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Ambicja i rywalizacja, nie zaś pokora i ciche udręczenie, leżą u podstaw niezwykłego sukcesu klasztornej biblioteki w opactwie benedyktyńskim na wzgórzu
Monte Cassino, gdzie – jak głosiła legenda – w skalnej
pieczarze żył - przez setki lat po upadku Zachodniego
Cesarstwa - ostatni kapłan świątyni Wenery, którą
w początkach czwartego stulecia, zrównali z ziemią bogobojni chrześcijanie. Czy genius loci, czy też niezwykły spryt – choć w murach skryptorium nie prowadził
jeszcze swego śledztwa Wilhelm z Baskerville, a nad
manuskryptami nie zginali grzbietów Adelmus z Otrantu
i Wenancjusz z Salvemec – nakazał, noszącemu pod
koniec jedenastego stulecia pierścień opata Dezyderiuszowi, sporządzić księgę, jakiej nie znał jeszcze nikt
od klasztoru na Mont Saint-Michel po monastyry Konstantynopola. Choć opat pożądał wciąż papieskiej tiary
i każdego dnia pogardzał umiarem Marka Aureliusza
oraz wyśmiewał słowa starego prawnika Cycera, urodzonego w Arpinum - o sławie idącej za cnotą jak cień
- to pisma każdego z nich leżały zawsze w jego celi na
podręcznym taborecie. Jako wytrawny dyplomata, wiedział jaką wdzięczność zyska, spisując dzieje patrona
swego zakonu - Benedykta z Nursji. Rozumiał również,
jak wzrośnie jego sława, gdy pracę tę powierzy najlepszemu i powszechnie podziwianemu za maestrię stylu,
mistrzowi ars dictandi - Leonowi z Sieny.
Mnich Leon spisał nie tylko dzieje życia i wszelkich cudów Benedykta, ale dopełnił je losami siostry
świętego – Scholastyki oraz konsekrowanego, ulubionego ucznia – Maura. Zaś jako człowiek światły, znający
nieomal każdy manuskrypt przechowywany we włoskich
bibliotekach, swój tekst przedzielił pustymi stronicami
dla przyszłych iluminatorów. Znał bowiem całkiem nieźle staroegipskie papirusy oraz greckie pergaminy i wiedział jak na wartość słowa wpływają,
ilustrujące go kolorowe obrazy.
Gdy w ósmej dekadzie jedenastego stulecia mnich Leon zmarł,
a opromieniony sławą zleceniodawcy
wielkiego dzieła Dezyderiusz wstąpił
w końcu na tron piotrowy, księgę złożono na ponad wiek na bibliotecznej
półce.
Dopiero
wraz
z
wieściami
o upadku Jerozolimskiego Królestwa,
obiegła cały półwysep plotka, rozgrzewająca zmysły uczonych mnichów znacznie bardziej, niż wizje

maszerujących armii Saladyna. W podziemiach rzymskiego kościoła św. Crisogona odkryto niezwykłe freski,
namalowane jeszcze w czasach, gdy władcą świętego
cesarstwa był jeden z Ottonów. Opowiadały one obrazek, po obrazku historie świętych i przypowieści biblijne,
zachwycając prostotą i kunsztem każdego z italskich rysowników. Tymczasem, zaledwie kilka dni drogi na południe, Roffredo dell’Isola, szesnasty z następców Dezyderiusza, wciąż się zamartwiał jak wkraść się w łaski
nowego papieża.
Nie szczędząc wina, pochlebstw i dukatów, skłonił
najlepszych – po tej stronie Alp – iluminatorów do wypełnienia pustych kart w księdze, spisanej ręką mistrza
Leona. Z ambitnych, żądnych sławy i doskonale opłaconych rysowników, każdy chciał okazać się najlepszym
i na swój sposób zinterpretował niezwykłe formy malowideł z rzymskiego kościoła.
Niedościgniony, piękny, zawierający dziewięćdziesiąt pięć kolorowych kart „Codex Benedicti” powstaje
zaledwie w siedem miesięcy 1202 r. w efekcie szaleńczej rywalizacji. Kolejna legenda głosi, że najsłynniejszy
historyk średniowiecznej sztuki - Georg Graf Vitzthum
von Eckstädt, gdy ujrzał pierwszy raz niezwykłą księgę,
popadł w kolejny i najcięższy z dotychczasowych ataków melancholii. Ten nerwowy stan pozwolił mu z największym trudem i kilkuletnim opóźnieniem ukończyć
przełomową „Historię malarstwa i sztuk plastycznych
w średniowiecznej Italii” dopiero w 1924 r. Gdy sławę
i profity wynikające ze sprzedaży tej pionierskiej pracy
naukowej zagarniał jeden z jego asystentów – Wolfgang Fritz Volbach, szacunek, uwielbienie dawnych
uczniów i nimb średniowiecznej sztuki, pozwolą ekscentrycznemu profesorowi przetrwać, nie
tylko zmierzch Republiki Weimarskiej,
ale i terror III Rzeszy. Podobno, jako
jedyny spośród naukowej elity nazistowskiego państwa, głosił w towarzystwie oraz podczas wykładów, poglądy sprzeczne z teoriami rasowymi
Alfreda Rosenberga i do końca wojny
wymieniał listy z mediewistami z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Przy jego łóżku, gdy zmarł w grudniu
1945 r., leżały barwne reprodukcje kart
z kodeksu mistrza Leona.
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Temat numeru
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Gitara Rys. Anna Zadrożna
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Temat numeru
MODERNE

Emmanuella Robak

Marmurowe tropy
przeszłości

Przez współczesnego odbiorcę Jerzy
Żuławski kojarzony jest przede wszystkim z nurtem prozy fantastycznonaukowej,
pamięta się o nim głównie jako o autorze
Trylogii księżycowej. A przecież był także
utalentowanym dramaturgiem, refleksyjnym poetą, nowelistą, teoretykiem sztuki,
propagatorem symbolizmu, filozofującym
eseistą, publicystą, wreszcie tłumaczem
pism hebrajskich Starego Zakonu i Fryderyka Nietzschego. Niewielu czytelnikom
znany jest Żuławski jako podróżopisarz,
którego lapidarnie określić można dwoma
sformułowaniami: wędrowiec i wizjoner.
Wędrowcem był z zamiłowania, wykorzystywał każdą sposobność do wojażowania po Europie,
a robił to z rozmaitych powodów: wyjazdu na studia, chęci poznawania świata i odkrywania obcych
kultur, oglądania miejsc nieznanych i doświadczenia
wrażeń niezwykłych. Zwiedził wiele miast szwajcarskich, niemieckich, angielskich, francuskich i włoskich, w Polsce przemieszczał się między Limanową,
Bochnią, Jasłem, Krakowem, Lwowem i Zakopanem.
Z ogromną pasją chodził po górach: rodzimych Tatrach i szwajcarskich Alpach. W górach odnajdywał
spokój i piękno, w miastach tropił ślady przeszłości
i symbole ponadczasowej kultury. Podróżowanie –
rozmaicie motywowane – stanowiło więc integralny
element jego biografii, dlatego też pisanie tekstów
podróżniczych stało się z czasem jego naturalną aktywnością twórczą.
Wizjonerem był z kolei jako artysta słowa tworzący własne, alternatywne światy, jako prekursor
polskiej fantastyki naukowej, autor dramatów symbolicznych, prozy poetyckiej i esejów filozoficznych,
kreator legendy Słowackiego. Należał do pokolenia
Młodej Polski, ale zachował odrębne w nim stanowisko, pozostawił po sobie utwory, prezentujące
spojrzenie na świat człowieka wrażliwego i niezwykle oczytanego, którego myślenie i pomysły często

wyprzedzały epokę, w której żył. Zagadnienia, które
w nich poruszał, sytuacje, które opisywał, zjawiska,
które prezentował, słowem rozmaite obszary ludzkiej
egzystencji, jakie starał się swą myślą ogarniać – wydają się być wciąż aktualne i intrygujące. Poza tym
można je z satysfakcją analizować, używając narzędzi
proponowanych przez współczesne badania literackie, komentować za pomocą dzisiejszej terminologii,
umieszczać w rozmaitych kontekstach interpretacyjnych. W niniejszym opracowaniu chcę się skupić na
kreacji artystycznej, której źródło stanowi wiedza
historyczna.
Przeszłość i historia stanowiły dla Jerzego
Żuławskiego, kategorie szczególnie nacechowane, bo
postrzegał je, jako integralne elementy czasu teraźniejszego, które miały – jego zdaniem – ciągły wpływ
na zjawiska współczesności, a jednocześnie moc projektowania przyszłości. Dla autora „Veneri et Romae”
ważna była zarówno historia własna, jak i historia
ogólnoludzka. Historia własna dawała mu możliwość
konfrontacji prywatnych poglądów, porównywanie
dawnych przekonań z nowymi. Natura poszukiwacza
prawdy i wiecznego wędrowca sprawiała, że praktycznie przez całe życie budował swój światopogląd,
sięgając do rozmaitych źródeł z przeszłości. Próbował
stworzyć spójny system filozoficzny, choć ostatecznie
nie udało się mu doprowadzić do integracji jego poszczególnych komponentów. Szukając odpowiedzi na
stawiane przez siebie pytania (dotyczące na przykład
egzystencji jednostki i społeczeństw, istoty twórczości i kultury), traktował historię, jako jedno z ważniejszych źródeł wiedzy o świecie, ludziach, cywilizacjach.
Myślenie o czasach minionych stało się dlań doskonałą okazją do prowadzenia dyskusji na odwieczne
tematy związane z ogólną naturą człowieka, a zarazem inspirowało go do wyrażania własnych poglądów
na tematy historiozoficzne.
Próbując zinterpretować myślenie Żuławskiego
o historii oczywiście nie można zapominać, że był
przede wszystkim pisarzem-artystą, nie zaś historykiem-naukowcem, dążącym do odkrycia obiektywnej prawdy o przeszłości i sensie minionych dziejów.
Ale choć nie zajmował się historią z perspektywy
profesjonalnego badacza, precyzja jego sądów historycznych i oryginalne ujmowanie zjawisk przeszłości może stanowić zachętę, by szukać punktów
stycznych między jego twórczością literacką a badaniami historycznymi.
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Grzegorz Niemiec

Dygresje na temat
bólu i zazdrości

Marek Sołtysik, wieloletni, serdeczny przyjaciel i admirator twórczości Choromańskiego
w książce: „Świadomość to kamień. Kartki
z życia Michała Choromańskiego” - poświęconej twórczości i życiu autora „Kotłów Beethovenowskich” - wspomina: Michał Choromański jako szanujący się powieściopisarz,
niejednokrotnie powtarzał, że w swojej twórczości nie znosi elementu autobiograficznego.
[1]
Kokieteryjne zapewnienia Choromańskiego potraktujmy jako próbę nadania własnym powieściom
nowych, głębszych znaczeń oraz polemikę z krytykami i czytelnikami, którzy chcieli widzieć w pisarzu
propagatora „negatywnej psychologii”, przepojonej
erotyką i tanią sensacją. Sam Sołtysik już w następnym wersie opowieści – eseju o życiu i twórczości
Choromańskiego dowodzi, że owych deklaracji nie
można traktować serio: On jednak, bystry obserwator,
sam sobie często służył za model, i ten znany i będący zawsze pod ręką wizerunek interpretował na
różne sposoby. On, który twierdził, że nie interesują
go style literackie i style w sztuce w ogóle, stworzył
kilkanaście zręcznie stylizowanych autoportretów,
które jednak nigdy nie były – co jakże istotne – obrazami samymi dla siebie. [2]
Pomińmy zatem deklaracje pisarza i prześledźmy wątki autobiograficzne, jak również źródła
inspiracji i schematy fabularne, w jakie układają się
losy postaci i ich wzajemne relacje.

CHOROBY I MEDYCYNA

Michał Choromański przychodzi na świat 22
czerwca 1904 roku w Elizawetgradzie (obecnie Kropywnycki na Ukrainie), tam też spędza dzieciństwo
i młodość, podobnie jak spokrewnieni z nim Jarosław
Iwaszkiewicz i Karol Szymanowski, którego często
wspomina w cyklu autobiograficznych anegdot „Memuary”. Wczesna śmierć ojca, mikrobiologa i lekarza
(zginął w Kijowie podczas rewolucji w 1918 roku),
zmusza Michała do podjęcia pracy, przyszły pisarz

przywołuje ten okres życia słowami: […] zacząłem
zarobkować od siedemnastego roku życia. Starałem się utrzymywać na powierzchni. Wyrobiło to we
mnie niechęć dla nierobów i dla pewnego rodzaju
literatury defetystycznej, która niestety ma swoich
przedstawicieli wśród współczesnego pokolenia pisarzy polskich. Byłem więc kolejno: korepetytorem,
nauczycielem rysunków w klubie czerwonoarmiejca;
następny okres pracy – to szpital; kiedy skończyłem
pracę w szpitalu, zaproponowano mi dziennikarstwo.
I zostałem… recenzentem od baletu. [3]
W młodym wieku Michał Choromański zapada
na gruźlicę kości i gruźlicę płuc, przez następne
lata będzie poruszał się o kulach, chora lewa noga
już nigdy nie odzyska całkowitej sprawności (decyzją niekompetentnego chirurga, mogło dojść nawet do
amputacji, jednak wobec sprzeciwu pisarza i braku
narkozy do tego nie doszło), a mniejsze przypadłości
i ciężkie choroby nie opuszczą pisarza aż do śmierci.
Pierwsze związki z medycyną autor „Słowackiego wysp tropikalnych” opisuje w liście do Adama
Galisa: Medycynę, lekarza, szpital […] poznałem
z wielu stron. Przeszedłem kolejno wszystkie stopnie hierarchii w administracji szpitalnej. Zacząłem od
sanitariusza, a doszedłem do stanowiska pomocnika
intendenta. Poznałem całą tę macherkę szpitalną.
Przekonałem się, do jakiego stopnia jest szkodliwy
w szpitalu wpływ człowieka bez wykształcenia lekarskiego - administratora, który jest ośrodkiem wielkich
kolizyj. Z punktu widzenia społecznego jest to zło,
które trzeba usunąć! [4]
Zapośredniczony symbolicznie, z uwagi na zawód ojca kontakt z medycyną oraz bagaż negatywnych przeżyć z pracy w szpitalu nic nie znaczą w porównaniu z ciężką chorobą, która brutalnie, w sposób
cielesny, wiąże ze sobą młodego pisarza. Wstrząsający opis przebiegu choroby przekazał Choromański
w napisanej po rosyjsku, a następnie przetłumaczonej na język polski, lecz nigdy nie wydanej „Powieści o muzyce”. Bohater powieści trzydziestoletni Zygmunt Łazemba choruje na gruźlicę kości i gruczołów,
w wyniku czego kuleje na prawą nogę. W postaci studiującego polonistykę, a w szpitalu muzykologię Łazemby można rozpoznać autora powieści. Tułaczka
po szpitalach i sanatoriach znajduje swoje odbicie
w twórczości pisarza. Nie tylko autobiograficzne „Memuary” czy „Powieść o muzyce”, ale niemal wszystkie powieści zaludnia galeria ludzi chorych, postacie
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Agata Orłowska

Ordo ab Chao.
Porządek z chaosu

„Dzień ukazania się książki Micińskiego
będzie czczony w Polsce jako data w historii naszej kultury tak ważna, jak dzień
Wielkiej Improwizacji Mickiewicza” [1].
Tak w rok po wydaniu „Xiędza Fausta”
pisał Zygmunt Kisielewski, dopatrując się
w dacie publikacji utworu wyraźnej cezury dla kultury polskiej. Jednak jak na recepcję prozatorskiej twórczości Tadeusza
Micińskiego przystało, również i w tym
przypadku nie obyło się bez dezaprobaty rzeszy krytyków i badaczy. Powieść
opublikowana w ,,Krytyce” (t. XXXVIII)
w 1913 roku do dziś, można rzec, pozostaje w „stanie podejrzenia” [2]. Powodem
ambiwalencji i antynomiczności ocen jest
jej nowatorstwo i nieszablonowość, opieranie się wszelkim próbom klasyfikacji,
uchwycenia w znane, obowiązujące kategorie konstytuujące określony gatunek,
zestawianie formalnego eksperymentu ze
stereotypowymi wymogami młodopolskiej
krytyki.
Autor „Xiędza Fausta” stając przed dorobkiem
znanej mu literatury, nie odrzucał nasuwających się
inspiracji, lecz starał się je wykorzystać, ujmując zarazem w formie i treści swego utworu coś zupełnie
nowego, niepowtarzalnego, swoisty melanż wpływów
i oryginalnych rozwiązań twórczych, zmierzający ku
dziełu totalnemu. Nagromadzenie przeróżnych idei,
zawiła symbolika, a także korzystanie z wielości form
literackich sprawiło, że niejednokrotnie odbierano
lekturze miano powieści. Najwięcej do powiedzenia
w tej materii miała krytyka młodopolska, szeroko rozprawiająca nad kwestią rzeczonego amorfizmu. Stąd
też tak wiele pojawiających się w licznych rozprawach określeń zastępczych, takich jak: rzekoma powieść [3], poemat [4], epos [5], liryczny wybuch [6], mit
[7], ewangelia [8], nowy katechizm [9], książka cudownej wiary [10], powieść-misterium [11], gigantyczny

brulion [12], przemądra baśń [13], dialog jednej długiej nocy zimowej [14], czy wreszcie księga urągająca
wszelkim określeniom [15].
Jak widać, była negacja, wykluczająca autora
i jego dzieło z literatury, wszak mogło być ono przykładem literackiej psychopathiae sexualis, wyuzdania
lub obłąkania, horrendalnych bredni chorego umysłu,
majaczeń szpitalnych [16], maniactwa i mistyfikatorstwa [17], była i apologia, przybierająca nierzadko
formę deifikacji (Miciński jako pijak boży [18]).

Tadeusz Miciński, Xiądz Faust, Wydawnictwo „Książka”, Kraków 1913

Rozdźwięk ocen zauważalny był na wielu
płaszczyznach i tworzył przeróżne opozycje. Część
krytyków postrzegała „Xiędza...”, jako uporządkowany
przejaw wewnętrznej pasji, napisany pod wpływem
ekstazy najjaśniejszy, najbardziej zrozumiały poemat
[19] (sic!), część nazywała całkowitym chaosem, wyrazem psychicznego anarchizmu i braku woli [20],
przykładem sztuczności, antykwarycznego zbieractwa
[21]. Gdy jedni uznawali dzieło za świadectwo autentycznej mistyki, inni [22] mówili o mistyfikacji i fałszu
bezpłodności poznawczej [23]. Byli tacy, dla których
dzieło poruszało istotne kwestie dotyczące sprawy
polskiej, twórca zaś jawił się jako wieszcz, kapłan
Polski porozbiorowej [24] oraz – na biegunie przeciwległym – tacy, którzy mówili raczej o egzotyce i narodowej obcości Micińskiego, zarzucając mu nawet podprogowe manipulowanie odbiorcą [25].
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Niniejszy artykuł prezentuje kilka zasadniczych
kwestii, które zdecydowanie obalają twierdzenie, jakoby światem literackim Tadeusza Micińskiego rządziły chaos i absurd w służbie mistycznych mistyfikacji [26]. Wskazuje te cechy dzieła Micińskiego, które
sugerują – w sposób zamierzony przez autora bądź
nie – obecność w utworze wpływów ideowych i symbolicznych wywodzących się wprost z prężnie działających w ówczesnej Europie organizacji masońskich.
Celem przedstawionych badań jest zatem próba wyłuskania najważniejszych aluzji mogących odesłać
czytelnika do idei wolnomularskich, które tworzą
nowy, szalenie interesujący kontekst interpretacyjny
utworu, a także chęć opowiedzenia się po stronie
jego ładu i konsekwencji w myśl osiemnastowiecznej
dewizy wolnomularskiej Ordo ab Chao [27] – tj. poprzez wyłonienie owego Porządku z Chaosu.

Dominanta ezoteryczna

Dzięki poglądom Jana Stura i Wilhelma Feldmana, schyłek modernizmu przyniósł „Xiędzu...” zasłużone miejsce wśród największych osiągnięć literackich epoki, z którym, jak się z czasem okazało,
niejeden późniejszy badacz się jeszcze kłopotał.
Ostatecznie jednak, w kontekście ewolucji powieści XX stulecia, status powieściowy „Xiędza Fausta”
(jednoznacznie określony przez autora w podtytule),
uznać należy za rzecz niepodważalną – co więcej – za
najnowszym opracowaniem Wojciecha Gutowskiego
trzeba powiedzieć, iż „Xiądz Faust” jest (…) wyjątkowo rzadko spotykaną w literaturze polskiej arcypowieścią. [28]
Doszukując się szczegółowych wyróżników
charakteryzujących typ tego osobliwego utworu, zauważamy cechy odwołujące się do kilku, co najmniej,
typów prozy powieściowej. Mowa tu między innymi
o: romansie, powieści awanturniczo-przygodowej, powieści gotyckiej czy fantastyce grozy, powieści szkatułkowej, biological i historical fantasy, ale przede
wszystkim – powieści okultystycznej, inicjacyjnej,
a wreszcie – masońskiej. [29]
O ile rozważania nad utworem w kontekście
okultyzmu i inicjacji znalazły odzwierciedlenie w rozprawach badawczych, o tyle koncepcja powieści masońskiej [30], wysunięta przez Juliana Krzyżanowskiego w 1971 r. w „Neoromantyzmie polskim”, jest
zaledwie krótkim stwierdzeniem, wymagającym rozwinięcia i uargumentowania.
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Kluczowym hasłem, nasuwającym się podczas
poszukiwania w Xiędzu… wyróżników gatunkowych
jest, najogólniej mówiąc, „wiedza tajemna” i wiążąca
się z nim formuła powieści okultystycznej. To tutaj rodzą się potencjalne związki utworu Micińskiego z powieścią masońską, której definicja pokrywa się ściśle
z gatunkowym określeniem powieści okultystycznej,
acz z zawężeniem jej treści ideowej [31].
O powieści okultystycznej (która z tego kręgu
tematycznego w genologii najszerzej została opisana),
czytamy, że jest to:
Odmiana powieści oparta na okultystycznej
koncepcji rzeczywistości i poświęcona problemom
wynikającym z tej koncepcji. (...) Autorzy powieści okultystycznej (...) zakładają istnienie interwencji w doczesnym życiu ludzkim istot należących do
świata niewidzialnego, co w powieści pociąga za
sobą dwutorowość motywacji przyczynowej zdarzeń
w świecie empirycznym i umieszczenie ostatecznych
celów istnienia poza tym światem. (...) W powieści
okultystycznej akcja rozgrywa się zarówno w świecie doświadczenia zmysłowego, jak i w niewidzialnym
świecie magicznych sił i istot psychicznych i duchowych, które oddziaływają na świat widzialny i kształtują losy ludzkie w ramach nieubłaganych praw rządzących rzeczywistością niewidzialną i widzialną [32].
Trudno polemizować z adekwatnością powyższego opisu wobec „Xiędza Fausta”, jednak Wojciech
Gutowski w nocie edytorskiej do najnowszego wydania utworu zauważa, że właściwszym określeniem,
blisko skoligaconym z powieścią okultystyczną, jest
powieść ezoteryczna [33]. Związane jest to z kilkoma,
na pierwszy rzut oka, mało widocznymi cechami
dzieła. Mimo że obie odmiany powieści opierają się
na dualizmie świata przedstawionego, ukazują ów
dualizm w zasadniczo różny sposób. Mianowicie, gdy
konstrukcja powieści okultystycznej przedstawia opozycję między światem empirycznym a światem pozazmysłowym, ukazując dwutorowość rzeczywistości
i ontyczną autonomię prezentowanych światów, to
powieść ezoteryczna, prezentując wizję wewnętrznej
dwupoziomowości opartej na opozycji: ezoteryczny
i egzoteryczny, zwraca uwagę na to, co zewnętrzne,
możliwe do zinterpretowania w kategoriach realizmu
i na to, co ukryte, tajemnicze i nadprzyrodzone, lecz
łącznie mieszczące się wciąż w obrębie jednej tylko
rzeczywistości. W powieści ezoterycznej możemy zatem mówić, jak pisze Gutowski, o dwóch równoprawnych odbiorcach, z których:
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Zbigniew Brzeziński

Stefan Grabiński i
heavy metal

(Wydawnictwo Dzieł Pogodnych) zatytułował sam
Grabiński: „Niesamowita opowieść”.
Zdecydowany wpływ na młodszych kolegów
wywarła twórczość Poe. Nie tylko Grabiński przy-

O wpływie twórczości ojca polskiej fantastyki
na heavy metal pisano wielokrotnie. Do fascynacji dziełami autora „Demona ruchu” przyznawali się muzycy i fani. Mniej dotąd miejsca
poświęcono znaczeniu tego zainteresowania
na popularyzację twórczości pisarza. Niniejszy artykuł stara się przynajmniej trochę wypełnić tę lukę. Szukając przy okazji odpowiedzi na pytanie, czy Grabiński po stu latach
ma nam jeszcze coś ważnego do powiedzenia?

Słowo na początek

Stefan Grabiński (1887-1936) wymieniany jest
w gronie takich twórców jak Edgar Allan Poe (18091849), Jean Ray (1887-1964) i Howard Philips Lovecraft (1890-1937). Literaturoznawcy dyskutują od lat
na temat cech wspólnych ich utworów i zawartych
w nich myśli, wzajemnego przenikania i różnic. Poszukują też odpowiedzi na pytanie: dlaczego lektura
dzieł tej czwórki wywołuje u czytelników „dreszcze”? Takie podejście do tematu znajdziemy na przykład w pracy zbiorowej wydanej przez Uniwersytet
Śląski w 2017 roku, zatytułowanej: „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions”, za której redakcję odpowiadały Katarzyna
Gadomska, Agnieszka Loska i Anna Swoboda. Przypomnijmy więc za tym opracowaniem, że mówimy tu
o sztandarowych twórcach literatury grozy, których
dzieła stanowiły niejako wprowadzenie do współczesnej fantastyki, a oni sami parali się „weird fiction”. Na trudność w przełożeniu tego ostatniego
zwrotu na język polski, ze względu na wieloznaczność angielskiego słowa „weird” zwracał uwagę już
w latach osiemdziesiątych Artur Hutnikiewicz. Według słownika „Oxford Wordpower” mówimy tu o rzeczach i sprawach, które są: niesamowite, dziwaczne,
nienormalne (w domyśle: bo nie całkiem należą do
tego świata). Dla potrzeb niniejszej publikacji przyjmijmy, że chodzi o „opowieści niesamowite”. Podobnie zresztą swój wybór nowel wydany w 1922 roku
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znawał się do fascynacji dziełami Amerykanina. Choć
to właśnie jego określa się często: „polskim Poe” (lub
„polskim Lovecraf’tem”). Zawrotnej kariery międzynarodowej Grabiński za życia nie zrobił, choć, jak uważał Karol Irzykowski, jego nowele stały na europejskim poziomie i powinny pojawiać się w przekładach,
bo jako jedyny z rodzimych twórców nie musiałby
się sztucznie lansować jako specjalne emanacje duszy polskiej (artykuł Fantastyka, „Maski” 1918 r.).
Za życia pisarza trwały starania o zainteresowanie
jego pracami włoskich czytelników. Dopiero w latach
siedemdziesiątych w słynnej niemieckiej serii Bibliothek des Hauses Usher ukazały się dwa utwory
pisarza (tłumaczenia: Klaus Staemmler i Marek Wydmuch). Co istotne wydawano tu głównie autorów
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anglojęzycznych, a Grabiński stanowił jeden z trzech
zaledwie wyjątków od tej reguły. W katalogu Der
Deutsche National Bibliothek znajdziemy dziś dziesięć wydań utworów Grabińskiego, z których najnowsze „Der Schatten des Satans” („Cień Bafometa”)
ukazało się w 1989 roku. Już ten ostatni, mroczny, tytuł przywodzi na myśl związki z „demonicznym” nurtem muzyki heavy metalowej.

Heavy i doom metal

We wstępie do przywołanej pracy „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft” napisano, że wszyscy z wymienionych twórców wywarli gigantyczny wpływ na kulturę
popularną, kinematografię i muzykę heavy i doom
metalową. Według „Encyklopedii heavy metalu” (wydanie polskie 1994) terminu heavy metal po praz
pierwszy użył William Burroughs w powieści „Nagi
lunch” (1959 r.). Przywoływany często jako prekursor zespół Steppenwolf nagrał swój hymn motocyklistów „Born To Be Wild” dopiero dziewięć lat później.
Po wątki grozy i okultyzmu w swoich utworach jako
pierwsze sięgnęły na przełomie lat sześćdziesiątych
i dziewięćdziesiątych takie formacje jak: Black Sabbath, Blue Öyster Cult i Black Widow. O ile termin
heavy metal ma już tak czcigodną historię, że nie ma
sensu go przybliżać, o tyle termin doom metal, może
być mniej zrozumiały. Zgodnie z „Encyklopedią heavy
metalu” jest to jeden z podgatunków, który wyłonił
się z muzyki thrashowej. Zamiast dalszego zwiększania tempa, doommetalowcy poszli w przeciwnym
kierunku. Konstrukcja ich piosenek opiera się na wolnych, agresywnych, pulsujących riffach i przytłaczających akordach. Poszczególne utwory przypominają
pełne grozy miotanie się i zawdzięczają wiele wczesnemu stylowi Black Sabbath. Przedstawiciele gatunku: Bathory, Candlemass, Mercyful Fate.

W PRL

Pierwsze wydania dzieł Grabińskiego są dziś
nie do zdobycia. Nie ma ich w sieci. Żadnej pozycji
na ma też kielecki Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera. Nieliczne egzemplarze znajdują się
w zbiorach bibliotek. Jak napisał w nocie wydawcy do
„Utworów wybranych” Artur Hutnikiewicz, Biblioteka
Jagiellońska dysponuje zbiorem nowel „Na wzgórzu
róż” z 1918 roku z dedykacją pisarza dla swojego
dawnego wykładowcy, profesora Tadeusza Sinki. Najczęściej przyjmuje się, że to właśnie Hutnikiewiczowi
zawdzięczamy ocalenie twórczości Grabińskiego i jej

popularyzację w czasach PRL. Już w 1959 roku wydał
on obszerne studium: „Twórczość literacka Stefana
Grabińskiego” (Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Tom VIII –
Zeszyt II). W 1980 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazały się w Krakowie „Utwory wybrane”,
które Hutnikiewicz, opatrzył wstępem i komentarzami.
W zbiorze znalazły się nowele (tom. I) i powieści „Salamandra”, „Cień Bafometa” (t. II) i „Wyspa Itongo” (t.
III). Trudno dziś jednak ocenić wpływ tych prac nawet
na grono ekspertów. Na przykład żadna z nowel Grabińskiego, których konstrukcję Hutnikiewicz uważał
za perfekcyjną, nie trafiła do antologii Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej i Stefana Sawickiego uznawanej
za zbiór wzorcowych nowel i opowiadań polskich autorów (KUL 1983 r.).

W Polsce Kat

Czy twórczość Grabińskiego, opatrzona komentarzami i przypisami, trafiłaby do młodego czytelnika,
gdyby nie przyznawanie się do fascynacji jego twórczością rodzimych muzyków metalowych z wokalistą grupy Kat Romanem Kostrzewskim na czele? Tą
właśnie drogą nastąpiła recepcja dzieł pisarza wśród
ludzi, dla których fantastyką były „Gwiezdne wojny”,
brytyjski serial „Kosmos 1999”, „Opowieści o pilocie
Pirxie” i „Solaris” Lema, czy komiks „Funky Koval”.
Kostrzewski opowiadał w wywiadach o koncepcji zła
zawartej w powieści „Salamandra”. Tematyka zainteresowała dzięki temu dziennikarzy z pism młodzieżowych, w których zaczęły pojawiać się nawiązania
np. do „Cienia Bafometa” w kontekście heavy metalu
i jego miłośników.
Ci ostatni rychło przekonali się, że np. w Kielcach najłatwiej z utworami Grabińskiego zapoznać się
dzięki wydanemu przez krakowskie Wydawnictwo Literackie w 1975 roku zbiorowi „Niesamowite opowieści”, który był drugą pozycją w cyklu „Stanisław Lem
poleca”. Powieści były nieosiągalne w osiedlowych
bibliotekach, a Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
miała wówczas w zbiorach chyba tylko „Wyspę
Itongo”. W antykwariacie przy ul. Kilińskiego (obecna
Mała) też nie odnotowano żadnych śladów „Utworów
wybranych” Hutnikiewicza. Pozostały więc spragnionym lektury dzieł idola ich idoli młodym miłośnikom
metalu nowele. Pokolenie autora niniejszego artykułu
rychło odkryło, że część historii już zna z adaptacji
filmowych. Na przykład „Pożarowisko” w reżyserii
Ryszarda Bera (1968 r.), czy „Problemat Czelawy”,
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Paweł Chmielewski

Pan wielu luster

W listopadzie 2014 r. na jednej z londyńskich
„Comic Book Auctions” pojawił się – dość nieoczekiwanie dla uczestników, organizatorów
i samego właściciela (raczej nieświadomego,
jaki rarytas jest w jego posiadaniu) – oprawiony w płótno tom, zawierający trzynaście
numerów „Northern Looking Glass”, odnalezionych na stercie starych map, pośród podartych reklam i innych szpargałów.
Czterostronicowa gazeta z 1825 r. została wyceniona na 400-500 funtów, ale po zażartej licytacji
znalazła nowego właściciela za 2350 funtów. Zestaw
anonsowano jako jedyny pozostający nadal w rękach
prywatnych (co okazało się nie do końca prawdą)
i niebywałą okazję dla kolekcjonerów starego komiksu. Ten z pozoru mało istotny epizod antykwaryczny przewrócił nie tylko periodyczne dzieje historyjek obrazkowych w europejskich gazetach, ale stał
się renesansem dla „archeologii piwnic i strychów”.
Wystarczy dodać, że dwa miesiące temu (zapisuję
te słowa pod koniec września 2020 r.) „The Sunday
Times” doniósł o wystawieniu na aukcji pierwszego
numeru „Glasgow Looking Glass” (poprzednik „Northern…”) za 2 000 brytyjskich funtów. O szkockiej gazecie satyrycznej zrobiło się wtedy głośniej, choć już
ćwierć wieku wcześniej na jednej z konferencji podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Angoulême (1996) prowadzono debatę – tu sparafrazuję
nieżyjącego już polskiego satyryka – o wyższości (lub
raczej komiksowym pierwszeństwie) „Yellow Kida”
(1895) wykreowanego przez Richarda Feltona Outcaulta (1863-1926) nad „Histoire de M. Jabot” (1831,
publ. 1833) Rodolphe’a Töpffera (1799-1846). Czyli
tak naprawdę o wyższości „New York Journal” nad
„Le Charivari”. W trakcie ktoś nieśmiało rzucił tytułem
szkockiej gazety, ale został – jak się zdaje – zignorowany. Szerzej (nie tylko w anegdotycznych wspominkach) ten tytuł pojawił się dopiero w 2007 r. [1]
„Glasgow [„Northern”] Looking Glass” – pomimo
że przetrwało go zaledwie od kilku do kilkunastu egzemplarzy – jest dla rozwoju i badań komiksowych
wydawnictwem rewolucyjnym. Nie mam tu na myśli
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zwrotu „Ciąg dalszy nastąpi…”, którego prawdopodobnie użyto po raz pierwszy na jego łamach, ale fakt, iż
obecny stan wiedzy, poszukiwań naukowych i „grzebactwa pospolitego” nie zarejestrował żadnego (ciągłego) czasopisma poświęconego komiksowi, które
byłoby starsze niż „Glasgow Looking Glass”. Okoliczności powstania i upadku tego tytułu są na tyle charakterystyczne, że będą się powtarzać jeszcze przez
kilkadziesiąt lat w różnych miejscach i czasie, stając
się rodzajem schematu – lub jeśli ktoś woli matrycy –
istnienia ilustrowanych gazet, aż bodaj do momentu
śmierci „króla bankierów” Ludwika Filipa (1773-1850).
Matrycy, którą powielano w Anglii, nad Loarą, w niemieckich księstwach i w Polsce, aż do powstania prasowego imperium Józefa Ungra (1817-1874).
Pierwszy numer liczącej cztery strony gazety
miał premierę 11 czerwca 1825 r. Z częstotliwością dwutygodniową tytuł przetrwał niedługo i wraz
z szóstym numerem zmienił nazwę na „Northern Looking Glass”, aby dotrwać do dziewiętnastego wydania. 3 kwietnia 1826 r. „NTG” zostaje reaktywowana
na rok, jako miesięcznik.
Taniutka gazeta – wersja czarno-biała kosztowała szylinga, a ręcznie kolorowana szylingów
sześć – wyznaczyła standard prasy satyrycznej pewnie na najbliższe sto lat. W wielu periodycznych tytułach polskich widać wpływ jej graficznych innowacji.
W sposób o wiele uboższy naśladował ją „Magazyn
Powszechny”, będący jednym z niewielu liczących się
czasopism z ilustracjami w Polsce lat 30. i 40 XIX w.
Usiłujących ponadto przywoływać na swych łamach
brytyjską grafikę najwyższej próby. Jeszcze zanim
przekształcono magazyn w gazetę pozbawioną rysunków, doliczyłem się trzech seryjnych prac (i paru rozrzuconych) Williama Hogartha (1697-1764) – ostrych
i drapieżnych, niespotykanych w polskiej prasie. Nie
należały one wprawdzie do żadnego cyklu narracyjnego, ale za każdym razem opatrywane były rozbudowanym komentarzem. Znacznie bliższa ideałowi
„NLG” była wychodząca pod koniec wieku „Mucha”
zbudowana na bardzo podobnym pomyśle i layoucie. Pierwsza i ostatnia strona to zestawy ilustracji
lub cykliczne komiksy, środek zapełniały satyryczne
wierszyki, rysunki, krótkie humoreski. Czasem wykorzystywano „komiksowe dymki”, drwiono z mody, polityków i obyczajów społecznych. Szkocka gazeta była
taką hybrydą, której echa – przy odrobinie fantazji –
możemy się doszukiwać nawet w powojennym, krakowskim „Przekroju”.
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wykształcenia, zamożność odbiorców i technologiczne
zaawansowanie wydawców. Dwukolumnowa, ilustrowana gazeta wymagała prasy litograficznej, specjalnych kamieni do tworzenia i odbijania ilustracji, słowem była zbyt droga jak na polskie warunki. Dopiero
tańsza technologia drzeworytu sztorcowego pozwoli
na upowszechnienie prasowego druku – czego, jak
czego, ale tanich drzew i celulozy, niezbędnej do wytwarzania papieru nigdy u nas nie brakowało. Dla
zamożności odbiorcy niezbędne jest silne i aspirujące
do intelektualnej elity mieszczaństwo, a w Polsce od
zawsze był to rodzaj „białego nosorożca”, wykształceniu sprzyjają zaś pełne studentów, dziennikarzy, inteligentnych arystokratek prowadzących salony - miejskie aglomeracje, których w powiatowo-dworkowej
Polsce nie było zbyt wiele.
William Heath w historii brytyjskiego rysunku
pojawia się dopiero wraz z powrotem do Londynu.
Nawet w XIX-wiecznych opracowaniach, ten jeden
z najważniejszych dla rozwoju światowego komiksu
twórców, wymieniany jest dopiero około roku 1830,
jako redaktor „The Looking Glass”, a później – wraz
z Thomasem McLeanem (1788-1875) – prowadzący
„Mc’Leans Monthly”. Tak opisano ich spotkanie:
W Londynie w latach 1829-1830 nie było żadnego
dobrego twórcy karykatur politycznych, może z wyjątkiem Williama Heatha, często lepiej znanego pod
pseudonimem artystycznym „Paul Pry”. Przed 1829
rokiem był ceniony jako malarz miniatur i celebryta,
ale wciąż mając zamiłowanie i zacięcie do rysunku
satyrycznego, pewnego razu pokazał kilka karykatur
MacLeanowi, jednemu z wielkich ówczesnych wydawców. Ten który nie tylko doskonale się orientował
w środowisku artystycznym, ale był równie bogaty,
jak i przewidujący, rozpoznał w nich dzieło człowieka
o niekwestionowanych zdolnościach i oryginalnym
talencie. [3]
Istnieje podejrzenie, iż „The Looking Glass”
i „Mc’Leans Monthly” mogły być źródłem inspiracji
dla założonego w 1841 r. „The Punch”, który stał się
wzorem do naśladowania dla wielu czasopism satyrycznych i rysunkowych w całej Europie. Mogło być
też całkiem inaczej i tytuł ściągnięto od „The Glasgow Punch” (1832, z charakterystyczną winietą stanowiącą przyczynek dla kopistów z całej europejskiej
prasy) i bohatera Pulcinnella, który w anglojęzycznej wersji został nazwany Mr. Punch. Metafora lustra użyta w tytule, okazała się bardzo nośna. Każda
większa gazeta satyryczna twierdziła, że jest właśnie

takim lustrem. Czasem miało ono nawet drugą stronę,
jak przekonywał czytelników wielbiciel gier niebezpiecznych i surrealistycznych wyobrażeń – Lewis Caroll (1832-1898), a czasem bywało zaledwie kosztownym, ekskluzywnym zwierciadłem.
Jeśli ktoś niezbyt wysoko ceni komiksy, a zaczął czytać ten artykuł (będący zaledwie wycinkiem
książki) ze względu na ciekawostki o niektórych
ilustratorach, mam dla niego jeszcze jedną informację o Williamie Heathcie. W 1825 r. artysta stworzył
pięćdziesiąt sześć limitowanych, kolorowych akwafort
„Military duties”, które zebrał i wydał w inkrustowanej teczce Gustave de Ridder (1861-1945). Cykl prac
był luźno inspirowany historią życia amerykańskiego
generała… Williama Heatha (1737-1814) i wojną
o niepodległość. Ostatnia z grafik poświęcona została
scenie śmierci Kazimierza Pułaskiego (1745-1779)
pod Savannah.

Wielkie olśnienie Thomasa Bewicka

Za prawie każdą historyjką obrazkową i ilustrowanym magazynem wydawanym w Polsce kryje się
opowieść o brytyjskim lub francuskim twórcy, berlińskiej, wiedeńskiej, czy paryskiej gazecie, innowatorze z zatłoczonych uliczek Londynu albo znad amsterdamskich kanałów. Po prostu – wbrew naszym
wyobrażeniom i niewinnym pozorom – lata 30. i 40.
dziewiętnastego stulecia to prawdziwy początek rysunkowej prasy na Zachodzie, który bardzo uważnie
obserwowali polscy wydawcy, dziennikarze i artyści. Dobrze przyjęty przez prenumeratorów, ale zbyt
kosztowny w realizacji eksperyment (-y) Franciszka
Salezego Dmochowskiego (1801-1871) i konkurencyjnego wobec jego pomysłów „Magazynu Powszechnego” musiały skończyć się bankructwem. Sądzę, że
powody były co najmniej dwa – brak (mimo wszystko)
instytucji kawiarni prasowo-literackiej, w której bogatsi rentierzy i zadowoleni z życia reprezentanci
wolnych zawodów mogliby dyskutować nad najnowszym numerem ulubionego czasopisma. Drugi powód
to zbyt kosztowna technologia. Nie potrafiono wtedy
jeszcze łączyć tekstu z rysunkiem w sposób pozwalający na wydruk gazety w całości. Ilustracje wymagały
osobnej prasy litograficznej, a matryce miedziorytnicze często kupowano lub pożyczano od zagranicznych
wydawców. Tak funkcjonował „Magazyn Powszechny”
i ostatecznie ugiął się pod ciężarem kosztów. Dmochowski – jak pamiętamy – usiłował zamawiać
ilustracje w nielicznych pracowniach krajowych
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Random, Le mois comique, „Le Journal pour rire”, nr 210, 1855 .

Bertal, L’atelier (frag.), „Le Journal pour rire”, nr 25, 1852 .

Gustave Dore, La Conscription, „Le Journal pour rire”, nr 76, 1853 .
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MUZYKA
Dry Cleaning, New Long Leg
(4AD, 2021)

Mirosław Krzysztofek

Muzyk z otwartą
głową

Równo 20 lat po wydaniu pierwszej płyty supergrupa Mike’a Pattona powraca z nowym
albumem. Sporą niespodzianką jest fakt, że to
album, który powinien zadowolić fanów Faith
No More, a więc formacji Pattona znanej najszerszej publiczności. Tak jest przynajmniej
do połowy wydawnictwa – od utworu numer
sześć na płycie „Tattoo Zero” klimat nagrań
staje się bardzo niepokojący.
Dostajemy to, za co cenię twórczość zespołów
Pattona najbardziej: eklektyzm, zmiany tempa, chwilami atmosferę szaleństwa. Mike Patton to jedna
z najważniejszych postaci współczesnej muzyki rockowej i nie tylko ostatnich 30 lat. Muzyk z otwartą
głową, który dobiera sobie podobnie myślących muzyków. Na płycie „Tonic Immobility” poza wokalistą
Pattonem grają znani z wcześniejszych dokonań Tomahawk: gitarzysta znany z The Jesus Lizard, Duane Dennison, perkusista Helmet John Stanier oraz
nowa postać w zespol – wieloletni współpracownik
Johna Zorna, członek innych formacji Mike’a Pattona Fantomas i Mr Bungle – basista Trevor Dunn.
Moim zdaniem Tomahawk to jeden z najbardziej zespołowych projektów Pattona. Słychać, że gitarzysta
Duane Dennison miał duży wpływ na powstanie albumu. Jego gra, praktycznie pozbawiona solowych
popisów, to gitarowa jazda najwyższej próby. Jednak
jak już postanowi zagrać coś więcej poza genialnymi
riffami, to jest to strzał w dziesiątkę. Jak w utworze
„Fatback”.
To, co robi z głosem Patton na tej płycie, jest
chwilami zupełnie nieprawdopodobne. Wystarczy posłuchać utworu „Howlie” – do tego już zdążył nas
przyzwyczaić, a jednak ciągle zaskakuje. Czy to
album roku.? Nie wiem. Pamiętajmy, że Mike ciągle
tam gdzieś jest i rok się jeszcze nie skończył.
Tomahawk, Tonic Immobility
(Ipecac, 2021)
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Mirosław Krzysztofek

To tylko rock’n’roll
Debiutancki krążek zespołu, który powstał
w południowym Londynie w 2018 roku. Grupa
nagrała go w składzie: wokalistka Florence
Shaw, gitarzysta Tom Dowse, basista Lewis
Maynard i perkusista Nick Buxton. Album
został nagrany dla kultowej nie tylko w Polsce wytwórni 4AD. W latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku odpowiedzialnej za wydawanie płyt takich zespołów jak Dead Can Dance, Cocteau Twins, The Birthday Party, This
Mortal Coil, Pixies i wielu innych niezwykle
ważnych dla historii współczesnej muzyki wydawnictw.
W dzisiejszych trudnych czasach wytwórnia
4AD się całkiem nieźle i ciągle zaskakuje udanymi
debiutami. Takimi jak płyta „New Long Leg”.
Oczywiście jest to klasyczny post punk, ale co
zwraca od razu uwagę, to mówione, a nie śpiewane,
teksty Florence Shaw, którymi wokalistka grupy potrafi naprawdę zaczarować słuchaczy. Przypomina
trochę Kim Gordon z Sonic Youth, ale jest bardziej
liryczna i delikatna. Muzycy grają świetnie. To co
się dzieje „za plecami” Florence, jest naprawdę interesujące. Takie granie ma na Wyspach Brytyjskich
długą tradycję. Wystarczy wspomnieć The Fall. Duży
w tym udział Johna Parisha, znanego ze współpracy
między innymi z PJ Harvey, który płytę wyprodukował. Zatrudnienie go było świetnym pomysłem. Zespół brzmi rewelacyjnie. „New Long Leg” to dla mnie
płyta na obecne niezbyt wesołe czasy. Nie dlatego,
że jest optymistyczna. Jest raczej melancholijna i
prosta. Bo to tylko rock’n’roll, ale ja to lubię
Mirosław Krzysztofek, ur. w Kielcach. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził audycje
muzyczne w Radio Kielce. Recenzuje festiwale i nowości
płytowe, najczęściej z nurtu rocka progresywnego.

HISTORIA

Andrzej Nowak-Arczewski

Dr Jekyll and Mr
Hyde polskiej
konspiracji

(Fragment książki reporterskiej „Przykosa”,
która ukaże się w drugiej połowie roku nakładem
krakowskiego Wydawnictwa „Znak”)

Idziesz brzegiem Wisły pewny siebie, bo woda
przecież tylko po kostki. Stawiasz kolejny krok
i nagle wpadasz w kilkumetrowy dół, chociaż
jeszcze wczoraj było tu płytko, bezpiecznie.
Grząski teren, wiry, silne prądy denne zrobiły
swoje. I to zaledwie w ciągu kilku godzin. Zapadasz
się w piasek, prawie cały w nim chowasz, a nurt od
razu ciągnie cię do środka. I już po tobie. (Wodniacy
o wiślanej przykosie)
Ot, notatka
W dokumentach znajduję niewielką notatkę,
a właściwie meldunek. Sztab konspiracji powojennej
zostaje zdradzony przez najbliższego współpracownika, oficera polskiego podziemia.
Kilka zdań sprawia, że dowódcy Armii Krajowej
zostają zatrzymani. Są poddani okrutnym przesłuchaniom. Męczeni i katowani przez wiele tygodni. Już nigdy nie wychodzą na wolność.
Krótka, zwięzła, lapidarna notatka, jej skutki
tragiczne. Dla historyka, który interesuje się okolicznościami zatrzymania przez bezpiekę polskich oficerów, może stanowić podstawowy dokument, chociaż
można mieć do niego wiele zastrzeżeń. Są wątpliwości do daty postawionej na końcu oraz niektórych
pseudonimów, co może wynikać z roztargnienia, szybkiego pisania, zdenerwowania, celowego mylenia pogoni. Nie przekreśla to jednak znaczenia notatki.
Przez wiele lat leżała w przepastnych archiwach, w zbiorach zastrzeżonych. Dopiero niedawno
została udostępniona.
Kilka zaledwie zdań: „Meldunek! Melduję, że
wczoraj został przeze mnie zatrzymany płk ››Lin‹‹.
Następnie otrzymałem informację od ppor. ››Roga‹‹,
oficera ordynansowego płk. ››Lina‹‹, że płk ››Kruk‹‹,
2 skoczek w Anglii jest obecnie dowódcą AK,
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a dotychczas był Komendantem Okręgu Kraków. Płk
Kruk ma na wszystkich kontakty, tzn. na ›› Kruka 2‹‹,
„Nurka‹‹, „Barabasza‹‹, ››Mirskiego‹‹, ››Kreskę‹‹, ››
Ajsa‹‹ i ››Rysię‹‹ – przez ppor. „Roga‹‹.
17 kwietnia 1945. ›› Dąb‹‹
Nasuwa się pytanie, kim jest człowiek, który
ją pisze. Zatrzymuje „Lina”, wydaje „Kruka”, dowódców Armii Krajowej, określa ich rolę i znaczenie
w konspiracji.
Pod pseudonimem „Dąb” kryje się Dionizy
Mędrzycki. Zasługi, o których donosi w notatce, to
w nowych służbach jego olbrzymi sukces, przepustka
do kariery w nowym państwie. Zaledwie przed miesiącem pisze oficjalne zobowiązanie o współpracy
z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Czarnym atramentem, szesnastego
marca, obiecuje, że wyznaczone zadania będzie wykonywał dla dobra całego społeczeństwa. I ściśle według własnego sumienia i instrukcji.

Ppłk w stanie spoczynku Dionizy Mędrzycki pseudonim „Reder”

Zobowiązuje się szczególnie do tropienia
wszystkich organizacji, Narodowych Sił Zbrojnych,
Armii Krajowej, które występują przeciwko obecnemu ustrojowi i Rządowi Tymczasowemu. Za punkt
honoru stawia sobie ich obserwację i meldowanie

ROK STANISŁAWA LEMA

Pułapka Gargancjana (adaptacja Wyprawy pierwszej z Cyberiady Stanisława Lema). Fragment komiksu
- rysunki Tomasz Łukaszczyk, adaptacja Paweł Chmielewski, Wydawnictwo ST „Zenit”, Kielce, 2017
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ROK STANISŁAWA LEMA

Agnieszka Majcher

Od poezji absurdu
do romantyczności

„Cyberiada” Stanisawa Lema jest zbiorem krótkich form prozatorskich, których głównymi
bohaterami jest para genialnych konstruktorów – wynalazców, podróżujących po różnych
planetach: Trurl i Klapaucjusz [1].
Ci poszukiwacze szczęścia, przygód i godziwej zapłaty są jedną z typowych dla literatury par
nierozłącznych kompanów, wiecznie rywalizujących i sprzeczających się , tak barwnych, że trudno
oprzeć się wrażeniu, że obcujemy z opisem ludzi
z krwi i kości. Wojciech Orliński w biografii pisarza
pozwala, jak sam przyznaje, ponieść się wyobraźni
i wysuwa – dość prawdopodobnie brzmiącą – tezę, że
para ta miała swój pierwowzór w relacji Lema z jego
przyjacielem Janem Błońskim [2]. Rzecz rozgrywa się
w świecie, w którym sztuczna inteligencja opanowała
Wszechświat, a człowiek, zwany „bladawcem”, pojawia się incydentalnie i zasadniczo należy do sfery
mitów i legend, stąd można wyciągnąć wniosek, że
akcja utworu rozgrywa się w odległej przyszłości.

Przekład „Cyberiady” i korespondencja
autora z Michaelem Kandelem

Tym, co wyróżnia „Cyberiadę” od innych propozycji science fiction jest takie zaprezentowanie świata
przedstawionego, że czytelnik zapomina, iż bohaterami są roboty, a nie ludzie. Dużą rolę odgrywa
w tym język, stylizowany na baśń, klechdę, pełen archaizmów, ale też inwencja autora, przejawiająca się
w kreowaniu nowych leksemów na opisanie świata
przedstawionego. Nie brakuje w tym cyklu również
terminów naukowych i opisów technologii przyszłości.
Właśnie takie stopienie pozornie nieprzystających do
siebie elementów językowych i gatunkowych wyróżnia utwór na tle literatury science fiction. Jerzy Jarzębski pisze:
„Cyberiada” to książka, którą Lem lubi – i uważa
za swój prywatny wkład w poetykę literatury science
fiction. W samej rzeczy nikt bodaj przedtem nie
skrzyżował w taki sposób przyszłościowej fantastyki
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z baśnią i filozoficzną powiastką, nikt też nie sporządził takiego stopu materii „naukowo-technicznej”
z baśniowym sztafażem przedstawionego świata [3].
To właśnie połączenie różnych sfer może stanowić poważną przeszkodę przy przekładaniu tekstu
na inne języki, jak również już przetłumaczonemu
dziełu może utrudniać funkcjonowanie i jego recepcję w nowej kulturze, jeśli nowy tekst będzie nawet
wierny oryginałowi, ale sprzeczny z przyzwyczajeniami i wyczuciem literackim odbiorcy docelowego.
Prawdopodobnie dlatego, mając świadomość ogromu
zadania stojącego przed nowo poznanym przez Lema
tłumaczem Michaelem Kandelem, pisarz aktywnie
uczestniczył w powstawaniu przekładu tego utworu
na język angielski, regularnie wymieniając z Amerykaninem korespondencję. Listy Lema, pisane między
1972 a 1987 rokiem, są fascynującą lekturą, dającą
czytelnikowi wgląd w warsztaty pisarza i tłumacza,
a według Jarzębskiego najciekawszą bodaj częścią
korespondencji są te listy, w których autor książek
wyjaśnia tłumaczowi zawiłości neologizmów „Cyberiady” [4]. Pisarz miał świadomość, że zagadnienia
poruszane w korespondencji są istotne nie tylko dla
tłumacza, ale dla każdego zainteresowanego przekładem, ponieważ pisze: nasze Listy Zebrane okażą
się może kiedyś encyklopedycznym przyczynkiem do
Teorii Tłumaczenia (LL, s. 84). Szczegółowo omawiane
są w nich nie tylko wspomniane neologizmy, ale styl
opowiadań, poszukiwania wzorów w poetyce języka
docelowego i utworów literackich, z którymi angielski tekst „Cyberiady” mógłby wejść w intertekstualny
dialog. Poprzez wymianę myśli między autorem oryginału, a tłumaczem – budowany jest szeroki metakontekst dla przekładanego utworu. Wzajemne zrozumienie i udane, choć Lem okazjonalnie podśmiewa
się z freudyzmu, próby wejścia w psychikę piszącego,
stają się fundamentem, na którym powstaje rekonstrukcja myśli autora w języku angielskim. Taka relacja jest dość niecodzienna, choć nie jest wyjątkiem.
Zawodowa i prywatna przyjaźń między Normanem
Davisem i tłumaczącą jego dzieła Elżbietą Tabakowską była niezwykle pomocna w procesie przekładu jego prac. Z pola translacji angielsko-polskiej
znana jest też przyjaźń i korespondencja Ernesta
Hemingwaya i jego polskiego tłumacza Bronisława
Zielińskiego, choć w tym przypadku nie dochodziło
do szczegółowego omawiania utworów pod kątem
przekładu [5]. W pracy nad skomplikowanym kodem
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Paweł Chmielewski

W Krainie
Radosnych
Deweloperów
Sztuka jest zawsze uogólnieniem. Tutaj mamy
jednostkowy przypadek, który ma coś udowadniać. No właśnie, co? Ja się pytam, przeciw komu? Oto słowa cenzora wypowiedziane w serialu „Dom”. To jak diagnoza jednej
z wielu chorób przyspieszających rozkład
polskiej przestrzeni publicznej. Kolejny wirus
atakujący resztki kapitału społecznego. Po
„pastelozie”, znanej z „Wanny z kolumnadą”
Filipa Springera (jako jednostka kolorystyki blokowisk) i „samochodozie” rozpoznanej
przez kilku antropologów, przyszedł czas na
„betonozę”.
Książka Jana Mencwla, publicysty, animatora
kultury, współzałożyciela i przewodniczącego stowarzyszenia Miasto jest Nasze, nosi podtytuł „Jak się
niszczy polskie miasta”. Obok wirusów powszechnych,
ogólnopolskich, odkryto również odmiany ogólnoświatowe – z wiodącym (lecz na szczęście) zwalczonym, globalnym – „smart city” i regionalne, bardzo
złośliwe mutacje, z kielecką „remarszrutyzacją” na
czele.
Mieścimy się (jako redakcja) w Kielcach, tu
mieszka (i najprawdopodobniej tu umrze) przynajmniej połowa z kilkudziesięciu jej współpracowników.
Przywołam więc zaledwie parę faktów z lokalnej metropolii i miasteczek przyległych: zielony rynek kielecki z niewielkim stawem zmieniony w betonową
pustynię, sto kilkadziesiąt stuletnich klonów i jesionów wyciętych przy tylko jednej z ulic w centrum
(Chęcińska), rowerowe ścieżka projektowane tak, aby
wyciąć jak najwięcej akacji (Orkana), plan osiedla
wysokościowców, stojącego tuż u podnóża rezerwatu
krajobrazowo-geologicznego (W. Polskiego), sprzedaż
dworca autobusowego, połączona z upadkiem przedsiębiorstwa PKS, „remarszrutyzacja” MPK polegająca na stopniowej likwidacji połączeń autobusowych

140

i zmianie tras średnio, co trzy tygodnie, plan „rewitalizacji” parku miejskiego o wartości kilkunastu milionów z nieznaną liczbą drzew do wycinki (w tym części słynnej alei kasztanowej znanej z prozy Stefana
Żeromskiego), bliżej nieokreślone środki przeznaczone
na realizację idee fix „smart city”. I z okolicy – istniała jeszcze trzy lata temu dębowa aleja (ponad sto
potężnych drzew) na drodze ku dębowi „Bartek”. Istniała... Ariańskie i średniowieczne rynki (Rakowa, Bodzentyna, Daleszyc) już nie są zacienione, już nie są
zielone. To brukowane kostką pustynie z nieodłączną
kiczowatą fontanną w kształcie kuli ziemskiej.
Ten zestaw przypadków kieleckich nie jest jakimś ewenementem. Po tej samej trajektorii działań
i myślenia zabetonowano wąwóz w Kazimierzu Dolnym, ogołocono wiele parków i skwerów warszawskich, zniszczono tysiące polskich miast. Spisałem tę
krótką, lokalną listę, by pokazać w mikroskali zjawiska, które relacjonuje i rejestruje autor „Betonozy”.
Mógłbym jeszcze dodać dzierżawę działek pracowniczych przez właścicieli tartaków – na jeden sezon – i wycinkę szlachetnych odmian drzew owocowych oraz modrzewi. Mencwel pokazał nam również
mechanizm i społeczno-prawne przyczyny tej nieustannej wojny z zielenią w polskich miastach.
Pierwszy bardzo ważny element tej układanki –
„lex Szyszko” i szaleńcza działalność Lasów Państwowych to był zaledwie wierzchołek lodowej góry, erupcja radosnej twórczości pilarzy. Przed ustawą i po jej
zmianie niszczono zieleń w całej Polsce regularnie,
może tylko na mniejszą skalę i cokolwiek w ukryciu.
Kult betonu sięga nad Wisłą zwłaszcza lat 70. - przypomnijmy sobie chociażby powtarzane w nieskończoność rysunki Zbigniewa Jujki z ciągnącym się szeregiem pniaków aż po horyzont. Starano się jednak
sadzić drzewa na osiedlach i pozostawiać „korytarze
powietrzne”. W latach 90. zlikwidowano praktycznie
instytucje miejskich urbanistów i polskie osiedla zaczęły dusić się od smogu.
Ale co z tym pierwszym elementem? To najzwyklejszy, ludzki strach. W niewielkich i średnich
miasteczkach władza ma nieporównywalnie większą (nieomal feudalną) władzę, niż w metropolitalnej
Warszawie, dużym Krakowie, czy Trójmieście. Na prowincji walka o kilka drzewek może być odebrane, nieomal, jak próba „zamachu stanu”. Ekologia to zarazem
strach przed utratą pracy, społecznej akceptacji, użyję
tu reymontowskiej symboliki byciem w gromadzie.
Element drugi – deweloperka. Ten – powiedzmy sobie
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szczerze – nowotwór zżerający tkankę polskich miast.
Wyrasta na kompletnej rezygnacji państwa z budownictwa mieszkaniowego. I z prawnego porządku,
który zezwala na wznoszenie całych osiedli zaledwie z kwartałkiem malutkim suchego trawniczka koło
bloku. Element trzeci – tu odwołam się do spisanego
przez autora (przekomicznego, ale i makabrycznego)
„Alfabetu drwala”: drzewa – mianowicie – m.in. „powodują alergie”, są „chore”, pod drzewami grupuje się
„element”, drzewa mają ponadto liście (sic!) i znane są
z „ataków” na przechodniów, a zwłaszcza samochody.
Zapis i wizja drapieżnych drzew odpowiedzialnych za wypadki samochodowe, a wręcz – nie bójmy
się tego powiedzieć i napisać – napastujących kierowców, zajmuje kilkadziesiąt stron. Obok bowiem
działań deweloperów, to właśnie parkingi samochodowe (często zawłaszczające przestrzeń i powstające nielegalnie) oraz „oczyszczanie” poboczy dróg,
odpowiada za masowe wycinanie drzew w polskich
miastach. Do tego katalogu przyczyn dodałbym jeszcze – choć to (ze względu na gigantyczne obroty)
wymagałoby pewnie śledczego potencjału olbrzymiej
stacji – lobby meblarskie i tartaczne. Nie zadaje się
bowiem pytań, co tak naprawdę dzieje się z kilometrami sześciennymi drogiego drewna, które znika
z przestrzeni polskich miast.
Klimatyczny, a przede wszystkim hydrologiczny
Armagedon związany z wycinką drzew (vide brak
wody w kilkuset polskich miastach w lecie, z klinicznym przypadkiem Skierniewic) dopełnia Mencwel
kładąc kolejne puzzle w tej układance. To znaczny
wzrost zgonów w lecie, betonowanie i sztuczna regulacja rzek, zabijająca faunę i florę. To wreszcie celowe ograniczanie miejskiego transportu publicznego
i likwidacja kolei. Tu rozbudowanym uzupełnieniem
może być reportaż Olgi Gitkiewicz „Nie zdążę”.
Na koniec zostawmy jeszcze technokratyczną
(i w swej istocie makiaweliczną) ideę „smart city”,
która będąc pozornie nowoczesną, ignoruje wpływ
środowiska naturalnego, usiłując kreować futurystyczną przestrzeń miejską, naszpikowaną gadżetami
wkraczającymi w prywatną sferę obywateli. Jak na
razie efektem zachłyśnięcia się „smart city” w Polsce jest upadek wielu lokalnych inicjatyw (opartych
na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich) i de
facto wspieranie działań instytucjonalnych, kosztem
organizacji pozarządowych. Tak bowiem się składa,
że obrońcami klimatu i zdrowych zielonych miast
(również przed „nowoczesnością” samorządowych

patrycjuszy) jest w Polsce trzeci sektor. Narrację
o tym swoistym zmierzchu i upadku naszych miast
uzupełnia autor szeregiem odwołań i porównań ze
Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Niemcami, Danią
oraz bogatym materiałem źródłowym (przede wszystkim przywołującym dyskusje prasowe i konsultacje
spoeczne w krajach Unii Europejskiej).
Wściekłość i żal, zaś nade wszystko bezradność
i zniechęcenie. To pozostaje po przeczytaniu i rozmowach o „Betonozie” Jana Mencwla. Jednej z najbardziej ponurych książek ostatniej dekady. Książki,
której nie przeczyta raczej żaden z urzędników. Ja się
pytam, przeciw komu? Ja się pytam, po co?! pewnie
zakrzykną wzorem pewnego pana w czarnej kurtce
z małego ekranu.

Jan Mencwel
Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta
340 s. ; 20,5 cm
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Polska, 2020
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DESIGN
Po prawej stojak na choinkę, po lewej ceramika Fenek (Przedmioty Domowe.
Rzeczy w życiu człowieka, Instytut Dizajnu, Kielce). Fot. Lena Kolasa

Lena Kolasa

Rzeczy w życiu
człowieka

Aby zbadać ludzkie przywiązanie do przedmiotów, warto cofnąć się do XV i XVI wieku, kiedy powstało zjawisko kolekcjonowania w formie studioli i kunstkammer.
Zakładane głównie przez zamożnych Europejczyków, których stać było na dalekie podróże i kosztowne transakcje, stanowiły wyjątkowe zbiory niecodzienności (curiosa), rzadkich obiektów naturalnych
(naturalia), skarbów nauki (scientifica) oraz przedmiotów wytworzonych ręką człowieka (artificialia).
W tych kategoriach mogły mieścić się nieskończone
ilości podkategorii, bowiem gabinety osobliwości
(polska nazwa zjawiska) mogły zawierać dosłownie
wszystko - od rzeczy praktycznych i cennych naukowo naturaliów po bardzo niepozorne przedmioty,

Obraz-lampa sakrokicz, wł. Tomek Lelek (Przedmioty Domowe. Rzeczy w
życiu człowieka, Instytut Dizajnu, Kielce). Fot. Lena Kolasa
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którym sentymentalne lub magiczne znaczenie nadawali ich właściciele (wiele z pierwszych gabinetów
zawierało np. rogi jednorożca). Chociaż służyły właścicielom głównie do pogłębiania wiedzy o świecie
i zdobywania prestiżu społecznego, to wiele z nich
było świadectwem osobistych zainteresowań, gustu,
a nawet historii życia danego kolekcjonera.
Niewątpliwie nadal jesteśmy mocno związani
z przedmiotami, którymi się otaczamy. Każdy dom
to skarbiec przeróżnych obiektów i prywatny gabinet osobliwości. Naturalne jest, że nie wszystkie
służą celom praktycznym. Wystarczy, że są - ozdabiając przestrzeń, w której żyjemy i opowiadając
różne historie z naszego życia. Pojedynczy przedmiot
może być silnym, sentymentalnym nośnikiem emocji
i naszej przeszłości, elementem potwierdzającym nasz
gust lub obiektywnie cennym obiektem rzemiosła, czy
dizajnu.
O tym co wypełnia i ubarwia nasze życia
i domy opowiada otwarta w styczniu tego roku ekspozycja pt. ”Przedmioty Domowe. Rzeczy w życiu
człowieka” przygotowana przez Instytut Dizajnu
w Kielcach we współpracy z Aleksandrą Koperdą,
autorką książki ”Odwiedziny. Rozmowy o dizajnie”,
która była inspiracją dla powstania tego projektu.
Wystawa złożona jest z 35 eksponatów „wyjętych”
prosto z domów swoich dumnych właścicieli, głównie artystów, architektów i projektantów. To kolekcja
przeróżnych i wyjątkowych na swój sposób przedmiotów - znajdziemy tam między innymi ikony dizajnu krzesła Panton i BZ 235 z kompletu KARO, czy zegar
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Przedmioty Domowe. Rzeczy w życiu
człowieka, Instytut Dizajnu, Kielce).
Fot. Lena Kolasa

Z 312-1; obiekty użytkowe, w których na nowo odnaleziono piękno - koń gimnastyczny i fragment kraty
z ośrodka wypoczynkowego; ale także wiele śmieszności i sentymentalnych artefaktów jak przynosząca
szczęście malutka figurka kota, urocza lampa “sakrokicz”, a także odwzajemniające się uśmiechem lustro.
Wszystkie przedmioty z wystawy opatrzone są nazwiskiem właściciela, krótkim biogramem oraz historią
na ich temat - jak się znalazły w swoim nowym domu

i jakie tworzą w nim znaczenie. Dzięki umieszczeniu
ich w nowym kontekście - w przestrzeni publicznej
i instytucji, możemy na nowo je odczytać - z perspektywy zarówno właścicieli, którzy cieszą się tymi
rzeczami na co dzień, ale również historyków dizajnu
oceniających całokształt tego zjawiska. Jak widzowie
nowożytnych kunstkammer zagłębiamy się w kolekcję
wyjątkowych osobliwości i w życie ich właścicieli.
Tych, których ominęła wystawa lub łaknących
poznania podobnych historii, przedmiotów i kolekcjonerów może zainteresować wspomniana książka Aleksandry Koperdy, oparta na jej osobistych wizytach
w domach polskich artystów. Tytułowo, rozmawia
z nimi o dizajnie - ciekawych rozwiązaniach architektonicznych i dekoracyjnych, ale przede wszystkim
o konkretnych przedmiotach i ich historiach.
W książce Koperdy znajdziemy wszystkie
obiekty z wystawy “Przedmioty domowe (...)” oraz
wiele innych do odnalezienia... podczas lektury.
Fagment kraty z ośrodka
wypoczynkowego, wł. Maciek
Bajorek (Przedmioty Domowe.
Rzeczy w życiu człowieka,
Instytut Dizajnu, Kielce).
Fot. Lena Kolasa

Rodzinna pamiątka, figurka Czarny Kot, wł. Ola Niepsuj (Przedmioty
Domowe. Rzeczy w życiu człowieka, Instytut Dizajnu, Kielce). Fot. Lena
Kolasa
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Marta Porwich

Buntownicy
(prawie) z wyboru
Workamperzy. Amerykanie, którzy stracili
swoje domy i oszczędności na skutek kryzysu
w 2008 roku – mieszkają w kamperach, przerobionych vanach i autobusach. Nie, nie są
bezdomni. Wolą o sobie mówić, że są bezmiejscowi, choć swoje ruchome domy stawiają na
parkingach i dzikich bezdrożach. Kąpią się na
stacjach benzynowych i sikają do wiadra. Seniorzy, którzy za pracą sezonową przemieszczają się po całych Stanach Zjednoczonych,
zmierzają do magazynów Amazona, kempingów, przetwórni buraka cukrowego.
Wydawać by się mogło, że nie ma nic piękniejszego niż rzucenie wszystkiego i ruszenie w drogę.
Ale workamperzy to nie młodzi cyfrowi nomadzi, którzy pracują zdalnie i wrzucają na Instagram zdjęcia
z malowniczych zakątków Azji, w których zajmują
się programowaniem czy pracą twórczą i mieszkają

w wygodnych hotelach. Inaczej jest wtedy, gdy to sytuacja zmusza do sprzedania mieszkania i zapakowania najcenniejszych i najpotrzebniejszych rzeczy do
samochodu, który staje się nowym domem. Taki los
spotkał bohaterów reportażu „Nomadland” Jessiki
Bruder. Stracili swoje domy z powodu długów, choroby, straty pracy lub dlatego, że zasiłek emerytalny
nie pokrywa ich wydatków. Bohaterowie, którym
dane było stanąć przed dylematem – kupić lekarstwa, nakarmić rodzinę czy opłacić czynsz, zdecydowali się na radykalne rozwiązanie – wyprowadzili się
z domu i zamieszkali w kamperze, przerobionym vanie
albo autobusie. Stali się współczesnymi nomadami.
Z wyboru, ale częściej z konieczności. Dla zachowania godności, by nie być zdanym na pomoc rodziny.
Łapią dorywcze, nisko płatne prace, byleby dorobić
do skromnej emerytury i przeżyć. Ale takie wyjście
poza system daje też poczucie wolności i samostanowienia. Osoby po sześćdziesiątce, a często starsze,
nie są w ten sposób skazane na dobroć swoich dzieci
i państwa. Mogą jeździć po całym kraju, cieszyć się
naturą, tworzyć wspólnotę.
Jessica Bruder pokazuje obie strony medalu.
Z jednej strony transformacja w osobę bezdomną, czy
też raczej bezmiejscową, jak wolą się nazywać kamperowcy, nie jest prosta. Nagle trzeba upchnąć swoje
życie na kilku metrach kwadratowych bez stałego
Frances McDormand
Nomadland
reż. Chloé Zhao
USA, 2020
Fot. Materiały prasowe
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Paweł Chmielewski

Epifanie
codzienności

Duńska kultura pozostaje dla nas nadal –
w znacznym stopniu – enigmą. Najbardziej
rozpoznawalni wciąż pozostają postaci filmowego świata: nietuzinkowi reżyserzy (Abriel
Axel, Nicolas Winding Refn i Lars von Trier)
i aktorscy zdobywcy Hollywood (Mads Mikkelsen, Nikolaj Coster-Waldau). Wśród literatów
rozpoznajemy cesarza baśni Hansa Christiana Andersena i kilku twórców minionej epoki – „mrocznego” filozofa - Sørena Kierkegaard, autorkę afrykańskich wspomnień Karen
Blixen i autobiograficznego „Pellego zwycięzcy”, Martina Andersena Nexø. Do tych postaci nierozpoznanych należy pisarka średniego
pokolenia – Adda Djørup.
Urodzona w 1972 r. w Aarhus, debiutująca
w 2005 r. tomem wierszy, jest autorką (przełożonej
właśnie na polski i wydanej przez Biuro Literackie)
krótkiej powieści „Den mindste modstand” („Najsłabszy opór”) uhonorowanej w 2009 r. Europejską Nagrodą Literacką.
Ta niewielka objętością proza, zbliżająca się
nieomal do „poezji codzienności”, pozbawiona dialogów, z niespiesznie prowadzoną narracją, chwilami
przypominającą swobodne odpryski strumienia świadomości koncentruje się na kilku tygodniach z życia Emmy Dombernovsky, jak się możemy domyślać
współpracowniczki przy „projektach” jednej ze skandynawskich korporacji. Partner Emmy JC opuszcza ją
właśnie na kilkanaście tygodni, podróżując z ekipą
biologów morskich do Australii, zaś dziewczyna wyrusza do nadmorskiego miasteczka Tisvildeleje. Zorganizować musi pogrzeb swej babki Dagny i zająć się
odziedziczonym letnim domkiem. Zdawać by się mogło, że owa wędrówka mogłaby stać się pretekstem
do powstania prozy insularnej, obrazu gwałtownego
zderzenia cywilizacji z pierwotną dzikością mieszkańców targanej sztormami krainy. Nie to jest intencją
autorki. Spotkanie z parą młodych, bogatych Brytyjczyków, odbierających świat niczym bohaterowie

„Śniadania u Tiffany’ego” Trumana Capote jest również tylko jednym z elementów swobodnych rozbłysków codzienności.
Jak bowiem skonstruowany został świat przedstawiony i kim bowiem jest główna bohaterka?
Emma, która bardzo lubiła pełną otwartości relację
myśli ze światem w pierwszych godzinach pełnego
rozbudzenia, zadumała się któregoś popołudnia
w swojej kuchni nad świeżo zrobioną jajecznicą z bekonem tak dobrze wysmażonym, że niemal ostrym na
brzegach. W chwili, gdy usłyszała odgłos przekręcanego w zamku klucza, danie zdało jej się znakomitym
odzwierciedleniem zestawionych w pary przypadku
i przeznaczenia, chaosu i porządku. „Najsłabszy opór”
Djørup jest emanacją i kwintesencją duńskiej – robiącej niezwykłą karierę na świecie – filozofii „hygge”.
Ta eskapistyczna, lub mówiąc inaczej „luzacka”
postawa wobec życia zrodziła się jeszcze w XIX w.
Oznacza akceptację, komfort, radość przebywania
z innymi, błogostan wywoływany przez proste, przyziemne czynności – rozmowę, jedzenie, podziwianie krajobrazu. „Hygge” odrzuca konsumpcjonizm,
a przeciwstawia mu prostotę strojów, wnętrz i „cynamonowe ciasteczka”. Tak zresztą upływa tych kilka
tygodni z życia Emmy. Na niezobowiązujących, acz
przyjemnych spotkaniach z niedawno poznanymi
przyjaciółmi. Jak w każdej baśni (bo czymże innym
jest owo życie w dostatnim, skandynawskim „hygge”)
pojawić się musi „ten zły”. Emanacją zepsutego
świata jest kuzyn Emmy – Rolf Dombernovsky, potentat w produkcji oprawek do okularów, aresztowany za
malwersacje podatkowe.
Symbolem duńskiej filozofii stają się wszechobecne w tej historii parzydełkowce. JC zajmuje się
nimi zawodowo, zaś Emma uwielbia snuć o nich opowieści, aż jej słuchacze, pogrążeni w błogich marzeniach, odpływają – niczym meduzy – i pozwalają sobie dryfować w leniwym nurcie życia.
Adda Djørup
Najsłabszy opór
104 s. ; 22,5 cm
Stronie Śląskie: Biuro Literackie
Polska, 2021
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Agata Orłowska

Od like’a do Trumpa

Podczas lektury „Dyktatury danych” niejednokrotnie zastanawiałam się, czy pojawi się
w niej wątek, by tak rzec, rodzimy. Doczekałam się go, choć w nieco innym niż zakładany
charakterze. Polski naukowiec, Michał Kosiński, profesor Uniwersytetu Stanforda, jeden
z czołowych specjalistów w dziedzinie psychometrii, badając technologię, którą określił
mianem broni masowego rażenia, wbrew swojej woli dał niejako zaczyn do zrodzenia się
procederu będącego tematem książki.
Chodziło o testy psychograficzne i jedną z aplikacji Facebooka, za pomocą których na podstawie zaledwie 68 polubień mógł określić kolor skóry, orientację seksualną, preferencje polityczne czy skłonności
do narkotyków i alkoholu u konkretnego człowieka,
jak również stwierdzić, czy jego rodzice są rozwiedzeni. Siedemdziesiąt polubień wystarczało, aby dowiedzieć się na temat danej osoby więcej, niż wiedzieli jej znajomi; na podstawie stu pięćdziesięciu
polubień […] więcej niż jej rodzice, a na podstawie
trzystu - więcej od partnera tej osoby. Kolejne polubienia pozwalały […] na zdobycie głębszej wiedzy,
niż ta osoba miała o sobie samej. Kosiński odmówił
udostępnienia stworzonej bazy danych do celów komercyjnych, przestrzegł jednak, że została ona w podejrzany sposób pozyskana i wykorzystana. Czy tak
było w rzeczywistości autorka książki, Brittany Kaiser, nie udziela jednoznacznej odpowiedzi, ukazując
wielokrotnie jednostronny punkt widzenia, a może
stopień zawoalowania faktów, przy którym nie wiadomo już, w co wierzyć. Jedno jest pewne - po przeczytaniu książki nie można dłużej myśleć, że pozostawianie w sieci jakichkolwiek cyfrowych śladów
jest niewinne i obojętne nie tyle dla wyborów konsumenckich, co przede wszystkim wyborów politycznych
oraz relacji społecznych z ładem publicznym włącznie.
Choć książka „Dyktatura danych. Kulisy działania Cambridge Analytica. Jak Big data, Trump
i Facebook zniszczyły demokrację i dlaczego może
się to powtórzyć” nie przedstawia szeroko wykorzystywanych w internecie mechanizmów psychografii
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i mikrotargetowania, które w ostatnich kilku latach
znacząco wpłynęły na politykę 50 krajów świata,
w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i państw Europy, przybliża za to skalę problemu
i proces popadania w sidła manipulacji oraz jej konsekwencje z big data, nowoczesną reklamą i przekazem zindywidualizowanych treści w tle. Donald
Trump w Białym Domu, brexit wbrew wszelkim prognozom, ogólnoświatowa tendencja do popierania
rządów skrajnych prawicowców oraz wzrost podziałów społecznych z nasilającymi się lękami „plemiennymi”. To tylko niektóre skutki zakamuflowanej,
nieetycznej działalności SCL Group i Cambridge
Analytica, zajmujących się m.in. manipulowaniem wynikami wyborów, tworzeniem sieci wzajemnych wpływów, pogłębianiem podziałów, a w konsekwencji szerzeniem nienawiści.
Brittany Kaiser, była pracownica Cambridge
Analytica, tworzy coś na wzór pamiętnika ku odkupieniu win. Opisuje z dużą szczegółowością swoją
biegunową karierę zawodową w latach 2014-2018
- od zapalonej idealistki i działaczki na rzecz praw
człowieka, działającej u boku Baracka Obamy, po
historię zmanipulowanej karierowiczki w firmie Alexandra Nixa, będącej tych praw zaprzeczeniem. W ten
sposób, od wewnątrz poznajemy kulisy działania CA.
Choć można odnieść wrażenie, że postawa Kaiser to
czysty koniunkturalizm pełen ckliwych usprawiedliwień, nie można odmówić jej po prostu bycia człowiekiem, ale też odwagi i bohaterstwa, a także zaangażowania w zadośćuczynienie popełnionych błędów.
Gorąco polecam każdemu użytkownikowi internetu, również jako uzupełnienie dokumentu dostępnego na platformie Netflix „The Great Hack” oraz ku
przestrodze przed tym, co możemy znaleźć w sieci,
czy inaczej - co może znaleźć nas.
Brittany Kaiser
Dyktatura danych
458 s. ; 24 cm
Warszawa: HarperCollins Polska
Polska, 2020
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Ronan Farrow
Złap i ukręć łeb. Szpiedzy.
Kłamstwa i zmowa milczenia
wokół gwałcicieli
448 s.; 21,5 cm
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne
Polska, 2020

Agata Kulik

„Nie”, znaczy „Nie”
#metoo to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych hasztagowych akcji na świecie.
Swoją popularność zawdzięcza właśnie sprawie nad którą pracował dziennikarz śledczy
NBC a potem „New Yorkera” - Ronan Farrow.
W swojej książce „Złap i ukręć łeb” Farrow
(syn Mii Farrow i Woody’ego Allena) opisuje kulisy
swojego dochodzenia w sprawie Harvey’a Weinsteina – wpływowego producenta filmowego oskarżonego o molestowanie seksualne i gwałty. Co zaskakujące, najbardziej w całej historii opisanej przez
Farrowa poraża nawet nie skala tego procederu, ale
sposób jego tuszowania i bagatelizowania tej sprawy
przez media, współpracowników, znanych reżyserów i inne wpływowe osoby, które dbały by oskarżenia dotyczące Weinsteina nie ujrzały nigdy światła dziennego.
Sam Ronan Farrow miał wielkie problemy
z opublikowaniem materiału w swojej macierzystej
stacji telewizyjnej NBC mimo przekonywujących dowodów i mocnych wywiadów. Szef Farrowa starał się
nie doprowadzić do dalszego kontynuowania dziennikarskiego śledztwa i opublikowania istniejących już
nagrań na temat znanego producenta.
W swojej książce Farrow przedstawia kulisy pracy nad materiałem dotyczącym Weinsteina, a także innych wysoko postawionych osób ze
świata mediów i polityki. Osób dostatecznie bogatych i wpływowych, by wykorzystując swoją pozycję,
zapewnić sobie ochronę przed wymiarem sprawiedliwość oraz w zasadzie przed jakimikolwiek konsekwencjami swojego zachowania (pomijając finansowe
zadośćuczynienia wliczone niejako w koszty). Farrow skupia się również na mechanizmie zastraszania świadków i dziennikarzy. Harvey Weinstein przez
wiele lat czuł się bezkarny. Bezpieczeństwo zapewnił sobie znając wszystkich, których trzeba było znać,
.Od polityków (takich jak m.in. Clintonowie, którym
sponsorował kampanie), poprzez szefów stacji telewizyjnych, redaktorów naczelnych gazet, organy ścigania itd., wszystkich potrafił przekonać pieniędzmi,
bądź swoimi wpływami.

W zatuszowanie sprawy Weinsteina zaangażowanych było wiele znanych, obdarzonych publicznym
zaufaniem osób, ale także wywodzące się z Mossadu
izraelskie biura detektywistyczne. Śledziły one na
polecenie Weinsteina jego ofiary oraz dziennikarzy
próbujących uzyskać dowody na ten kompromitujący
producenta temat. Detektywi działali często niezgodnie z prawem. Próbowali zastraszać, bądź zebrać
dyskredytujące dziennikarzy i molestowane kobiety
materiały, tak aby w przypadku wycieku, opinia publiczna uznała ich rewelacje za mało wiarygodne.
Wielu kobietom wypłacono pokaźne odszkodowania
w ramach umów o poufności. Ale choć proceder ten
był tajemnicą poliszynela Weinsteinowi przez wiele
lat wszystko uchodziło na sucho. Strach przed przekreśleniem swojej kariery, zniszczeniem życia osobistego lub widmo wielomilionowych odszkodowań za
złamanie umów o poufności ,skutecznie zamykał usta
znanym aktorkom i współpracownicom producenta.
Dlatego tak ważne było przerwanie zmowy
milczenia.
„Złap i ukręć łeb” to przerażające świadectwo
tego, co dzieje się nie tylko w Hollywood. To temat,
który dotyka większość kobiet na całym świecie.
„Złap i ukręć łeb” daje jednak nadzieje w to, że kobiety w końcu potrafią znaleźć w sobie siłę by skutecznie się przeciwstawić oprawcy. Opublikowanie
artykułu w „New Yorkerze” przez Farrowa było początkiem końca Weinsteina. Dzięki temu materiałowi
w konsekwencji było możliwe skazanie producenta
na 23 lata pozbawiania wolności za przestępstwa
seksualne, których dokonał.
Wywołany został także tak zwany „Efekt Weinsteina” - światowy trend, w którym ujawniano zarzuty o wykorzystywanie seksualne przez znanych
lub wpływowych mężczyzn. A hasztag #metoo pojawił się w internecie wiele milionów razy, ukazując
ogromną skalę tego zjawiska. W Polsce ostatnio głośno było o #metoo w kontekście środowisk teatralnych. Wypłynęła sprawa Gardzienic i Staniewskiego,
dyrektora teatru „Bagatela”, wreszcie reżysera Pawła
Passinego.
Zapewne to początek „oczyszczania”
się środowisk artystycznych, ale czy w innych jest
dużo lepiej? Ofiary zbierają się na odwagę... Tymczasem książę Ronnana Farrowa polecam wszystkimi szczególnie facetom, którzy w dalszym ciagu uznają
że „nie” czasem może znaczyć „tak”.
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Paweł Chmielewski

Niefortunne
przypadki pewnego
pisarza

Andi Watson (ur. 1969), brytyjski rysownik
I scenarzysta, autor m.in. „Slow News Day”
(2005), „Little Star” (2006) i „Breakfast after
Noon” (2018) – a z ciekawostek mający za
sobą współpracę przy komiksowych wersjach
„Buffy, pogromcy wampirów” – stworzył graficzną opowieść o fobiach i koszmarach nawiedzających, przynajmniej raz w życiu każdego twórcę.
G.H. Fretwell (w tej żartobliwej parafrazie wypada nieomal jak T.H. Lawrence), pierwszorzędny
pisarz drugorzędny, kreślony i szkicowany nieomal
jak bohaterowie Jeana Jacquesa Sempé, wydał właśnie powieść „Bez K”. I wyrusza w trasę promocyjną
wiodącą przez mniejsze i większe miasteczka północnej Anglii. Recenzje „Trasy promocyjnej” (bo taki
tytuł nosi komiks Watsona) koncentrują się przede
wszystkim na kafkowskich wymiarze historii – walce
jednostki z bezdusznym i skazującym niewinną ofiarę
niedookreślonym systemem. Jest w tych ocenach
pewne, gnące się na wietrze jak źdźbło trawy stwierdzenie bliskie prawdy, lecz „kafkowski” wymiar opowieści o Fretwellu trochę inaczej rozkłada istotne
akcenty. Dość jasno zdefiniowany został ów system,
który – przez absurdalny zbieg okoliczności – kojarzy
biednego pisarza z grasującym w okręgu seryjnym
zabójcą kobiet.
Los autora „Bez K” najbliższy jest niedokończonej baśni Franza Kafki, którą w istocie jest „Zamek”.
To nie tylko egzystencjalny absurd, nieuchronność
ludzkiego losu, ale bezradność bohatera, którym –
niczym piórkiem na wietrze – miotają nieznane siły,
a sam Fretwell ulega stopniowej degradacji – traci
walizkę, pieniądze, spotkania literackie bez publiczności, brak recenzji, upadek symbolizowany
przez zmianę apartamentu w ekskluzywnym hotelu, skromny pensjonat na noclegownię i wreszcie
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kawałek chodnika na nadbrzeżnym bulwarze. Symboliczne podróże do prowadzonych przez ekscentrycznych właścicieli księgarnie są odtworzeniem –
typowej dla Kafki – figury labiryntu, a sam główny
bohater – to jest ten łącznik z postacią Józefa K. –
zaczyna akceptować, z łagodną akceptacją, swój własny los.
Tym niemniej łagodny, nieomal słoneczny finał
opowieści (wraz z nim profesja G.H. Fretwella) odsyłać nas mogą raczej ku opowieściom o uwikłaniu
człowieka w pozornie przychylny, lecz groźny w swej
grotesce i napędzany chaosem system. Może nim być
wielkie filmowe studio wysysające talent Bartona
Finka lub wciągające niewinnego człowieka w sam
środek oka cyklonu walczących ze sobą organizacji
w nieomal każdej powieści Grahama Greena (z „Naszym człowiekiem w Hawanie” i „Trzecim człowiekiem”, aby wymienić tylko najsłynniejsze). Te i wiele
innych tekstów kultury (wymieńmy jeszcze „Po godzinach”) z komiksem Watsona łączy również topos
podróży, wędrówki przez mroczne i upadlające bohaterów trzewia miasta.
Każdą z tych przywołanych tutaj pisarskich
fantazji łączy nierozpoznany i w swej istocie nieuchwytny element – w istocie swej mogący się kojarzyć z antycznym fatum – być może przypadek, być
może absurd ludzkiego losu. Tak odczytana opowieść
o przypadkach G.H. Fretwella czyni z niego – na wzór
kafkowski, ale i brytyjskiej satyrycznej powieści czasów georgiańskich – komiczną, a zarazem tragiczną
postać Everymana.

Andi Watson
Trasa promocyjna
270 s. ; 22 cm
Warszawa: Wydawnictwo Marginesy
Polska, 2020
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Emmanuella Robak

Wycieczka na wyspę
Vorn
Wydawnictwo Egmont oddaje w ręce czytelnika niezwykle pasjonującą opowieść, która
przenosi nas w mityczny świat, pełen magii,
tajemnicy i przygody. Druga część komiksu – „Czarolina. Dziewczynka, która kochała
zwierzołaki”, to kontynuacja historii z części
pierwszej, która skończyła się typowym serialowym cliffhangerem, więc oczekiwanie na
dalsze losy było bardzo ekscytujące. Sylvia
Douyé napisała tak ciekawy scenariusz, że
będzie dobry i dla młodszego czytelnika i tego
trochę starszego.
Czarolinę poznaliśmy na kursie wakacyjnym.
Dziewczynka przyjeżdża na wyspę Vorn do ekscentrycznego profesora Balzara i jego żony-wampirzycy.
Wakacyjny kurs w całości poświęcony jest kryptozologii - biorący udział w kursie uczą się i poznają
świat mitycznych zwierząt i legendarnych stworzeń.
Dzieci mają lekcje, ćwiczenia, a nawet sprawdziany,
poza szkołą odkrywają magiczny świat, który roztacza się dookoła i uczą się jak pomagać zranionym gorgonom, rusałkom czy syrenom. Szybko okazuje się, że pomocy potrzebuje też główna bohaterka,
która odkrywa w sobie potężną moc - złość wyzwala
w niej umiejętność zamieniania ludzi w szkło. Dziewczyna jest przerażona, bo przyjaciele, z którymi wdaje
się w kłótnie, po krótkim czasie stają się szklanymi
posągami. Czarolina ma ogromne wyrzuty sumienia,
bo nie potrafi panować nad swoją mocą, zaczyna zastanawiać się kim jest, skąd pochodzi i jak okiełznać
nadludzkie siły. W drugiej części komiksu tajemnica
bohaterki zostaje troszkę uchylona, pewne kwestie
wyjaśniają się, ale pojawiają się też nowe pytania,
z którymi zostajemy, bo ponownie komiks kończy się
w najmniej oczekiwanym momencie…
Poza historią nie sposób nie wypowiedzieć
się na temat przepięknych ilustracji, których autorką jest Paola Antista, włoska ilustratorka o niezwykłym talencie. Postaci z jednej strony są bardzo
bajkowe, dziewczyny mogłyby zostać księżniczkami

Disneya, z drugiej strony są bardzo mangowe. Merod, dla przykładu, spełnia wszystkie wymogi typowego senpai-kun. Na szczególną uwagę zasługuje
też narysowany świat nocy. Połączenie kolorów na
tych grafikach sprawia, że odzwierciedlają one magię,
która otacza naszych bohaterów. Aż ma się ochotę
wejść w ten świat. W tę magiczną okolice doskonale
wrysowane są wszystkie fantastyczne stwory, bo to
w świecie nocnym spotykamy wszystkie ważkowce,
kappy, smoki czy lumiole.
Warstwa językowa jest tutaj też ważnym elementem – nowe nazwy zwierząt sprawiają, że wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach. Możemy
wizualizować sobie jak wygląda wolpertinger, wampirowicz, czy skvader. Dla wielu czytelników oczywiste będzie też pewne skojarzenie, które aż wyrywa
się na pierwszy plan: Czarolina fonetycznie brzmi
jak Koralina, czyli bohaterka słynnego horroru (nie)
dla dzieci „Koralina i tajemnicze drzwi” autorstwa
Neila Gaimana. Na tym jednak porównanie się kończy, bo obie historie – Czaroliny i Koraliny są zupełnie różne, choć łączy je zagadka, tajemnica i magia.
Inne skojarzenie, będzie doskonałe dla językoznawców – jacktalop, czyli jeden z magicznych stworów z komiksu, przypomina fonetyczne jabberwocka
(żaberzwłokła albo dżabersmoka – w zależności od
tłumaczenia) prosto z Krainy Czarów. Komiks wywołuje szerokie konteksty, przypomina nam takie tytuły
jak: „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Harry
Potter”, „Mroczne materie”, „Alicja w krainie czarów”,
szczególnie ta filmowa, w reżyserii Tima Burtona czy
wspomniana „Koralina”. Więc jeśli jesteście fanami
wymienionych tytułów, to powiem jedno – ten komiks
jest dla Was!

Sylvia Douyé (scenariusz),
Paola Antista (rysunki)
Czarolina 2. Dziewczynka,
która kochała zwierzołaki
48 s.; 28,5 cm
Warszawa: Egmont
Polska, 2020
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Wszystkie obiekty (banknoty, afisze filmowe, kolorowanki, egzemplarze prasy) - za
wyjątkiem plansz wystawy plenerowej, pochodzą ze zbiorów Wojciecha Jamy i z
dużym prawdopodobieństwem (graniczącym z pewnością) znajdą się w kolekcji
Muzeum Komiksu w Krakowie.
Fot. Wojciech Jama

Paweł Chmielewski

Tytus do Biblioteki
Narodowej
Gdybyśmy śmierć Papcia Chmiela (Henryka Jerzego Chmielewskiego) rozpatrywali w kategoriach literackich, wtedy obrazem doskonałym,
ilustrującym ten fakt - tak z gruntu ludzki i banalny - byłby ten kolaż krótkich scen z „Ziemi
obiecanej” Reymonta, ukazujący Łódź w dzień
śmierci Hermanna Bucholca. Nikt nie chciał
uwierzyć w tę śmierć. Przecież on zawsze był,
od stu lat nieomal o nim mówiono, miał żyć
wiecznie, on niepodzielnie nad polskim komiksem panował, jego talent olśniewał, ten tytan,
ten geniusz, ten przeklinany za swe wybory
i podziwiany, umarł! Nikt nie mógł uwierzyć
w ten fakt tak prosty, w tę śmierć, która brała
każdego z nich.
Ten cytat, znany być może nielicznym czytelnikom,
lecz trwały dla kinomanów, dzięki majstersztykowi filmowemu Andrzeja Wajdy, prowadzi nas do wniosku nader
prostego. Do propozycji wydania kanonu przygód Tytusa, Romka i A’Tomka w edycji krytycznej przez Zakład
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, czyli w popularnej serii „beenek”. Jeśli zaczniemy odczytywać komiksy, jako dzieła literackie - a tak w mym przekonaniu
powinien toczyć si od lat dyskurs krytyczny na ich temat
- to kategorią nadrzędną dla „opowieści obrazkowych”
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Fot. Grzegorz Niemiec

powinna być ich literackość. Literackość wraz z całym
zestawem elementów świadczących o jakości, bądź miałkości utworu - tropów, symboli, motywów, literackich
chwytów, narracji i wreszcie każdego ze składników kreacji świata przedstawionego.

Gdy więc zaczniemy patrzeć na literackość (w stanie nieomal krystalicznych), wreszcie na popularność
liczoną według miary (oraz ilości) gadźetów popkulturowych, staje się cykl Papcia Chmiela najbardziej reprezentatywnym dla polskich narracji obrazowych. Nie
ilustrujący setki dzieł klasyki Franciszek Kostrzewski,
nie lirycznie kunsztowny i sprawny w słowie Kornel
Makuszyński (ze scenariuszem i tekstem do „Koziołka
Matołka”), jeszcze nie Janusz Christa, mogący stać się
polem badawczym dla wyspecjalizowanych antropologów i religioznawców, lecz właśnie Henryk Jerzy
Chmielewski.
Pozostawiając czytelników z pasjonującą zabawą w układanie literackich puzzli z pragnącym wciąż

Plansze z plenerowej wystawy pośmiertnej, poświęconej H.J. Chmielewskiemu
na Skwerze im. Papcia Chmiela w Krakowie, zorganizowanej przez Krakowskie
Stowarzyszenie Komiksowe.
Fot. Grzegorz Niemiec

POEZJA

Maciej Złotorowicz

Noc

Tak uciekacie moje motyle
Zrodzone nocą przy świetle gwiazd
Które jak oczy przy świecach się tliły
Wyobrażał mój piękny czas
Motyle nocy siadały na kwiecie
myśli mych złotych błysków lamionów
O sztuce o mym starym świecie.
Nektar radości pijał w zachwycie
I wreszcie jestem tam w cudnym mieście
gdzie wszyscy patrzą tak identycznie
Jak w tym marzenia. Lecz nagle
Oczy granulne patrzą stępiale
W mroku wyczuwam tajemne drżenie
Pasma omszałe wiją sieć na tym ciele
Oblazło robactwo, rój glist poszarzałych
A moje wargi spętały żmije
I co mnie pustka zabije?

Marcin Lenartowicz

Ciszkiem

Kiedy na ten przykład
wchodzę z butami w czyjąś bezsenność.
Krwawi z nosa - rosa rozlewa się po dywanie
abstrakcjami lata.
Leżymy na nim, łapiąc ostatni haust odwagi
- bo przecież huk za oknem, huragan
przewracający drzewa na hamak - grunt,
usuwa się nam spod stóp i łamie palce.
Pamiętam, jak przyrzekaliśmy sobie
chwilowość - że za kolejną tęczą, następnym
kapslem
może zabraknie nam w końcu tematów do
rozmów
o tym, że na ten przykład wchodzę z butami w czyjąś samotność i
zgubię któryś.

O nie znam swoje drżenie
a z mego uczucia płomienie wzbije
I włócznią mą duszę
Trismegist przebije!
Czas mi poznać krok I miarę
Że ja myśli zapruszałe
wydobędę mrokiem w tobie
Książę wygnań światło moje!

Maciej Złotorowicz - ma osiemnaście lat. Opublikował
tomik poetycki „Urania”.
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SPOTKANIA „PROJEKTORA” Z LITERATURĄ, NARRACJĄ I KOMIKSEM

Jerzy Ozga
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NASZE WYDAWNICTWA.
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