ojcu”. Odpowiedzi, zapewne poddane 
selekcji, ukazały się potem w osobnej książce, 
która jest przygnębiająca. Pokazuje właściwie 
wyłącznie nieprzepracowane traumy. Mam wra-
żenie, że złe relacje z ojcem, to dziś duży pro-
blem społeczny. Mówisz o kulturze… Na tym 
planie widać to jeszcze wyraźniej. Właściwe cały 
modernizm, począwszy od Nietzschego, czer-
pie swoją energię z tak silnego sprzeciwu wobec 
ojca, że zmienia się to w czasem w próbę zabój-
stwa. To, co nazywamy niekiedy  nowoczesno-
ścią, często ufundowane jest właśnie na „śmierci 
ojca”, na próbie unicestwienia – tradycji kultu-
rowej, norm moralnych, a wreszcie i Boga – jako 
zobowiązujących dla nas odniesień.

PMN: Czy w takim razie można powiedzieć, 
że jesteś w opozycji do rzeczywistości? W opo-
zycji nie tylko do modernizmu, ale w ogóle do 
wszystkich procesów „odczarowywania świata”. 
Mam tu bardzo charakterystyczny fragment, 
który chciałbym przeczytać:

Płynęły chmury. Nagle nas zabrakło
Został pluszcz na kamyku
W trzepocie potoku
W tym dziwnym miejscu
Pełnym wiecznej troski
Jak gdyby z drugiej strony
W samym środku wiosny.

Tam skąd się przychodzi
Gdzie znikają lody
W słońcu nad pustym borem
Suchym Groniem, wśród jarzębin
Wciąż lecą pszczoły złotym hucznym rojem
Pachną modrzewie. Coś się święci.

 „Coś się święci”. Wykorzystujesz obydwa 
znaczenia tego frazeologizmu, na tym polega 
mistrzostwo puenty, cały zresztą wiersz jest tak 
pisany, że nie ma ani jednego słowa zbędnego, 
a wszystko, co jest do użycia, zostało wykorzy-
stywane do maksimum. Sens zaś tego zagęsz-
czania obrazu jest taki, że mam wrażenie, jakbyś 
chciał na nowo nasycić świat tajemnicą, przeko-
nać czytelnika, że on ma drugie dno. Pozwalasz 
mu odczuć, że nie wszystko da się wytłumaczyć 
fizyką. Wydaje mi się, że to „coś się święci” to 
taka Twoja próba reskaralizacji świata, twój spór 
z współczesnymi tendencjami do desakraliza-
cji rzeczywistości… Zastanawia mnie też to, że 
konsekwentnie pojawia się w twoich wierszach 
podmiot zbiorowy. Czy to ma związek z tym, 
że jednym ze słów-kluczy Twojej poezji jest 
„kościół”?

WK: Tak, oczywiście, że tak. Dzięki, że zwró-
ciłeś na to uwagę. Moja niezgoda na pewne ten-
dencje obecne we współczesnej poezji dotyka 
różnych aspektów zawężenia obrazu świata. 
Niezdolność dostrzeżenia zaświatów to tylko 
jedna z chorób naszej cywilizacji. U jej źródeł 
jest inna: narcyzm. Nie masz wrażenia, że domi-
nujący dziś nurt literacki hoduje prawie wyłącz-
nie narcyzów? Dla narcyza jego własne „ja” jest 
najciekawszym i być może jedynym obiektem 
obserwacji. Ale czytelnika ono albo nudzi, albo 
mdli. Moje „ja” staram się trzymać na uwięzi, bo 

ono jest strasznie nudne! „My” jest ciekawe. To, 
co się dzieje między „ja” i „ty” – to jest ciekawe! 
Interesujące jest to, w jaki sposób „ja” wchodzi 
w relacje z „ty”, czyli to, jak człowiek wchodzi 
w relacje z drugim człowiekiem. A jeszcze bar-
dziej pasjonujące jest śledzenie tego, jak czło-
wiek wchodzi w relacje z Bogiem. To jest dopiero 
przygoda! 

PMN: Nie wiem, czy w przypadku relacji Bóg-
-człowiek można używać formy nazwać „my”… 
Może potrzebujemy jakichś innych kategorii, 
żeby to nazwać…

WK: A co byś powiedział o takiej kategorii 
jak kościół? Nie jestem eklezjologiem, ale intu-
icja mi podpowiada, że kościół to właśnie takie 
Bosko-ludzkie „my”. Zresztą, dobrze, przyznam 
się, że to i owo czytałem z tej dziedziny. Jeden 
z moich przyjaciół pisał doktorat o eklezjologii 
De Lubaca, zaraził mnie jego pismami…

PMN: W porządku, ale zejdźmy na ziemię: 
chciałbym Cię zapytać o przyrodę. To ona sta-
nowi podstawowe teatrum zdarzeń w Twoich 
wierszach. Sensualna, plastycznie czy nawet 
synestezyjnie oddana, niczym u Mickiewicza. 
A  pytanie brzmi, czy ona jest dla ciebie sce-
nografią, dekoracją, czy też ma wartość auto-
nomiczną, jest elementem jakiegoś szerszego 
planu, powiedzmy malarsko-muzycznego, 
bo prócz kolorów jest u  ciebie dużo muzyki, 
w końcu brzęczenie pszczół też jest muzyką…

 
WK: No nie, to chyba jednak coś więcej niż 

dekoracja. Zależy mi raczej na próbie posze-
rzenia wyobraźni. Miłosz mówił o  kryzysie 
religijnej wyobraźni, o tym, że coraz trudniej 
sobie wyobrazić zaświaty. Być może trzeba więc 
pytać o to, czy ten kryzys nie ma aby w tle pro-
cesów urbanizacji i dynamicznej, nieraz wręcz 
szalonej migracji ludzi do wielkich aglomera-
cji. Można przecież się zastanawiać, czy tracąc 
kontakt z kulturą agrarną lub pastersko-zbie-
racką, nie tracimy niejako przy okazji pewnego 
imaginarium, dzięki któremu mogliśmy jednak 

myśleć o zaświatach i w jakiś sposób je widzieć. 
Poza tym kultura agrarna nigdy nie przyswo-
iła w pełni  procesów odczarowania świata. Ci, 
którzy żyją blisko natury, nigdy nie widzieli 
w  niej tylko martwego przedmiotu, którym 
można dysponować jak się chce. Dla nich natura 
na zawsze pozostanie pewną tajemniczą wspól-
notą – roślin, zwierząt ludzi. Oczywiście wspól-
notą niedoskonałą, dotkniętą upadkiem, a więc 
podatną na rozmaite mechanizmy przemocy, 
a mimo to w pewien sposób świętą i na świętość 
świata wskazującą… Puetnuję: przyroda to dla 
mnie po prostu pewien projekt wolności, projekt 
istnienia alternatywnego, niezależnego od mód 
naszej cywilizacji.

PMN: Krzysztof Koehler.

Krzysztof Koehler: Dziękuję uprzej-
mie. Zaczęliśmy dość ostro, więc państwo już 
rozumiecie, z kim macie do czynienia. Mówię 
o  poecie siedzącym tutaj z  nami. Znamy się 
lata, ale to nie o  to chodzi. Chodzi o bardzo 
ciekawe miejsce Wojciecha Kudyby w polskiej 
poezji współczesnej. Dla mnie najciekawsze jest 
to, że to jest autor tak na dobrą sprawę, jeśli się 
nie mylę, trzech książek poetyckich. Wszyst-
kie trzy macie państwo w tym, no jednak nie-
wielkim, zbiorku. A Wojtek urodził się w roku 
1965, więc jak na prawie pięćdziesięciolatka 
– dorobek niewielki. Co gorsza, zadebiutował 
jako czterdziestolatek. To są rzeczy niezwykle 
istotne, bo młodzi chłopcy i młode dziewczęta 
bardzo pchają się do debiutu. I  często robią 
sobie krzywdę okropną tym, że drukują za 
wcześnie, a  więc drukują gnioty. Natomiast 
tutaj mamy sytuację niezwykle ciekawą. Ja 
pamiętam swoje absolutne zaskoczenie, że 
ktoś nieznany pisze takie wiersze w  Polsce. 
Gdy przeczytałem „Tyszowce i  inne miasta” 
w roku 2005, byłem w głębokim szoku, że ktoś 
taki w ogóle się pojawił – wychodząc z nieobec-
ności, z lasu. Co tam robił, na co czekał, może  
zaraz nam powie. Załóżmy, że zaczął pisać 
wcześniej, żeby potem po dwudziestu latach 
dokonać tego kroku. A ten krok był tak mocny, 
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że i Państwo to poczują, gdy kupią książkę... 
Nie ma jej już w sprzedaży ?

WK: Jest, po dziesięć złotych. 

KK: Więc jak sobie państwo kupią tę książkę, 
za jedyne dziesięć złotych, to zobaczą, że na 
końcu są zamieszczone opinie najwybitniejszych 
krytyków literackich, których większość wyraża 
co najmniej uznanie.  Drugą książką były „Gorce 
Pana” z 2007 roku i za te „Gorce...” chyba już 
posypały się duże nagrody. Między innymi 
nagroda im. ks. Pasierba... Dobrze mówię?

WK: Słabo to pamiętam, ale Pasierb był chyba 
za eseje...

KK: A nominacja do Mackiewicza...?

WK: No tak, to był sukces, bo po raz pierwszy 
w historii tej nagrody wyróżniono tom poetycki.

KK:  Czyli Kudyba to taki artysta, który 
zaczął późno, ale przebojem zdobył miejsce na 
scenie literackiej i wciąż je ugruntowuje. I trze-
cia książka z 2011, „Ojciec się zmienia”, która jest 
moim zdaniem najsmutniejsza. W pierwszych 
dwóch toczy się pewna opowieść o  doświad-
czeniu ekstatyczno-poznawczym, a  ta trzecia 
staje się pewnego rodzaju doświadczeniem 
przejmującym –  jakiegoś zatrzymania czy też 
dotarcia do jakiejś granicy w  tym doświad-
czeniu, uświadomienia sobie być może... być 
może... wieku? Nie wiem czego, to nie jest takie 
łatwe. Natomiast faktem jest, że potem to się 
nie skończyło w ten sposób – ja tu zachowuję 
się jak historyk literatury współczesnej, którym 
nie jestem – natomiast faktem jest, że potem 
powstała książka jeszcze jedna, czyli ta. Czwarta 
książka wierszy Wojciecha Kudyby jest zbiorem, 
który ma strasznie, piekielnie odważny tytuł 
„W końcu świat”. I zagadkowy. Tej tajemnicy 
nie mam zamiaru rozszyfrowywać. Zapytamy 
autora. I poprosimy żeby wytłumaczył czemu 
zbierając trzy tomy w  czwartym, zmienił ich 
tytuły. Co tam zresztą tytuły, w ogóle dokonał 

dużych lub małych zmian w wierszach. Może 
niektóre nawet popsuł. A może jednak nie. Te 
zmiany, to jednak bardzo ciekawy komunikat, 
o który nie śmiem pytać. A może jednak śmiem? 
Choć o tytuł? 

PMN: Anegdota. Kiedyś zapytano Prusa: 
„Dlaczego pana książka ma tytuł Lalka?”. „Nie 
mam zielonego pojęcia” - odpowiedział. 

WK: Chciałbym być Bolesławem Prusem…

KK: A ja myślałem, że jednak sobą…

WK: Też.

KK: No to jak to było z tym debiutem?

WK: Beznadziejnie.

KK: Aż tak źle?

WK: Sam nie wiem, czy źle, czy dobrze, ale 
na pewno beznadziejnie, czyli bez nadziei. Bo 
ja naprawdę chciałem debiutować wtedy, co 
wszyscy. Zaraz po studiach wygrałem konkurs 
w Poznaniu, potem w  lubelskim oddziale SPP 
i wydałem tomik. Gdybym wszedł w tamto śro-
dowisko literackie, wszystko wyglądałoby inaczej, 
ale ja najpierw wyjechałem do Szwajcarii, potem 
do Belgii, a  po powrocie osiadłem w  Nowym 
Sączu, który – umówmy się – nie jest literacką 
stolicą Polski. Wręcz przeciwnie, literacko trochę 
przypomina las, o którym wspomniałeś. Zatem 
zaczął się survival. Musiałem nauczyć się sztuki 
literackiego przetrwania w niesprzyjającym kli-
macie. Powiem tak: to nie było łatwe, ale było 
warto. Dostałem od życia w kość, ale dzięki temu 
uodporniłem się na wiele wirusów naszej cywili-
zacji. Bo tam naprawdę byłem nikim. Musiałem 
zbudować się zupełnie od nowa.

KK: Zbuntować się od nowa?

WK: Można i  tak to nazwać. Albo można 
powiedzieć, że musiałem się drugi raz 

urodzić – jako poeta. W 2005 roku. Jako doj-
rzały człowiek.

PMN: No to z  tą dojrzałością to niezupeł-
nie jest tak, jak mówisz, bo buntują się właśnie 
ci mniej dojrzali, prawda? Ale też chyba jest 
prawdą, że jeśli ktoś chce być poetą, to powinien 
cały czas być dzieckiem, prawda? To mówili już 
dawno i zdaje się, że Arystoteles coś tam o tym 
między wierszami wspomniał, zatem chyba 
jest to aksjomat. Więc dobrze, zbuntujmy się 
i  zróbmy sobie pięciominutową przerwę na 

ciasteczko z kawką. A za moment będzie czy-
tanie wierszy. 

WK: Tak, proszę. Muszę nauczyć się czytać... 

MS: Proszę państwa, proszę zabrać swoje her-
baty, kawy, ciasteczka. Teraz już mniej oficjalna 
część naszego gawędzenia...

PMN: Mniej oficjalna część – autor będzie 
czytał wiersze. To jest najważniejsze. A potem 
dalszy ciąg rozmowy. 
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PMN: Dziękuję. [Zwracając się z prośbą do 
pani prof. Jadwigi Puzyniny:] Już wcześniej zgła-
szała Pani profesor pytanie… 

Jadwiga Puzynina: Tak, ale najpierw chcia-
łabym podziękować Wojtkowi: wybrałeś takie 
piękne wiersze. Nie wiem, czy słusznie  inter-
pretuję tytuł „W końcu świat” że to chyba taki 
twój świat, tak jak Barbara Skarga pisze swym 
w pięknym eseju o  świecie, który jest zawsze 
czyimś światem. W końcu twój świat. I tak jak to 
przeczytałeś, to widać, jaki jest twój świat. Miało 
tu być pytanie, a teraz będzie przypuszczenie: te 
inne góry i inne miasta to są inne w stosunku do 
tej cywilizacji, wobec której się buntujesz. Czy 
tak? Bo chyba nie inne w stosunku do poprzed-
nio zawartych myśli.

WK: Tak, chodziło mi o rzeczywistość inną 
w  stosunku do dominujących wyobrażeń 
o  świecie. Od pewnego czasu próbuję myśleć 
nad innością, to było ważne w książce krytycz-
nej „Wiersze wobec Innego”. Mam wrażenie, 
że upowszechniono w  naszej kulturze dość 
płytkie, ideologicznie zawężone rozumienie tej 
kategorii. Ona ma źródła w judaizmie i filozofii, 
która czerpie z judaizmu. A tam najważniejszym 
Innym jest Bóg. Gorce jako góry są ważne, ale 
najważniejsze są właśnie te inne góry, które nie 
są żadnymi ziemskimi górami. Miasta są ważne, 
ale najważniejsze są te, które nie są ziemskimi 
miastami. Bardzo ważny jest ojciec, ale właśnie 
nie tylko ten na ziemi, ale przede wszystkim ten 
inny, ten, który jest w niebie… 

JP: Pisałam i  mówiłam o  twojej poezji, że  
uderza w niej ogromne bogactwo figur poetyc-
kich, różnych zabiegów, dążności do bardzo 
bogatej formy. Czy to wszystko jest zawsze prze-
myślane, czy  tworzy się samo, spontanicznie? 

WK: Dziękuję za te słowa i za wszystko, co 
Pani profesor robi dla tych wierszy. One mają 
nie tylko przyjaciół. Niedawno miałem spotka-
nie autorskie w  środowisku uniwersyteckim 
w Łodzi. Bardzo mnie tam chcieli zamknąć do 

trumny, a na końcu przygwoździli pointą, że 
w gruncie rzeczy w moich wierszach dominuje 
prymitywna retoryka, oparta na wyliczeniu… 

JP: Co za prostacka wypowiedź! 

WK: Nie powiem, kto był jej autorem, bo to 
znane nazwisko. Są różne środowiska, mniejsza 
o to. Czy musimy się wszystkim podobać? Ci 
którzy nie włączają się w główny nurt, zawsze 
ponoszą ryzyko nieakceptacji. Ale życie literac-
kie bez ryzyka jest okropnie nużące. Wolę przy-
godę… A na pytanie o to, jak często poeta działa 
świadomie, skłonny jestem odpowiedzieć, że 
rzadko. Kiedy piszę, trochę nie wiem, co czynię. 
To jest zupełnie poza moją świadomością. Nie 
wiem, jak to się dzieje, że powstaje obraz, że on 
jest wielowymiarowy. Chcę żeby taki był, staram 
się, ale nie umiem wytłumaczyć dlaczego takie 
a nie inne rozwiązanie, czemu wyliczenie… 

KK: Ja się chętnie włączę do tego, co Państwo 
mówią. Kwestia jest taka: ta poezja jest rodza-
jem bardzo inteligentnej, interesującej refleksji, 
wychodzącej od opisu, od materialności, od 
rzeczywistości w jej ogromnej ilości, nieprze-
branym bogactwie. Stąd wyliczenia – niesłycha-
nie skomplikowane, paradoksalne, bo kierujące 
w  stronę sensu ukrytego, nadprzyrodzonego. 
To jest rzadka poezja, która widzi to, co jest 
nadprzyrodzone w tym, co jest zmysłowe. Dla-
tego ten wiersz o Turbaczu – że mieliśmy iść na 
Turbacz – to jest dla mnie absolutnie typowy 
przykład tego, że w zasadzie wszystko jest tu 
i teraz, natomiast to ostateczne odniesienie jest 
odniesieniem sakralnym. I  dlatego dla mnie 
„W końcu świat” to jest bardzo odważny tytuł, 
który trochę odsłania to, co jest fundamentem, 
zasadą tego świata, to znaczy przekonuje, że 
w końcu fundament jest  tam, a nie tu. Funda-
menty są do odnalezienia poprzez akt poetycki, 
akt tworzenia wiersza. Dlatego te wiersze są tak 
interesujące, bo czuje się w nich trud ustana-
wiania istnienia, które jest większe od istnienia 
istniejącego. Tak to odbieram. Stąd inne miasta, 
inne góry, stąd ostatnia część, która odnosi się 

Był to wóz drabiniasty, wieczorem nad rzeką
Sunął w zaroślach, szeptał w sennych polach
Skrzypiał, kołysał, wolno toczyły się koła
W piskliwym piasku, w monotonnym wstawaniu mgły
Która nie chciała się skończyć.

Leżeliśmy w sianie – biedni, rozrzuceni
W starych kapotach, gaciach, trzymając się rzeczy
Jakby to one mogły nas odmienić:
Niezgrabne grabie, widły jak korzenie
Wtulone w miękkie trawy, kolory, zapachy
Nieznanych ziół.
Coś nas niosło.

Coś grało.
Był to koniec maja lub początek czerwca, zagapieni
Z otwartymi ustami trwaliśmy przed cudem
Który się wciąż powiększał, wspinał w górę
Wybuchał w chmurach, opadał w strumieniach
Podobny do nas, całkiem inny, rozpromieniał
Skry w skrętkach kłosów, lśniących sierściach ściernisk
Chrzęszczących ostach, mrocznych czerwiach czernic
Dziwił się w dzikim lesie i do tańca prosił.

Był to wielki wóz siana, było to Kościół.

Wóz siana
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do tego fundamentu, który faktycznie jest, prze-
jawia. Dlatego to jest projekt poetycki bardzo 
odważny, bo niemal tomistyczny. 

JP: Zmiany, które Wojtek wprowadził, często 
rozjaśniają właśnie ten sakralny wymiar. Każdy 
z  trzech tomików miał ważne słowa. Tu się 
pojawia duch i  duchy, których wcześniej nie 
było i bardzo ważny anioł i zapowiedź aniołów 
wszędzie. To mnie uderzyło. No i ta cudowna 
cały czas wędrówka  -  wspaniała. Wspaniały 
tom, mówiłam Wojtkowi, że mam żal do jego 
wydawców, że tak słabo zadbali o nakład, dys-
trybucję i promocję. Trzysta sztuk... 

KK: Pięćset, chyba o takim nakładzie  mówił 
Wojtek.  

JP: W każdym razie nigdy nie doszły do waż-
nych bibliotek. W Warszawie w ogóle nie ma 
tych wydawnictw! W żadnej dużej ani w żadnej 
polonistycznej bibliotece, poza Tyszowcami – 
w IBL-owskiej. Ani w Narodowej, ani w BUW-ie. 
Nie ma nigdzie (także w  prywatnych biblio-
teczkach moich znajomych) tak cudownego 
tomiku jak „Gorce Pana” – tamte „Gorce” były 
cudowne, m.in. ze swoją ludowością, którą teraz 
odrzuciłeś... 

WK: Mnie się wydaje, że raczej zuniwersali-
zowałem, niż odrzuciłem.

JP: W dużej mierze pousuwałeś dialektyzmy.

WK: Nie, dialektyzmu ani jednego! 

JP: To wszystko jedno, ale w każdym razie 
dużo ubyło. 

WK: Myślę, że to subiektywne wrażenie. Jeśli 
chodzi o tom „Gorce Pana”, dwa wiersze wyrzu-
ciłem, a leksykalne zmiany nie są duże. W tytu-
łach tak, ale tylko w nich.

JP: Te tytuły wierszy zostały czasem niewła-
ściwie pozmieniane, np. „Żal” w miejsce „Gorca”. 

Cały czas mowa w tym wierszu o jakimś szale-
jącym wichrze, a płaczem jest  deszcz, który po 
nas spływa – to przecież nie wewnętrzny żal... 

KK: A jaki był pierwotny tytuł? 

WK: „Gorc”. To szersza sprawa. Generalnie 
jest tak, że część toponimów zniknęła z tytułów, 
bo dla mnie było ważne jednak budowanie uni-
wersalnego przesłania.  

JP: Ale właśnie ani to czekanie, ani ten żal  
nie tłumaczą się treścią tak zatytułowanych 
wierszy...  

WK: Moim zdaniem, to jest do dyskusji. 
W  metaforycznej warstwie przedstawień, ten 
zaskakujący motyw płaczu na końcu to właśnie 
żal… 

Agnieszka Cholewińska: A  to nie jest 
sygnał czechowiczowski? 

WK: Trochę tak. W ogóle motywów łez jest 
parę. Jeśli dobrze pamiętam,  wszystkie są usy-
tuowane bardzo blisko sakramentu spowiedzi. 
Wina, żal, przebaczenie. Jest taki wers: „Nie był 
to deszcz, lecz przebaczenie”. 

JP: Tam jest spowiedź. I Spowiedź jest dobrym 
tytułem.

WK: No tak, ale wierszy „spowiedniczych” 
jest więcej. Chciałem je ułożyć obok siebie tak, 
by były blisko tego, co wiąże się z sakramentem 
pokuty.

PMN: Dochodzimy do ważnych rzeczy. Myślę, 
że tę książkę należy traktować jako całość. 
Wszystkie wiersze, które w niej są, traktować 
tak właśnie, jakby to były kolejne zwrotki jakie-
goś poematu. Albo przynajmniej cyklu. Myślę, 
że pod tym kątem ta książka była budowana. 
O to chyba autorowi chodziło: żeby zrobić tom 
nawracający, poematowy. Uważam,  w związku 
z  tym tę książkę za graniczną. Autor ustawia 

pamięci mamy

Była wtedy pogoda, jedliśmy w ogrodzie
Słońce – jakby ukryte – obracało świat.
Przedmioty były lekkie 
Zmieniała się ziemia
Kładłaś na głowie rękę 
Miała w sobie blask.

Wszystko było w przemianie – zaufanie, taniec
Wszystkie kolory rzeczy, jakby opadł brud
W tym, co chcieliśmy chronić, w trosce
Ktoś odsuwał ciemność.
Pytaliśmy czy umrzesz
Obiecał, że nie.

Pogoda

Na grudce ziemi leży płatek śniegu
Są w nim ogrody, domy, ulicami płynie tłum
Można tu mieszkać, woda daje życie
Światło – przemianę, pełne kształty – sens.

Na szarym końcu zimy zbudowano miasto
Na wschodzie – gwiazdę, ratusz, siedem wież
Szli trzej królowie – w rozsypce, bez formy – 
Widzieli w rynku święto, ktoś ich zbierał, mogli wejść.

Zamość
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sobie barierę, metę, którą przebiega i właściwie 
już chciałby zakończyć ten etap. Następne rzeczy 
już będą inne. To już będzie co innego w jego 
zamierzeniach. Być może już ma, być może już 
pisze, być może gdzieś w szufladach to już jest. 
A teraz zamyka, domyka w formie możliwie naj-
bardziej zwartej. Bo ten zbiór to nie jest typowy 
wybór wierszy.

JP: Natomiast ja się domagam tego, żeby te 
trzy tomiki były wydane. Proście Panowie o to, 
żeby rozesłano je po bibliotekach!

KK: Oni to rozsyłają do empików razem z cza-
sopismem, to jest ten problem.  

PMN: W Bibliotece Narodowej książki prze-
słane, zaniesione, wręczone… w katalogu uka-
zują się po roku…

KK: Wojtku, musisz zmienić wydawcę. 

WK: To, że ten tomik się ukazał, jest wyni-
kiem między innymi tych zaniedbań, o  któ-
rych pani profesor mówi. Niestety, dziś mamy 
taką sytuację, że o wiele rzeczy autor sam musi 
zadbać. Pierwszy raz zrobiłem dwa tygodnie 
temu coś takiego, że poprosiłem wydawcę o listę 
tych instytucji i osób, do których oni w ogóle 
wysyłają. Okazuje się, że ta lista teraz jest dosyć 
spora, ale kiedy ukazywały się „Tyszowce i inne 
miasta” to była albo żadna, albo bardzo okro-
jona. W tej chwili wysyłają do Biblioteki Naro-
dowej, ale do innych bibliotek sam musiałem 
wysłać… Przez długi czas mi się wydawało, że 
moja rola kończy się na tym, że napiszę wiersz. 

KK: Niestety, podobnie jest z wydawcą. On 
uważa, że jego rola kończy się na tym, że wydaje 
książkę. Potem już mało co go obchodzi. To jest 
największy problem przy dystrybucji tego typu 
dzieł, jak tomiki poezji. Wydali, załatwili sprawę 
– jedziemy do następnego.  

PMN: Do tego trzeba dodać ważny czynnik: 
księgarnie nie chcą poezji. Kropka. Jak słyszą, że 

to tomik poezji, to wskazują drzwi. Chyba, że 
jest to...

JP: ...ktoś znany.  

PMN: Ktoś bardzo znany. Laureat Nagrody 
Nobla. Bo nawet Różewicza nie chcieli, w jednej 
z  księgarni byłem przy tym. Herbert, Szym-
borska, Miłosz, Mickiewicz też, bo to lektura 
szkolna. To tak wygląda. Sytuacja nie jest wesoła, 
ale też trzeba powiedzieć, że to nie jest sytuacja 
nowa. Tak było od początku piśmiennictwa. 
Nigdy poezja nie była szeroko rozpowszech-
niona, zawsze była elitarna. Poeci musieli mieć 
pieniądze na swoje wydania, a jeżeli nie, to pro-
tektorów, którzy płacili. Słowacki przynajmniej 
zarabiał na giełdzie – ale inni musieli się specjal-
nie starać o środki. Mickiewicz, Norwid. A jakie 
były nakłady? Sto pięćdziesiąt, dwieście, trzysta 
egzemplarzy... Charles De Coster, który napisał 
przecież belgijskie dzieło narodowe, przygody 
Dyla Sowizdrzała... wydano mu to w  Paryżu 
w nakładzie dwustu egzemplarzy egzemplarzy 
i w związku z tym był przekonany, że napisał 
coś małowartościowego. Musiał umrzeć, żeby 
się okazało... 

KK: Zmieniamy temat! 

PMN: Ale jesteśmy w tej samej sytuacji!  

ACh: Ja chciałam wrócić do tytułu. Jak autor 
wytłumaczy tytuł?

WK: Pewnie marnie. Bo mam wrażenie, że 
formuła „W  końcu świat” jest dość pojemna, 
otwarta na różne interpretacje, które się nie 
wykluczają. Kiedy się położy akcent na to, że ten 
świat jest w jakimś końcu, to mówimy o świecie 
doprowadzonym do ostateczności, do funda-
mentu – to jest jedna możliwość interpretacyjna. 
Druga jest chyba taka, że w przeciwieństwie do 
nieświatów, do fantasmagorii, światów wirtual-
nych, wreszcie mamy świat zmysłowy, którego 
można dotknąć, powąchać, zobaczyć. Ksiądz 
Pasierb rozmawiał kiedyś z  Gombrowiczem 

W końcu staje się miastem – cierpliwie na wzgórzu
Otoczony mgłą znaków, tumultem proporców
Stara się powstrzymać chaos, zmusza do rozróżnień : 
Już z daleka zaznacza przewagę kierunków pionowych
Gotyk okolic, porządek arkad, ulic
Proste reguły naw, nadrzecznych promenad i sklepień.

Gdyby chciał, mógłby zapewne stać się też ogrodem
Zamkniętym od strony zmierzchu, otwartym w głąb domu
Rodzajem wieczornej rozmowy i żwirową ścieżką, gdyby chciał
Mógłby stać się rzeką lub zamkiem ze zwodzoną bramą.

Jest naszym miastem. Na dziedzińcu
Ujęty w kamienne trakty, powiązany mostkami 
Strumień coś mówi, na powrót ktoś opowiada tę historię 
I można stać się częścią nowiny, rodzajem przesłania
Które powoli przesuwa się w cieniu
Pod wiatr.

Niektórzy sądzą, że tak naprawdę jest zupełnie prosty.
Jeśli się stoi akurat na skarpie, widać, jak wyznacza drogi:
Ze wszystkich stron biegną w pośpiechu, unoszą.
Dokądkolwiek byśmy nie poszli, jest zawsze u kresu
Gdziekolwiek byśmy się nie udali –  będzie.

„On będzie miasto”
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i ten w pewnym momencie mówi: „Wie ksiądz, 
ja w ogóle nie lubię religijnej poezji, bo poeci reli-
gijni wąchają świat duszą, a nie nosem”. Czyli 
tworzą światy niedotykalne, niepercepcyjne. 

PMN: A więc nieprawdziwe… 

WK: Tak, właśnie tak. Jest we mnie silna 
potrzeba, by to, co duchowe, wyrażać językiem 
bardzo sensualnym. To jest u Mickiewicza i jest 
też u Norwida. A u tego ostatniego wypatrzy-
łem też przekonanie,  że język religijny w grun-
cie rzeczy jest w nieustannym kryzysie. I każda 
epoka jest wezwana do tego, żeby sobie język 
religijny zbudować na nowo. To jest poważna 
rola poetów. Nie chcę powiedzieć jedyna, ale 
zupełnie podstawowa. Jeśli oni nie zbudują 
wyobraźni, to jej po prostu nie będzie. Nie 
będzie wiadomo, jak mówić o doświadczeniu 
wiary. Pani profesor uświadomiła mi właśnie, że 
może moje pseudonimowanie leksemów religij-
nych czasami idzie za daleko i czytelnik się gubi. 

PMN: Wielu poetów zwraca uwagę na to, by 
nie pisać wierszy z kluczem. One za dwadzieścia 
lat przestaną być zrozumiałe, bo nawiązują do 
rzeczy, które teraz są, ale później znikną. Tyle, 
że wtedy mamy do czynienia raczej z alegoriami. 
A u ciebie jest wyraźna przewaga symbolu.

Krzysztof Dybciak: Mnie się wydaje, 
że bardzo ważną rzecz powiedział Krzysztof 
Koehler jako poeta. Ja bym dodał, jako historyk 
literatury, że tom Wojtka jest bardzo odważną 
propozycją w  polskiej literaturze. To słowo 
„świat”, „całość” jest niezwykle ważne. Na tle 
polskiej literatury ostatniego ćwierćwiecza, ale 
i pewnie całej zachodniej, taka „całościowość” 
to szaleńczy pomysł, a  tu zakończony sukce-
sem - to jest zastanawiające. Kategoria całości 
już w modernizmie jest nielubiana, a w kultu-
rze postmodernistycznej całkowicie odrzucona. 
Całość jest groźna. Nie tylko estetycznie jest 
trudna do akceptacji, ale i etycznie – jako rodzaj 
opresji. A jednak jakoś Wojtek tę kategorię obro-
nił. Są rozmaici krytycy, więc na jego propozycję 

powinna być też reakcja także negatywna, ona 
z czasem na pewno nastąpi. 

KK: Była w Łodzi. 

KD: Ale na piśmie tego nie mamy. A przecież 
ktoś się odważył – to są niesamowicie ważne 
kategorie: całość i świat. Całość większa, niż to 
czego empirycznie doświadczamy, do tego trzeba 
dodać sfery duchowe, metafizyczne, intuicyjne... 
Ta całość trochę się zmienia w poezji polskiej, 
trochę lepiej jest w nowej poezji. Obserwujemy 
już próby budowania form dłuższych, całościo-
wych, poematowych to gdzieś od dziesięciu lat, 
od początku tego stulecia, bo i Krzysztof Koehler 
napisał poemat, i Tomasz Różycki, i Wojciech 
Wencel. Oni podjęli próby budowania całości, 
ale nie tylko takiej całości i formy poetyckiej, 
aby poprzez nią jakby całość ujmować. To 
jest też nawiązanie, sądzę, do poezji Miłosza. 
Miłosz to jest poezja bytu. Był wielkim poetą 
literatury światowej, napisałem o jego twórczo-
ści „poezja pełni istnienia”. On realizował taki 
pomysł poezji, która obejmuje najwięcej. On 
inspirował się tomizmem, filozofią tomizmu. 
Poezja Wojtka jest tomistyczna, jest poezją 
ontologiczną, poezją istnienia, różne są tam 
paralele, filozoficzne, kulturowe, wyszukiwano 
oczywiście franciszkanizm, ale to nie jest tyle 
poezja franciszkańska, co tomistyczna – właśnie 
poprzez to, że chce utrwalać byt, wzbogacać ist-
nienie, to jest i nawiązanie linii miłoszowskiej, 
i  jej kontynuacja. Też nieprzypadkowo padało 
w  dyskusji nazwisko Gombrowicza. Miłosz, 
wspominając go, mówił, że się tym różnili, bo 
są dwie kategorie poetów. Dla jednego  jabłko 
w swoim istnieniu, konkretności, zmysłowości 
jest ważne. Dla innych artystów filozofów samo 
wrażenie, odbieranie, ta strona podmiotowa 
jest najistotniejsza. Wojtek kontynuuje linię 
Miłosza, zdecydowanie linię akceptacji ist-
nienia, wzbogacania bytu, a  linia Gombrowi-
czowska jest inna. Gombrowicz nigdy się sobą 
nie nudził. Ta deklaracja, że „ja jest nudne” jest 
antymodernistyczna, bo wielka powieść nowo-
czesna, to „ja” - te zakamarki, głębie, konflikty, 

     pamięci ks. Józefa Tischnera

Wszyscy już spali, w płytkich kolebkach dolin
Gaszono smutne ognie miast, ciemność tuliła 
Do siebie szorstkie pola, długie, czarne drogi
Wolno znikały ślady, zimny wiatr okrywał 
Świat śniegiem – białym, śmiertelnym – chłodnym popiołem.
Nisko, w wąwozach stygł puls strumieni, lecz górą
Wciąż ktoś chodził, jak anioł wspinał się z mozołem
Na jodły, ostre skały, zbiegał granią, chmurą
Niecierpliwie na skrzydłach kręcił się w zamieci
Dmuchał w świstawki, tańczył, wołał coraz głośniej
Żebyśmy szli czym prędzej, by zobaczyć Dziecię
W pasterskiej kaplicy i chóry radosne.

Nie mogliśmy się zbudzić i sen nieprzespany
Twardy wciąż nas morzył, przytrzymywał w środku
Ziemi, wśród mysich korytarzy, pod świerkami
W kopcach, w wielkich kopułach mrowisk, w równym rządku
Przed piękną królową larw. To nie było łatwe:
Wyplątać się z miękkich, słodkich korzeni, z liści
Pachnących jesienią, ciemnym, mokrym wiatrem
Przedzierać się wciąż w górę, wierzyć, że się ziści
Cud –  źli, grzebaliśmy się w dole, pod tabliczką
Śmiertelnego szlaku. Chcieliśmy być całością. 
Wymęczeni, w rozsypce stanęliśmy blisko
Drzwi, lecz ktoś szedł i w jasny prowadził nas kościół.

Pasterka
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tak to odebrałem. Niesamowite uczucie złapania 
oddechu. I te wiersze są takie, czy to doświadcze-
nie jest dokładnie takie, że jest ono o tym złapaniu 
oddechu, że wreszcie doświadczam. Ja podej-
rzewam, że doświadczam w  sensie podmiotu 
lirycznego, to ta ostatnia część dopiero o  tym 
zmieniającym się ojcu, niszczącym, starzejącym 
– ona doprowadziła do tych wniosków. Dlatego 
ten tytuł trochę wynika – jak tryptyk faktycznie 
– z poczucia pełni. Trzecia część jest dookreśle-
niem. W niej, po goryczy i po burzy, doświadcze-
nie pełni jest już absolutnie pełne. I tyle. 

MK: Pani profesor Czajka. 
  
Anna Czajka-Cunico: Proszę Państwa, 

mamy w dzisiejszej dyskusji tyle tak bardzo istot-
nych spraw, istotnych też dla kulturoznawstwa... 
Liryka... Mogłoby dziwić, że zajęcia z Filozoficz-
nych koncepcji kultury XX wieku poświęcamy 
w dużej mierze właśnie liryce, która ma podsta-
wowe w tej chwili znaczenie również dla filozofii 
i kwestii określania sensu. Jeśli cofniemy się do 
okresu ponietzscheańskiego filozofii, do wiel-
kiego kryzysu filozoficznego i metafizycznego, 
to napotkamy w próbach przezwyciężania go na 
znamienne przejście na grunt liryki. Szerzej o 
tym mówię w tekście, który złożyłam do tomu dla 
prof. Kostkiewiczowej, poświęconym Margarethe 
Susman. Susman pisała na początku wieku XX 
(na długo przed Heideggerem), o tym, że jedyny 
związek z istotą, związek metafizyczny, zachodzi 
w sytuacji pokryzysowej na gruncie liryki. Liryka 
jako jedyna posługuje się dziś mitem jako związ-
kiem z istotą, ukazanym w symbolu, czyli zmysło-
wym przedstawieniu ponadzmysłowego. 

PMN: Rilke.

ACC: W micie słowo, przyjmując za każdym 
razem inną swą historyczną postać, wskazuje na 
jedno ponadhistoryczne, wieczne. To właśnie 
wydarza się w liryce, to na jej gruncie powstaje 
jedyny dziś możliwy związek z istotą. Susman 
nazywa lirykę aniołem, jak wielu poetów 
początku wieku, jak wielu artystów. Mnóstwo 

to babranie się wręcz, to było akceptowane, to 
miało być synonimem nowoczesności, oryginal-
ności, głębi, odkrywczości literatury. Deklara-
cja Wojtka jest prowokacyjna, ale to dobrze, bo 
pokazuje, że i w literaturze, i w kulturze coś się 
zmienia, powracają wątki realistyczno-, ontolo-
giczne, wspólnotowe, nieegotystyczne. 

MS: A  ja chciałabym się podzielić wraże-
niami dydaktyka uniwersyteckiego: te wiersze 
są bardzo trudne. I nie można w żaden sposób 
mówić, że one mają jakiś prosty przekaz, który 
od razu dociera. Przygotowując studentów do 
tego spotkania, zrobiłam analizę dwóch wier-
szy. Jeden to „Siwa Dolina”. Analizowaliśmy to 
tak, jak to się robi w stylistyce. A więc najpierw: 
jakie są czasowniki. Doszliśmy do tego, że są 
głównie imiesłowy bierne, z tego wywniosko-
waliśmy, że jest jakaś inna siła czynna, a tutaj 
my jesteśmy jej poddawani. Wyśledziliśmy, że 
prawie cały wiersz stanowi jedno zdanie - i wła-
ściwie powinno ono być zbudowane w czasie 
przeszłym, ale dominuje jeden jedyny czasow-
nik: „jesteśmy”. I  naprawdę z  tego wynikają 
podstawowe tematy: to, co pan profesor Dyb-
ciak powiedział przed chwilą: że najistotniejszą 
kwestią jest kwestia istnienia, tego czystego 
istnienia, które pochodzi od Boga, ale które też 
jest odczuwane we wszystkich stworzeniach. Ale 
studenci brnęli, brnęli i powiedzieli „Nie! oprócz 
wątków czechowiczowskich, które wyłapaliśmy 
wcześniej, to my właściwie niczego nie rozu-
miemy”. Potem mówią: „Może to jest o wojnie”. 
Ja mówię „o wojnie też jest”. „A może to jest 
o historii?” No, też jest o historii. Ale od tego, że 
jest o historii, wojnie, przeszłości, że to wszystko 
jest pewna całość, w której my istniejemy, to już 
bardzo było ciężko przejść. Struktura tej poezji 
jest złożona. Ja bym powiedziała, że ona jest 
bardzo złożona.  

KK: Dopowiem jeszcze jedno zdanie. Mówi-
łem o odwadze tego tytułu dlatego, że on też 
oddycha z jakąś ulgą. „W końcu świat”. W tym 
sensie, że w  końcu wyszedłem na światło, 
w końcu wyszedłem z tunelu, w końcu jest. Ja 

Mieliśmy iść na Gorc, lecz w środku drogi
Chwycił nas deszcz – zatrzymał w nocy srogiej
Dusznej szeleścił, szeptał, szył, namawiał szumem
Chował w szałasach, okrywał całunem
Mchów, porywał nagle w wichrze krętym
W lotne obłoki, okrągłe odmęty
W szalonym graniu, w tańcu, w fujawicy
W dziurawcach, rdestach, w złotych błyskawicach
Mieszał nas z trawą, z błotem, pstrym poszyciem
Wodził, oczyszczał, nęcił, szeptał skrycie
Że w jednej chwili, nie wiadomo kiedy
Zabierze nas do siebie, wyrwie z ziemi…

Wyraźnie tracił głowę, zaplątany
Chyba nas mylił z kimś innym, strugami
Płynęły ciężkie wody pod Turbaczem
I płynął po nas deszcz, który był płaczem.

Żal

Kocha się Ojca? – Czy raczej wypada
Gdy nas opuszcza, z jego pustych dłoni
Jak kamień? Czy się nie odkłada
Dzień za dniem, cicho jego słów zmęczonych
Do kufra – między baśnie zakurzone?

Jak rzeki z działu wód, z gór, z jego serca
Wypływa los: cierpienie, miłość
Czy Ojciec musi zostać tylko tym, co było?
Spłowiałą barwą? Czymś, o czym się nie pamięta?
Gestem, zapachem ubrań, pomarszczoną ręką?

Bohater naszych dawnych opowiadań
Zmienia się: gdy dorastamy, jak liść spada.

Z Rilkego (fragment)
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jest aniołów w poezji pierwszej połowy XX 
wieku, weźmy lirykę niemiecką: Rilke, Hof-
fmansthal, i mnóstwo jest aniołów w sztuce, 
w malarstwie (Vrubel... ). W liryce zawiera się 
oddech, tchnienie źycia. To jest motyw póżniej 
podejmowany przez bardzo wielu filozofów, 
poetów. Zwróćmy uwagę, że kilkadziesiąt lat 
po Susman filozofowie wychodzą od analizy 
liryki: Heidegger, Gadamer, potem Taylor, i ta 
filozofia porusza się na gruncie liryki. Meta-
fizyka przenosi się w zasadniczy sposób na 
obszar liryki, literatury. To właśnie w liryce 
otrzymujemy oddech życia. Tak jest w poezji 
Paula Celana, który nazywa ją Atemwende. 
W tworzeniu wiersza, później w jego odczy-
tywaniu czujemy oddech, tchnienie życia - za 
każdym razem. Mnóstwo jest spraw, które się 
nasuwają w tym kontekście, wskażmy na pod-
stawowe znaczenie liryki dla kultury: horyzont 
sensu jest wyznaczany przez lirykę. To dawny 
topos dyskursu kulturoznawczego – już Giam-
battista Vico wskazywał na to, że kultura kon-
stytuuje się w poezji. Zaczyna się od metafisica 
poetica, id określeń istoty przez poezję, z której 
wyprowadza się potem filozofowanie, nauki. 
Wszystkie odnowy, odradzania się następują 
za sprawą w aktu poetyckiego i następnie jego 
odczytań. Później pojawia się Inny, Inny, który 
jest Bogiem, który wszakże jest też, jak czy-
tamy u Martina Bubera, każdym Innym, jest 
w każdym napotkanym Innym. Ale między 
Innymi jest słowo, słowo jest między nami. 
To słowo poetyckie między nami jest stale 
przenoszone - i stale i w żywotny sposób, 
nie opuszczający sfery zmysłowej, i wciąż się 
przekształcając – bo to jest nieustająca meta-
morfoza (Goethe powiedziałby: Gestalten-
-Umgestalten), taka, która pokazuje istotę. 
To właśnie słowo „przetaczane” przez wieki 
jest tym, co nas łączy, tym, co łączy historię 
z jej zakończeniem, tym – jak pisze Wojciech 
Kudyba - „w końcu światem”. Bo szukamy 
widzenia świata w sposób istotny, co - już od 
pism Arystotelesa – jest ujmowane jako zada-
nie poezji i opisywane w Poetyce. Poezja ma 
za zadanie ukazanie tego, co w świecie istotne. 

Ukazanie nie takim, jakim jest faktycznie, 
tylko takim, jakim jest istotnie, a nie sposób 
inaczej pokazać, jak zmysłowo. Na razie jesz-
cze doświadczenie estetyczne jest szczeblem 
do dotarcia do tego, co juź nieujmowalne. Jak 
mówi Susman, mamy poezję po to, żebyśmy 
nie zostali porażeni przez istotę: Bóg ukrywa 
się w płonącym krzewie, gdyż inaczej Mojżesz 
nie przetrwałby tego spotkania. Za sprawą 
liryki spotykamy się właśnie w naszym skoń-
czonym świecie z tym, co jest jego „końcem”.

MK: Bardzo piękne. 

JP: Ja wiem, że Wojtek przyznaje się do 
pokrewieństwa wobec Miłosza, ale całość 
chyba czerpie jednak z Norwida. Dla Norwida 
jest to w ogóle zasadnicza kategoria myślowa. 
A Norwid nie sam tak zaczął – ostatnio pisałam 
o tym. Od Schellinga chyba wyszedł i tych pol-
skich filozofów: Cieszkowskiego i Hoene-Wroń-
skiego. W tej chwili też nie ma Pan racji, żeby nie 
było myślenia o całości: znajdujemy je w wielu 
wypowiedziach filozofów jako coraz częściej 
pojawiającą się ważność tej kategorii. To wydaje 
mi się bardzo istotne dla myśli ludzkiej.

KD: Norwid szukał, budował, rekonstruował 
tę całość – a Wojtkowi się udało. U Norwida jest 
to poczucie wysilenia, jakieś tortury, a poezja 
Wojciecha Kudyby jest wspaniała, spontaniczna, 
budzi radość i zachwyt wielu krytyków. To jest 
wyjątkowe.

JP: Z tym, że po wypowiedzi prof. Saganiak 
potwierdza się to, co powiedziałam: ja swoim 
wnukom nie mogę dawać tej poezji, bo jej nie 
rozumieją. To jest elitarna poezja. Szczegól-
nie, jak mówisz, po tym, jak byłeś rozumiany 
w Łodzi. 

KD: Ale zwróćmy też uwagę na muzyczność. 
Wielka, elitarna muzyka – nawet skompliko-
wana – budzi uczucie radości. Mozart, Bach 
nawet, poza pasjami może, to jest bardzo eli-
tarna i trudna konstrukcja. A mimo to wywołuje 

Musiałeś odejść, musiałem być obok
W progu, w drzwiach, we śnie
W przejściu, w bramie
Zapalać czarne świeczki, ćwiczyć cię w czuwaniu

Pisać listy na piasku – bez słów
Bez goryczy, na marginesie
Na granicy

Trochę się martwić – zbierać martwe kwiaty
Rozrzucać kompost, palić chwasty
Wymieniać zapasy.

Musiałeś odejść. Chciałem być gotowy
Wciąż w ruchu, w ziemi
W ogniu – roztargniony

Leniwe lata, dni, miesiące chłodne
Nie mogłem zasnąć.
Nie mogłeś zapomnieć.

Opowieść Ojca (I)

„Będziesz mnie szukał, będę Ci umierał
Kurczył się w śpiewach, w zawodzeniach
Niesiony, jakby mnie nie było
Za snopem kwiatów, za jedliną
Jakbym nie płynął w gładkim statku
Nie tańczył pośród gwiazd dwunastu
W ogrodzie, nocą, w lekkim ogniu
Dotkniesz Mnie światłem, wyrwiesz z grobu
Na łące z czarną wierzbą, złotymi chmurami
Święcił na rynku, wołał kadzidłami
Będziesz jadł mój chleb i pił moje wino 
Co począłbyś, gdybym Ci zginął”?

Historia



76 L AS RZECZY 77 

ROZMOWA NUMERU 

uczucie radości i zachwytu, nawet jak się jej nie 
rozumie.

MS: Może ktoś ze studentów… Pan Jakub Jur-
kowski się zgłasza?

Jakub Jurkowski: Zastanawiam się nad dia-
logiem, jaki profesor Kudyba prowadzi w swoich 
wierszach z Herbertem. W tej książce spośród 
poetów współczesnych chyba właśnie autor 
Struny Światła jest najczęściej przywoływany. 
Ale przede wszystkim myślę o tomie, który był 
pierwotnie zatytułowany „Ojciec się zmienia”. 
Widzę ten zbiór w kontekście wiersza „Rozmy-
ślania o ojcu”, który przecież mówi o tym, jak 
ojciec się zmienia, a zaczyna od żywiołów: woda, 
ogień, wiatr, ziemia – i też takie jest zakończenie. 
Jak Pan Profesor w swoim pojmowaniu poezji 
uwzględnia taką kategorię, jak agon poetycki, 
czy na przykład właśnie to, jak mówi o tej kate-
gorii Bloom – czyli o brzemieniu tradycji?

WK: No cóż, w moim wieku bloomowski „lęk 
przed wpływem” nie dokucza tak silnie jak daw-
niej… Ale teraz już całkiem serio. Przestrzeń 
relacji międzyludzkich jest dla mnie przede 
wszystkim przestrzenią dialogu. Staram się, żeby 
wszystkie relacje były dla mnie ważne: i rodzinne, 
i relacje ze studentami, i relacje z ludźmi spoty-
kanymi rzadko, albo w ogóle tylko raz w życiu. 
To jest strasznie ważne, że spotykamy ludzi -  ile 
się od nich uczymy, ile korzystamy... Każdy czło-
wiek to trochę osobny świat i my możemy się 
tym światem wzbogacić. Zdarza się jednak, że 
spotykamy ludzi nie twarzą w twarz, ale dzięki 
utworom, które napisali. To też jest spokanie. 
Ono też może nas, czytelników kształtować. 
Z autorem można wchodzić w taki sam dialog 
jak z żywym człowiekiem. Nigdy nie widziałem 
Herberta. Ale dzięki wierszom mogę z nim roz-
mawiać i poszerzać mój sposób widzenia świata. 
Czy to nie wspaniałe? Kiedy był tu pan Antoni 
Libera, mówiliśmy o wątku wielkiego wybuchu, 
o kosmogonii... Wydaje mi się, że podobnie dzieje 
się z naszą świadomością, że my też sami jesteśmy 
w wielkim wybuchu i mamy szansę rozrastać się 

nieustannie dzięki spotkaniom. Jeśli się nie blo-
kujemy, to cały czas się rozrastamy. Temu roz-
rostowi nie ma końca, to jest fantastyczna wizja 
dopełniania się – i pewnie ostatecznie ono gdzieś 
dopiero w Bogu się dokona. Ale na razie jesteśmy 
w fazie wielkiego wybuchu.  A co do tradycji, to 
wydaje mi się że ona jest pierwszą innością z którą 
się spotykamy. Możemy  wobec niej się otworzyć 
i jakby poszerzyć nasze istnienie albo możemy 
z tej szansy nie skorzystać. Dziwi mnie, że nie 
wszyscy, niestety, rozumieją, że to jest szansa, 
a  nie zagrożenie. To naprawdę szansa zwielo-
krotnienia swojego istnienia. Czemu z niej nie 
korzystać?

MS: Bo Pan jest esencjalistą.

JJ: To esencjalistą czy dialogistą w końcu?

WK: Chyba jedno drugiego nie wyklucza.

JJ: W zakończeniu tomu pojawia się Levinas, 
chyba bliski Panu Profesorowi.

MS: Więc może mamy w tomie taką filozofię 
dialogu, która jest właśnie oparta na nienaru-
szalności tożsamości [Janion]. Czyli że ona jest 
ugruntowana w duchowym istnieniu.

JJ: Czyli jednak polemika z Levinasem? 

WK: W  wierszach? Chyba trudno to tak 
nazwać. Nie tak łatwo przekładać kategorie 
wyobraźni na kategorie filozoficzne. Kategoria 
rozmowy pojawia się jako metafora w  wielu 
utworach i  ona na pewno jest Levinasowska, 
bliska jego teorii spotkania. W  szczególny 
sposób cenię też jego rozprawę „O Bogu, który 
nawiedza myśl”. Ale w niej akurat można też 
odnaleźć pewnie brak. Zwłaszcza chrześcija-
nin musi odczuwać pewien niedosyt, że dar 
u Levinasa nigdy nie ma charakteru substan-
cjalnego. Tymczasem Chrystus jest właśnie, 
by tak rzec, substancjalizowanym darem dla 
innych. W  tym sensie wiersze „Dziecko” czy 
„Kolęda” przekraczają horyzont, jaki wyznacza 

filozofia spotkania, nie polemizując z  nią 
w sposób bezpośredni.

KK: Kto wybrał okładkę?

WK: W „Toposie” jest taki obyczaj, że jednak 
autor. Bosch był dla mnie ważny, wiersz „Wóz 
siana” a nawet do pewnego stopnia wizja świata 
obecna w zbiorze, są inspirowane tym obrazem. 
Prawdę mówiąc, jestem trochę zawiedziony, bo 
widziałem to w PDF-ie i było lepszej jakości, 
a teraz jest takie sobie. Trochę za dużo szarości 
jak na mój gust, ale już trudno.

PMN: W  druku zawsze czerń jest bardziej 
szara, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, 
czego Pan Profesor Wojciech Kudyba może nie 
zauważył, że Bosch był wynalazcą roweru. Te 
dwa koła... [śmiech]

ACh: Ja bym chciała jeszcze jedno słowo. Ta 
poezja trochę się też kojarzy z rytmami skaman-
dryckimi, być może wczesnym Wierzyńskim.

MS: I pewnie inne pokłady też byśmy odna-
leźli. W tym zbiorze chyba jest wchłonięta cała 
tradycja literatury polskiej, to ona w tych wier-
szach dźwięczy i gra.

PMN: Żadna twórczość nie bierze się ex 
nihilo. Nie ma takiej twórczości i nigdy nie było. 
Kto tak twierdzi, to jest albo zadufany w sobie, 
albo po prostu nie zna literatury. To nie jest tak, 
że język się bierze z powietrza. Naszego języka 
nie wymyślamy, dostajemy go w darze…

MS: Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze 
coś powiedzieć? Jeśli nie, to bardzo serdecznie 
dziękujemy. [Wręczając Wojciechowi Kudybie 
kwiat w doniczce] Tu coś wyrosło z ziemi...

PMN: A jak pachnie!

WK: Bardzo wszystkim Państwu dziękuję.
[oklaski]

PMN: Gratuluję. .
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