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S Ł O W O  N A  J E S I E Ń  
 
 

Nie ma społeczeństwa bardziej obcego i wrogiego 
sztuce niż nasze. Jest to wynikiem braku kultury         
i tradycji. Nikt się o kulturę nie stara, a wszelkie 
próby w tym kierunku są zatłamszane przez mafię 
pasożytów sztuki, nazywających się krytykami. 
Oczywiście są wyjątki, ale potwierdzają one tylko 
ogólny charakter zjawiska. 

 
Warszawa jest obecnie zasypana przeróżnymi 
świstkami, w których nieutalentowani epigonowie 
Sternów i Jasieńskich wypuszczaja smrodliwe gazy     
i ohydnie woniejące ciecze. A publiczność, która 
nigdy na wysokim estetycznym poziomie nie stała, 
czyta to wszystko z zapałem godnym czegoś lepszego 
jako wyraz nowej sztuki, którą się w ten sposób 
dyskredytuje ze szczętem. 
 
O ile jakiś pan ma być krytykiem, musi różnić się 
zasadniczo od ludzi oddających się innym zajęciom – 
musi być krytykiem fachowym, tzn. wiedzieć ogólnie, 
co to jest sztuka, jakie są jej zasadnicze elementy        
i ich związki, czyli musi wiedzieć coś o artystycznej 
formie. Przeciętny krytyk nie wie o tym nic i dlatego 
nie różni się niczym od każdego innego człowieka, 
posiadającego fach jakiś; różni się chyba tym, że     
nie posiadając innego fachu faute de mieux jest 
krytykiem. 

 
S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu 
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Tomasz Marek Sobieraj 
 

KRÓTKI ESEJ NIE TYLKO O SZTUCE 
 
 
Wszystko, cały świat rzeczywisty czy świat wyobraźni, mieści się w sztuce. Nie ma takiego stworzenia ani 
takiego zjawiska w naturze, ani takich uczuć, ani takich myśli, które by niegodne były artystycznej 
twórczości. Cały człowiek   i cała przyroda może się objawić w sztuce pod jednym jedynym warunkiem, żeby 
całe dzieło nosiło piętno geniusza albo przynajmniej talentu. 
 
             Stanisław Witkiewicz, Malarstwo i krytyka u nas 
 
 
Jeśli na scenę Carnegie Hall wyjdzie facet i zwymiotuje, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że to sztuka. 
         
             Woody Allen, Życie i cała reszta 
 
 

perari sequitur esse – jaki byt, takie działanie, twierdzili scholastycy. Stąd już tylko krok            
do marksistowsko-leninowskiego bytu określającego świadomość. Dwa ideologiczne bieguny,      

ale wnioski bliskoznaczne i jednak sensowne, czego dowodzi historia, a nawet zwykła obserwacja 
konsumpcyjnego stylu życia współczesnej tak zwanej ludzkości oraz jej „intelektualnych” czy 
„artystycznych” produktów. I chociaż jest wiele dowodów na prawdziwość twierdzenia 
przeciwnego, zgodnie z którym to świadomość określa byt, w przypadku mas bez wątpienia rację 
mają klasycy. 

Już blisko sto lat temu Witkacy przepowiadał, że sztuka zginie, stanie się zbędna dla 
szczęśliwych i tępych mas ludzkich. Rzeczywiście, sztuka w jego pojęciu to relikt, niczym miłorząb 
albo skrzelopływka bagienna, zaś to, co się sztuką powszechnie nazywa, niewiele ma z nią 
wspólnego.  Fakt, że dziś nadaje się miano dzieła wytworom intelektualnej i warsztatowej mizerii, 
do tego pozbawionym ducha, dowodzi lenistwa, głupoty oraz tęsknoty przeciętniaków do 
elitarności – która to elitarność jest przecież dżentelmeńską kwestią smaku i intelektu, a nie 
umowy parobków i referentów kultury czy wydanych na promocję pieniędzy. W mojej filozofii 
sztuka nie jest możliwa, póki przeciwstawieniem rozumu, konstrukcji, wiedzy, wartości,      
systemu pojęciowego jest przypadek, nieuctwo, łatwizna, geściarstwo. Niestety, fakty są, jakie są – 
współcześni twórcy, krytycy, odbiorcy tak zwanej sztuki, w przytłaczającej większości już nie 
myślą, nie uczą się, nie czytają, tylko bezrozumnie przyjmują w swym umysłowym zaparciu 
absurdalną tezę, że wszystko jest sztuką, szczególnie, gdy powie się o tym w głównych mediach, 
skarbnicy mądrości współczesnego Homo consumatus felix.  

W latach sześćdziesiątych XX wieku ideologowie rozruchów studenckich bredzili                      
o rewolucyjnej nauce, czyli takiej, w której można głosić wszystko i niczego nie uzasadniać.  
Patrząc na dokonania wielu humanistów z końca XX i początku XXI wieku – szczególnie zaś 
krytyków sztuki i literaturoznawców – można stwierdzić, że słowo stało się ciałem. Niektórzy            
z nich poszli nawet dalej w przekraczaniu barier śmieszności. Zazdroszcząc przyrodnikom                
i matematykom pewności ich twierdzeń oraz ścisłości metod badawczych, niefrasobliwie 
wygłaszają i naiwnie uzasadniają własne sądy, których nikt, kto posiada elementarną wiedzę            
i zdrowy rozsądek, nie może traktować poważnie. Specyficzna materia wymaga specyficznej 
metodologii, ale zawsze opartej na wiedzy, logice i pracy, o czym współcześni humaniści często 
zapominają, pławiąc się  w bezużytecznym, niespójnym gadulstwie i wzajemnie się cytując           
dla poprawy samooceny. Ten rak nieodpowiedzialności i bezsensu rozwinął się i dał już    
przerzuty, toczy różne istotne dziedziny ludzkiej aktywności, a pośród nich sztukę, którą                   
z postmodernistyczną niefrasobliwością nazywa się dzisiaj także to, co jest lub dzieje się dookoła, 
włącznie z wygłupem, idiotycznym gestem czy wulgarną rozrywką – rzecz jasna wszystko to 
podane w mdłym sosie z nadętej i mętnej interpretacji, niezbędnej, by pustce nadać znaczenie. 
Oczywiście, że jeśli nie dzieje się to za publiczne, czyli także moje pieniądze, to nie mam nic 

O
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przeciwko mazaniu farbami po płótnie, obieraniu ziemniaków w galerii, okaleczaniu się                   
w „artystycznym” geście, rzępoleniu, wyciu, głupim wierszom o niczym oraz innym odchodom          
i ewaporatom wątłej myśli i infantylnej ekspresji. Niech „artysta” robi to na własny, a nie 
społeczny koszt. Tylko dlaczego nazywać to sztuką? Po co gloryfikować nicość i głupotę?  

„Dzięki temu, co czynimy, dowiadujemy się, czym jesteśmy” – to napisał bodajże  G. W. 
Leibniz. Aż strach pomyśleć, że ma rację.  

Współcześnie pojęcia „sztuka” i „dzieło sztuki” są w zasadzie równoznaczne, ale, wbrew 
powszechnemu mniemaniu, już nie tożsame z pojęciem piękna – i w ogólnych rozważaniach 
można to przyjąć. Precyzując jednak nieco tę myśl należy stwierdzić, że sztuka to składowa 
kultury, zmierzająca do stworzenia dzieła sztuki, oraz, że dzieło sztuki nie musi być piękne – 
czasem przecież jego potworność wywołuje wrażenie estetyczne, intelektualny czy metafizyczny 
niepokój. Ale co właściwie pojęcia „sztuka”, „dzieło sztuki” oraz „piękno” znaczyły i znaczą?           
W ujęciu antycznym za sztukę uważano każdy przejaw rzemieślniczej sprawności i umiejętności. 
Szewc, rzeźbiarz, wojskowy strateg, cieśla, dramatopisarz, garncarz czy architekt, wszyscy 
uprawiali sztukę w równym stopniu, opartą na harmonii układu i proporcjach, czyli pięknie. 
Sztuki natomiast nie uprawiali poeci – oni byli na wyższym szczeblu wtajemniczenia, wieścili,      
ich miejsce znajdowało się bliżej filozofii, szczególnie etyki, co ostatecznie uznał nawet Platon, 
wzorem swojego Nauczyciela początkowo dosyć poezji i poetom niechętny. W średniowieczu 
dzielono sztuki na wyzwolone, których uprawianie wymaga wysiłku umysłowego, i które ze sztuką 
w naszym pojęciu nie miały nic wspólnego (były to nauki: logika, geometria, muzykologia, 
gramatyka, retoryka, astronomia) i pospolite (vulgaris), mechaniczne (zaliczano do nich np. 
sztukę handlu, leczenia, ubierania, zaś na samym końcu, i to niechętnie, sztuki plastyczne); poeci 
nadal byli natchnionymi wieszczami. U schyłku starożytności i w czasach nowożytnych 
wprowadzono do sztuki pojęcie piękna jako zjawiska czysto estetycznego – wąskie, subiektywne       
i względne, z którym, już w odrodzeniu, właściwie sztukę utożsamiano. W połowie wieku XV we 
Włoszech odrodzenie było w pełnym rozkwicie, nastąpiło wyodrębnienie sztuk pięknych                      
i wyeliminowanie ze sztuki rzemiosła oraz nauki; poezja nadal zajmowała osobne miejsce.          
Pod koniec XVII i w XVIII wieku wielkiego znaczenia w sztuce nabrało przeżycie estetyczne – 
pojęcie równie nieścisłe jak piękno. W wieku XVIII mówiono już powszechnie o sztukach 
pięknych; zaliczano do nich malarstwo, rzeźbę, muzykę, poezję, taniec, nieco później dodano 
jeszcze architekturę i wymowę. Wiek XIX i początek XX to (z wyjątkami, np. dadaizmu, 
futuryzmu) sztuka oparta na smaku, wyobraźni, przeżyciu, ale i na racjonalnym myśleniu; pojęcie 
„sztuki piękne” stało się równoznaczne z pojęciem „sztuka”. Współcześnie za sztukę uważa się 
dowolny przedmiot, gest, literacki bełkot, nawet życie z jego fizjologicznymi przejawami; nie 
potrzeba wiedzy, umiejętności, nawet talentu – wszystko może być sztuką – jest to jedynie kwestia 
umowy tzw. krytyków i tzw. twórców, rzecz jasna niepoparta jakimkolwiek logicznym systemem 
pojęciowym; to już nawet nie kwestia smaku, bo ten wymaga jednak pewnej wiedzy i obycia.            
A skąd wiedza i obycie w czworakach, które nazywa się teraz salonami, pośród siedzących tam 
równie pozornych elit? Niestety, zwyrodniała demokracja, relatywizm, medialna indoktrynacja, 
kolektywne myślenie, nieuctwo i intelektualne lenistwo sprawiły, że słowa już nie określają 
rzeczywistości, tylko ją zaczarowują. Na szczęście nie wszyscy rozdziawiają gęby w tępym 
zachwycie na widok popisów jarmarcznego kuglarza.  

Pozostając wiernym zdrowemu rozsądkowi i kulturowemu dziedzictwu, proponuję definicję, 
według której d z i e ł e m  s z t u k i  j e s t  d o w o l n y  c e l o w y  w y t w ó r  c z ł o w i e k a            
o  p i e r w o t n y m  p r z e z n a c z e n i u  n i e u ż y t k o w y m ,  p o s i a d a j ą c y  w a r t o ś c i  
e s t e t y c z n e  i  i n t e l e k t u a l n e  o r a z  e t y c z n e ,  z a s p o k a j a j ą c y  o d p o w i a d a j ą c e  
i m  p o t r z e b y ,  p o w s t a ł y  w  w y n i k u  s y n t e z y  w i e d z y ,  z d o l n o ś c i              
i  u m i e j ę t n o ś c i ,  k t ó r y  j e s t  p r z e j a w e m  i n t e l e k t u a l n e j  n i e z a l e ż n o ś c i  
t w ó r c y ,  jego wolnej woli, nietzscheańskiej „Wille zur Macht” i chęci ich zaspokojenia. 
Warunkiem koniecznym jest, aby w sposób wyraźny i jednoznaczny wystąpiły przynajmniej dwie 
pierwsze z powyższych wartości – chociaż na tym poziomie rozdzielenie estetyki i etyki wydaje się 
niemożliwe, zatem w praktyce dzieło sztuki posiada wszystkie trzy wartości. W ten sposób pojęcie 
dzieła sztuki ulega zawężeniu wyłącznie do prac istotnych i elitarnych, nadając mu charakter 
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znacznie bardziej obiektywny i precyzyjny niż w dotychczasowym szerokim znaczeniu, zarówno 
klasycznym, jak i współczesnym; tym samym z pojęcia sztuki zostaje wyeliminowany wszelki 
balast i burzyny, pozostawiając to, co najcenniejsze – sztukę czystą. 

Nieużytkowe w założeniu przeznaczenie i wymienione powyżej wartości odróżniają dzieło 
sztuki od innych wytworów pretendujących do tego miana. Pierwotna w zamyśle nieużytkowość 
jest pojęciem zrozumiałym – prawdziwe dzieło powstaje w celu zaspokojenia potrzeb wyższych       
i z tego w naturalny sposób wynikają konsekwencje, jakimi są wartości. I tak, wartości 
intelektualne, ze wszystkich jeszcze najbardziej obiektywne i bezwzględne, pojawiają się        
zawsze, gdy mamy do czynienia z najsłabiej choćby przemyślaną konstrukcją i ideą – różna może 
być tylko ich jakość oraz niezbędny wkład umysłu odbiorcy w poznanie. Nawet chlapanie farbami 
czy literackie wyziewy mają skromne piętno szczątkowego intelektu, sytuując się nieco          
powyżej przypadkowych śladów opon na asfalcie, a blisko już stękania ludożerców przy ognisku; 
nie znaczy to jednak, że są w pełni sztuką – tak jak jajko, szczególnie zepsute, nie jest jeszcze 
sufletem. Za dziełem musi stać warsztat i filozofia jego twórcy, czyli świadomość artystyczna; myśl 
powinna w sposób oczywisty odzwierciedlać się w dziele, ono zaś powinno stać na mocnym 
fundamencie teoretycznym (najpełniejszą realizacją tego postulatu są na przykład prace     
Wagnera czy Witkacego, w których wkład umysłu w formę i treść jest bezsporny). Nieco 
trudniejsza do rozstrzygnięcia jest kwestia wartości estetycznych i etycznych dzieła sztuki, bowiem 
piękno i brzydota w estetyce są równie względne i subiektywne jak dobro i zło w etyce, i równie 
zmienne. Nie ma rzeczy, zjawisk, idei bezwzględnie i obiektywnie pięknych lub brzydkich, dobrych 
lub złych. Mogą posiadać powyższe wartości w danym czasie, okolicznościach, dla kogoś, ale           
w innym czasie, innych okolicznościach i dla kogoś innego, mogą te wartości utracić. Rzecz piękna                 
w jednych okolicznościach, w innych może stać się brzydką, podobnie jak dobra może zostać złą. 
Można zatem stwierdzić, że p i ę k n o  i  b r z y d o t a  w y s t ę p u j ą  ł ą c z n i e ,  s ą  c e c h a m i  
j e d n e g o  f e n o m e n u ,  p o d o b n i e  j a k  d o b r o  i  z ł o , czyli, to co jest piękne, 
jednocześnie jest brzydkie, to co dobre, jednocześnie jest złe. Wenus z Willendorfu była piękna dla 
swojego paleolitycznego twórcy i zapewne dla wielu mu współczesnych, ale dla starożytnych 
Greków z pewnością nie stanowiłaby wzoru urody, podobnie jak wzorem moralnym dla człowieka 
przyzwoitego nie może być postawa kolaborujących dla korzyści z komunistycznym systemem 
naszych „wielkich” literatów i intelektualistów. Cała rzeczywistość to układ niezwykle względny, 
zależny od świadomości, która nie jest jednakowa u wszystkich. Dlatego nie ma rzeczy i zjawisk 
bezwzględnie i obiektywnie pięknych lub brzydkich, tak jak nie ma bezwzględnie i obiektywnie 
dobrych lub złych idei, myśli i czynów. W a r t o ś ć  w s z y s t k i e m u  n a d a j e  p o d m i o t  – ona 
nie występuje sama z siebie, z natury rzeczy. Można zatem twierdzić, że wartości estetyczne              
i etyczne są subiektywne, relatywne i zmienne, dlatego bezwzględna ocena dzieła dokonana       
tylko na ich podstawie, z pominięciem jego idei i konstrukcji, jest fałszywa; wartości te muszą 
natomiast, razem z wartościami intelektualnymi, stanowić składowe dzieła, by było pełne i różniło 
się od wytworu przypadku czy gestu, by nie było przykładem pospolitej ładności, artystycznego 
rzemiosła czy czystego zdobnictwa. Natomiast, gdy wszystkie trzy wartości występują łącznie,       
do tego poparte są spójnym systemem pojęć, wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, filozofią, 
logiką, to mamy do czynienia z geniuszem – twórczość da Vinci, Wagnera, Witkacego, a w dużej 
części Beethovena, van Gogha, Chwistka i Gombrowicza  jest tego oczywistym przykładem.  

Wielokrotnie w tym tekście użyłem pojęcia piękna. Jest ono na tyle wadliwe – subiektywne              
i względne, składa się na nie tyle kategorii, występujących samodzielnie lub łącznie, że niepodobna 
budować jego ścisłej teorii. Dla jednych istotą piękna jest doskonałość i umiar, dla innych wdzięk 
lub odpowiedniość, dla jeszcze innych nadmiar czy bogaty ornament. Petrarka stwierdził                 
z rozbrajającą szczerością, że piękno „jest nie wiem czym”. Święty Tomasz z Akwinu podał 
definicję prostą i celną, mianowicie, że „Pięknem jest to, co się podoba, gdy jest postrzegane”, 
stwierdził także, iż obraz jest piękny, jeśli doskonale odtwarza rzecz, choćby była brzydka.               
W moim ujęciu, zbliżonym do poglądu Św. Tomasza, p i ę k n e m  j e s t  t o ,  c o  p o d o b a  s i ę ,  
g d y  j e s t  o d b i e r a n e  p r z e z  z m y s ł y  i / l u b  b a d a n e  p r z e z  u m y s ł . Piękne      
zatem mogą być nie tylko przedmioty, ale również słowa, dźwięki, zapachy, smaki, myśli,         
czyny, idee, słowem – wszystko. Należy jednak pamiętać, że jest to zawsze pojęcie subiektywne        
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i – co najważniejsze, że nie wszystko co piękne jest sztuką, z kolei sztuka nie musi być tożsama        
z pięknem. 

Sztukę odbieramy za pomocą intelektu i zmysłów. Stąd dwa sposoby percepcji dzieła: pierwszy     
to skupienie się na nim, kontemplacja, myśl, analiza, wysiłek umysłowy, poznanie; drugi to 
przeżywanie, marzenie, wprowadzenie się w nastrój. Są to sposoby rozłączne, nie można       
bowiem stosować ich jednocześnie, ale można naprzemiennie, dlatego też są równoprawne i nie 
podlegają wartościowaniu – istnieją przecież ludzie pozbawieni wrażliwości, ale jednostronnie 
sprawni intelektualnie, potrafiący zrozumieć zamysł i konstrukcję dzieła, oraz ludzie niezwykle 
wrażliwi, z ogromną wyobraźnią, marzyciele, ale pozbawieni większych zdolności do analitycznego                  
i syntetycznego myślenia. Oba te niedostatki można jednak skutecznie nadrabiać wiedzą. 
Natomiast w przypadku najbardziej pożądanym, niezwykle rzadkim, odbieramy dzieło na oba 
sposoby, na zmianę zmysłami i intelektem, wtedy dopiero w pełni doznając rozkoszy obcowania    
ze sztuką. Wielokrotnie też zdarza się, że za każdym razem, gdy mamy z dziełem styczność, 
odkrywamy w nim nowe jakości. Odkrywamy je również, gdy zdobywamy wiedzę i rozwijamy 
wrażliwość poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i z naturą. 

Nie wątpię, że przedstawione wyżej spojrzenie na sztukę (i nie tylko na nią) nie przypadnie do 
gustu tym, którzy nie lubią się uczyć, są myślowo niesamodzielni, politycznie poprawni, 
wystraszeni, pielęgnują w sobie stadny instynkt i, w konsekwencji, jeśli akurat mają artystyczne 
aspiracje, bezkrytycznie zalewają świat swoimi produktami, mniej lub bardziej przypadkowymi, 
wtórnymi i pozbawionymi wkładu umysłu i ducha. Faktem jest, że to oni stanowią większość 
przeżywającą teraz swoją rewolucję bylejakości i nonsensu, ulotne chwile świetności. Jednak,        
jak wiemy z historii i z obserwacji, masy mają siłę, ale nie mają rozumu, czyli podstawowego 
narzędzia każdego prawdziwego twórcy. Przecież rozum zbiorowy nie istnieje – wbrew arytmetyce 
rozumki się nie sumują w jeden nadrozum, co widać chociażby po rządach parlamentarnych, 
szczególnie w Polsce; również ich średnia nie przytłacza ogromem. Rzecz jest w jakości, nie            
w ilości czy różnorodności – kupa żwiru, choćby złożona z różnorodnych kamieni, nie przyćmi 
urodą Kooh-i-Noora, banda senatorów nie zastąpi woli czynu i umysłu Cezara, a wszyscy dadaiści 
(nawet z futurystami tudzież współczesnymi poetami niedoukami i dyslektykami) nie są warci 
jednego Li Bo. W historii masy zostają na zawsze anonimową zbiorowością, co najwyżej mniej    
lub bardziej użytecznym narzędziem. Jak pisał francuski filozof epoki pozytywizmu i sceptyk 
Ernest Renan, gdy masy dochodzą do głosu, racjonalność życia obniża się, jednocześnie                 
te upośledzone masy to gleba, na której wyrastają geniusze. Według niego, jedynym celem, do 
którego warto zmierzać, jest panowanie rozumu, przynależnego prawdziwym elitom. Tyle Renan. 
Ja tylko dodam, że w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży indywidualność. Historię – także               
w sztuce, tworzą jednostki. I jest w tym jakaś nadzieja, pocieszenie i sprawiedliwość dla tych, 
którzy nie płyną z prądem. 
 
 
 

APPENDIX 
 
Istotne wyjaśnienie do tego tekstu i innych przeze mnie napisanych: używając terminów „filozofia” 
i „filozof”, nie mam na myśli podręcznikowej wiedzy, uniwersyteckiego dyplomu ani nawet 
znajomości poszczególnych systemów, bo to należy przede wszystkim do historyków i nauczycieli 
filozofii kształconych na kierunku zwanym niesłusznie i na wyrost filozofią, a który w istocie jest 
jedynie jej historią. Przez filozofię rozumiem refleksyjne i systematyczne rozmyślanie o życiu (czyli 
też o sztuce, która życiu towarzyszy), poszukiwanie prawdy, nieskończoną drogę do rozwiązania 
odwiecznych zagadek natury istnienia i rzeczywistości. Najtrudniejszym (ale nieobowiązkowym) 
zadaniem filozofa jest próba ujęcia zagadnień metafizycznych, epistemologicznych                      
i aksjologicznych w spójny i logiczny system, a w konsekwencji zbliżenie filozofii do nauki. 
Zadanie niewykonalne – nawet jako próba – bez rozległej wiedzy matematyczno-przyrodniczej 
oraz elementarnej znajomości semantyki i logiki, bez umiejętności obserwacji i zdolności do 
samodzielnego myślenia, zadanie, którego ewentualną krytyką winni zajmować się inni 
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filozofowie, zaś opisem – historycy filozofii. Dlatego wbrew powszechnemu mniemaniu twierdzę, 
że filozof różni się od historyka filozofii w takim samym stopniu jak Juliusz Cezar od historyka 
starożytności, van Gogh od historyka sztuki, a Szekspir od historyka literatury. Stosując dalej to 
logiczne i błyskotliwe rozumowanie, absolwenta geografii nie uważam za podróżnika i odkrywcę,   
a absolwenta polonistyki za poetę czy pisarza. Jest oczywiste, że jedni ludzie działają, drudzy to 
jedynie opisują, niewielu potrafi jedno i drugie.  
 
 
 
 

 
 

Albrecht Dürer, Czterej jeźdźcy Apokalpisy, drzeworyt, 1488 r., 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Małgorzata Wielek-Mandrela, Rozganiacz chmur na górze wijów, olej, 2016 r. 
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Krzysztof Jurecki 
 

KILKA REFLEKSJI O IV PIOTRKOWSKIM BIENNALE SZTUKI 
 
 

arto było wybrać się do położonego w centrum Polski urokliwego Piotrkowa Trybunalskiego, 
żeby zobaczyć nie tylko prace nagrodzone, ale także 71 innych, które zakwalifikowały się do 

ekspozycji głównej, znajdujących się w dwóch galeriach Ośrodka Działań Artystycznych, na ul. 
Dąbrowskiego 5 i przy ul. Sieradzkiej 8, nieopodal rynku.  

Do jedynego w swym rodzaju, tematycznego konkursu, z jawnym przesłaniem filozoficznym, 
zgłosiło się w tym roku 335 artystów z 695 pracami. Ale nie ilość decyduje o poziomie wystawy 
tylko ich poziom artystyczny. Patrząc z perspektywy czterech wcześniejszych konkursów w tym 
roku był on najwyższy. Organizatorzy, korzystając z materii wszystkich mediów, nie 
uprzywilejowując żadnego z nich, poszukują nowych zjawisk i nowych artystów. Tu pokazali swe 
prace np. Bartek Jarmoliński, Artur Trojanowski, Andrzej Dudek-Dürer, czy tegoroczna jurorka – 
Julia Kurek. Za układ ekspozycyjny w dwóch galeriach Ośrodka Działań Artystycznych 
odpowiedzialny był Andrzej Hoffman, kurator całego biennale. Sądzę, że bardzo dobrze podzielił    
i pogrupował zgromadzone prace, które nie były łatwe do ekspozycji m.in. ze względu na 
zróżnicowany format, techniki i tendencje, w jakich je zrealizowano. 
 
 
Założenia biennale w 2017 roku 
 
W tekście zapraszającym do konkursu, jakim było biennale w 2017 roku, umieszczonym na stronie 
www Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie, oraz w opublikowanym katalogu napisałem: 
„W XXI wieku kształtuje się nowa postawa, która w dalszym ciągu dotyczy istoty człowieczeństwa 
w jego relacjach filozoficznych, ideologicznych i oczywiście religijnych. Na gruncie humanistyki 
można ją badać także w perspektywie post-humanizmu, ale w takim spojrzeniu, także 
artystycznym, istota ludzka zostaje strącona ze swego dominującego piedestału. Na Zachodzie 
Europy popularna jest teoria post-kolonializmu rewidująca dotychczasowy prymat kultury             
o europejskim rodowodzie, oraz badająca najnowsze wersje neokolonializmu.”1 

Filozofowie, artyści, teoretycy kultury stoją przed szansą przybliżenia, czy wręcz stworzenia, 
nowego wizerunku człowieka. Czy nowy człowiek będzie istotą uwiedzioną przez najnowsze 
technologie i tzw. nowe media oraz skoncentrowaną tylko na konsumpcyjnym stylu życia? Czy 
sztuka elitarna ma jeszcze sens, a jeśli tak, to jaki? Gdzie szukać kulturowego oparcia, kiedy 
dotychczasowy świat jest coraz bardziej chaotyczny i eklektyczny w sztukach wizualnych. Może to 
być utopia konstruktywizmu, oniryzmu, surrealizmu czy krytyczny potencjał pop-artu. W tym 
roku jury tworzyli: Marcin Berdyszak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Piotr Gajda 
(dyrektor ODA w Piotrkowie), Krzysztof Jurecki (przewodniczący – członek AICA i honorowy 
ZPAF-u), Julia Kurek (Akademia Sztuki w Szczecinie), Wojciech Pukocz (ASP we Wrocławiu). Od 
kompetencji i umiejętności wyboru, jak wiemy, bardzo wiele zależy. Jestem przekonany, ze nie 
popełniliśmy rażących pomyłek i nagrodziliśmy tych, których uznaliśmy za najważniejszych. 
 
 
Trzy poprzednie edycje (2011-2015) 
 
Podstawowym zagadnieniem biennale, począwszy od drugiej edycji z 2013 roku, jest stworzenie 
określonego systemu relacji filozoficznych, które odnoszą się do sytuacji politycznej, ale także 
religijnej w jej antropologicznej interpretacji. II edycja zatytułowana Koniec człowieka? jest 
oczywiście kontynuacją dyskusji trwającej już od lat 60. XX wieku, stając się coraz bardziej 
popularnym problemem, ale i trudnym, a poprzez to ciekawym do definitywnego rozstrzygnięcia 
czy nawet akceptacji. Jeśli przyjmiemy, że „kres człowieka” już nastąpił, to czym będziemy              
w przyszłości? Mechanicznymi organizmami w formie bioartu? Oczywiście jako jurorzy nie 

W
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określaliśmy i nie sugerowaliśmy odpowiedzi, która może być zarówno obroną wartości 
humanistycznych, w tym oświeceniowych, jak też próbą przybliżenia problemu „nadczłowieka”.  

Przesłaniem biennale z 2015 roku było zagadnienie W postapokaliptycznym świecie. Iluzja 
czy droga wyjścia/dojścia ku? O jego założeniach napisałem: „Temat post-apokalipsy jest             
w dalszym ciągu ważnym zagadnieniem artystycznym, który wciąż w określonym czasie 
historycznym czeka na swe spełnienie, czy uzupełnienie stworzonego przez wieki pola 
artystycznego. To nie tylko walka, zniszczenie, katastrofa, ale także „objawienie” i „odsłonięcie”. 
Co sztuka może nam jeszcze odsłonić? Jakie idee przypomnieć? Czy posiada jeszcze moc religijną? 
A może Apokalipsa jest tylko mitem literackim, którego iluzja słabnie i już nie oddziałuje tak, jak 
w wiekach średnich?“2 

Jak temat „nowego człowieka”, posiadający szerokie spectrum interpretacji, zrealizowany 
został w 2017 roku w Piotrkowie, w czasie, kiedy sytuacja polityczna Europy jest coraz bardziej 
skomplikowana? Niestety nie było prac optymistycznych, np. w koncepcji nawiązujących do 
futuryzmu czy konstruktywizmu, ukazujących problematykę człowieka i maszyny. Mam wrażenie, 
że w tym roku przeważała aura pesymizmu, ale także próba odbudowy ducha czy walki                    
o człowieczeństwo. Jest to chyba jedyny w Polsce konkurs tematyczny posiadający określoną linię 
ideową, na którym konfrontacji podlegają wszystkie dyscypliny i techniki artystyczne. 
 
 
 
 

 
 

Adam Łach Lunaris, The Birth of God II, fotografia – lunagram, 2007 r. 
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Co wynika z przeglądu nagrodzonych prac?  
 
Nowym objawieniem artystycznym okazał się w 2017 roku Piotr Kotlicki. Jego wideo posiada         
w sobie potencjał, jakie miały prace Zbigniewa Rybczyńskiego z lat 70. i 80. XX-tego wieku. 

Wszyscy zgodni byliśmy, co do nagrody Grand Prix, którą otrzymał za kilkuminutowe wideo. 
Poza nietypową formą i nieoczywistą sytuacją przywołuje wiele skojarzeń z twórczością Jeffa 
Walla oraz tradycją malarstwa czternastowiecznego i tradycją literacką (Dante Piekło). To       
praca badawcza w aspekcie percepcji, gdyż jest oparta na bardzo płaskim planie, w który      
wmontowano szereg „realnych” postaci wraz z monologiem filmowym znalezionym w Internecie      
i wykorzystanym za zgodą filmowca, który, co niezwykłe, pasuje do obrazu swymi pytaniami, 
niedowierzaniem autora i poszukiwaniem przez niego „czegoś” niezwykłego. Zastanawiam się, czy 
ten zaskakujący obraz filmowy, niemający swego odpowiednika, zwiastuje narodziny czegoś 
nowego? Tak, jeśli powstaną nowe utwory filmowe przełamujące stereotypy i dające tak dużo do 
myślenia na temat uniwersalnej i poniekąd ponadczasowej struktury świata, jak praca Hej tam     
w dolinie # 6. 

I miejsce, po ciekawej dyskusji jury, otrzymał artysta ukryty pod pseudonimem Kasper 
Lecnim za wideo Remisja oparte na zaskakującym montażu i tradycji filmu strukturalnego z lat 
70. Czy artystę stać na to, aby kategorie myślenia humanistycznego połączyć z zasadami semiotyki 
lub tradycji montażu konstruktywistycznego? Przypomina mi się Wojciech Bruszewski, który 
mógłby coś powiedzieć w tej sprawie. Zobaczymy… 

II nagroda przypadła Małgorzacie Wielek-Madreli za jej przejmujący w swym obrazowaniu 
obraz malarski pt. Rozganiacz chmur na górze wijów. Byłem nawet zdania, że należało się jej 
pierwsze miejsce, ale zostałem przegłosowany. Dużych rozmiarów płótno doskonale wpisywało się 
w klimat tegorocznego konkursu. Pokazała bardzo dużą siłę wyrazu, jaką może dysponować, 
jeszcze nie tak dawno temu skazane na zapomnienie, malarstwo sztalugowe. Artystka sięga do 
tradycji Maxa Ernsta i klasycznego surrealizmu francuskiego, ale czy w dzisiejszych 
ponowoczesnych czasach można być rewolucyjnym anarchistą, jak np. Ernst? 

III miejsce przypadło Lunarisowi, który, podobnie jak Wielek-Madrela, nagradzany był już     
w poprzedniej edycji biennale. Lunaris, fotografujący tylko w świetle księżyca, określonym 
rytuałem pragnie powrócić do aury dawnej sztuki, jej transcendentalnego charakteru. Pokazał, że 
fotografia może skutecznie konkurować z techniką malarską. Artysta wykorzystując technikę 
camera obscura tworzy takż małe obiekty fotograficzne w postaci oświetlonych wnętrz, do których 
trzeba zajrzeć. Jest to fotografia aranżowana, o charakterze perfomatywnym, zbliżająca się do 
kategorii foto-performance i skutecznie przeciwstawiająca się zalewowi banalnej fotografii 
prasowej, z jaką mamy powszechnie do czynienia. 

Przyznaliśmy także dwa wyróżnienia. Jedno przypadło młodej artystce Paulinie Gołaś za 
obiekt przestrzenny (instalację) w postaci gniazda powstałego z fragmentów autentycznego domu 
jej dziadków, ale o silnej strukturze obrazowej, a wewnątrz o treści metaforycznej. W ten 
nietypowy sposób dom, poprzez jego fragmenty, został ocalony i artystycznie skonceptualizowany. 
Drugie wyróżnienie otrzymała rzeźbiarka Katarzyna Adaszewska za rzeźbę bez tytułu,                      
w zaskakujący sposób odnoszącą się do atmosfery zagrożenia. Zwracała uwagę agresywna 
kolorystka połączona z przemyślaną formą niezwykłej, groźnej w przesłaniu postaci. 

Przyznano także wyróżnienia honorowe: rektora ASP w Łodzi Jolanty Rudzkiej-Habisiak dla 
Aleksandry Jakubczak za instalację z light boxów pt. Początek światła o fotograficzno-graficznej     
i nietypowej płynnej strukturze całości, oraz przewodniczącego jury dla Izabelli Retkowskiej za 
pracę wideo, w którym poruszyła problem inercyjnego charakteru człowieka. Animowane postaci 
przypominały ludzki płód czy postać w letargu, która nie potrafi powstać. Bardzo sprawna była 
animacja dodająca figuracji dynamizmu. Praca przypomina dokonania z zakresu wideo i fotografii 
Konrada Kuzyszyna z lat 90., ale stworzona została z bardziej wyrafinowanych struktur                     
i rozbudowana za pomocą różnych ponowoczesnych środków wizualnych, w tym animacji 
komputerowej. W rezultacie powstała bardzo ciekawa i dynamiczna w formie realizacja. 

Bardzo podobały mi się także prace innych artystów, np. Natalii Kalisz, Marty Czarneckiej, 
Pawła Baśnika, Beaty Cedrzyńskiej, Seweryna Janskiego, Patrycji Pawęzowskiej, Moniki Polak, 
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Sylwestra Stabryły, Stefana Kaczmarka, Miłosza Krajewskiego. Niektóre z wymienionych nazwisk 
otarły się o wyróżnienie. 
 
 
 
 

 
 

Paulina Gołoś, Droga do domu, instalacja, drewno, 2017 r. 
 
 
 
 

 
Podsumowanie. W jakim kierunku? 
 
Czy biennale w Piotrkowie jest i będzie ważnym zjawiskiem na mapie najnowszych wydarzeń 
artystycznych w Polsce? Żeby tak się stało musi spełnić przynajmniej dwa warunki: powinno          
w dalszym ciągu postulować określoną ikonografię w ramach problematyki kulturowo-
filozoficznej oraz poszukiwać nowych twórców, którzy staną się w niedalekiej przyszłości ważnymi 
postaciami w najnowszej sztuce polskiej, choć oczywiście jest to bardzo trudne zadanie. Wiele 
zależy w tym zakresie od kompetencji jury. Nie mam wątpliwości, co do fachowości, ale trzeba 
podkreślić, że nigdy nie ma idealnych wyborów. Praca jury polega na tym, aby popełnić                 
jak najmniej błędów i nagrodzić tych, którzy na to naprawdę zasługują. Jurorzy powinni być 
otwarci na różne media, ponieważ obecna sytuacja stworzyła nową jakość polegającą na 
równouprawnieniu wszystkich technik, a także na wypełnieniu poprzez fotografię czy wideo 
tradycyjnych form, obecnych wcześniej głównie w malarstwie, które posiada największy rezerwuar 
potencjalnych inspiracji, gdyż jest najstarszą dziedziną artystyczną. 
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Jaki jest więc tytułowy „nowy człowiek”? Często jest pozbawiony swego dziedzictwa, bez 
realnego otoczenia, wypreparowany z rzeczywistości, sprowadzony tylko do torsów ludzkich (Juraj 
Gramantik) czy nawet do postradania zmysłów. Czasami pojawiają się prace próbujące na nowo 
określić defragmentaryzowanego człowieka (Beata Cedrzyńska) lub wniknąć w ludzką osobowość 
(Baśnik). Występuje też ciągłe pytanie o tożsamość i kobiecość, jak to przedstawiła w swej 
instalacji z użyciem rodzinnych fotografii i cegieł, tworzących katafalk/dom, Małgorzata Wróbel-
Kruczenkow. Ciekawym problemem jest także samotność, pokazana w różnorodny sposób, także 
w aspekcie starości (Miłosz Krajewski). 

Bardzo podobało mi się wideo Inertness Izabelli Retkowskiej, której przyznałem specjalną 
nagrodę. Nagie kobiece ciało zostało zmultiplikowane, ale celem nie był tu efekt pop-artowski    
czy konceptualny, lecz pokazanie stanu uśpienia, bezwładności i w rezultacie bezradności 
współczesnego człowieka. 

Widoczne jest także nieustanne zagrożenie wojną i terroryzmem przy czynnym udziale dzieci, 
co pokazała Katarzyna Adaszewska. Rzeźba, poprzez zastosowanie malarstwa, o kolorystyce         
jak z mundurów wojskowych, jest przeznaczona do oglądania ze wszystkich stron. Jest to           
także rzadka jakość wizualna w rzeźbie figuratywnej, występująca również w pracach Ewy              
Kuźniar-Niemkiewicz.  

Cieszę się, że Piotrkowie pokazują się nie tylko klasycy i uznani, jak Andrzej Dudek-Dürer czy 
Sławomir Marzec, ale będzie to platforma do wymiany poglądów wraz z możliwością zwrócenia 
uwagi na nowe talenty sztuki polskiej (np. Lunaris, Marta Czarnecka, Paweł Baśnik), bo jest to 
ważna funkcja każdego konkursu.  
 
 
Przypisy 
 
 
1  K. Jurecki, Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?, W: IV Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA, 

Piotrków Trybunalski, czerwic-sierpień 2017, kat. wyst., s. nlb. Niniejszy tekst opiera się     na czterech 
moich tekstach, jakie opublikowałem na temat biennale: 1) Nowy człowiek? IV Biennale w Piotrkowie, 
http://magazyn.o.pl/2017/krzysztof-jurecki-nowy-czlowiek-iv-biennale-w-piotrkowie/#/, 2) Jaki 
obraz zarysowuje się miedzy mediami artystycznymi? W: IV Piotrkowskie Biennale Sztuki, op. cit., 3) 
IV Piotrkowskie Biennale Sztuki (23.06-27.08.2017, ODA ul. Dąbrowskiego 5 i Sieradzka 8), 
https://jureckifoto.blogspot.com/2017/07/iv-piotrkowskie-biennale-sztuki-2306.html, 4) Kilka uwag o 
IV Biennale w Piotrkowie „Format” (złożony do druku). 

2  K. Jurecki, III Biennale. Kilka słów o postapokalipsie. [Załącznik nr 1 do Ogłoszenia                         
o konkursie „III Piotrkowskie Biennale Sztuki”], 2014, http://odaart.pl/wp-
content/uploads/2014/10/Za%C5%82.-nr-1-do-Og%C5%82oszenia-o-konkursie%E2%80%9EIII-
Piotrkowskie-Biennale-Sztuki%E2%80%9D.-Kilka-s%C5%82%C3%B3w-o-postapokalipsie.pdf. 
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ANNA BEDNARCZYK 
 

 
*** 
 
Ja jestem mysz doświadczalna 
idę przez mrok na oślep 
Rodzę tysiące myszek 
do dalszych eksperymentów 
Znowu mój miot zabrali 
za szklaną szybę akwarium 
Znowu mnie niosą w pudełku 
do bramy labiryntu 
I czuję słodki jak jęczmień 
zapach mojego dziecka 
Ruszam przez mrok na oślep 
 
 
 
*** 

 
Pamięci Josifa Brodskiego 

 
Świat rozlewa się niebieską plamą 
znacząc czoła hinduską kropką 
Z niebieskiego czajniczka herbata 
błękitnymi paruje smokami 
Porcelana przylega tak dobrze 
do oddechów, palców i oddechów 
O czym jeszcze mogłabym napisać 
na błękitnym czerpanym papierze 
 
 
 
*** 
 
jak śpiewa jeden z ulubieńców mojej córki 
jest już tak super że nie można chcieć niczego 
i tylko kundle obszczekują naszych świętych 
lecz to mieszańce więc nie warto się przejmować 
wesołe dzieci – jak z Tuwima – grają w kości 
zza rogu jakiś kundel znowu szczerzy kły 
tylko skąd biorą się te kości na chodnikach 
pewnie podrzuca je tu jakiś wściekły pies 
kundlom uśmiechy proponuję zakneblować 
jeśli nie chcą owieczkami być białymi 
bez naszej winy wyzdychają jak należy 
i będzie jeszcze piękniej na tym bożym świecie 
rozstawiam nogi jak najciszej jak najszerzej 
i z sił opadam opróżniona i skopana 
kolejne dziecko umiera na śmietniku 
nie usunięte przed niechcianym narodzeniem 
kolejny raz umieram na klęczniku 
ze strachu przed następnym zapłodnieniem 
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Rozszczepianie kręgosłupa 
 
Do rozszczepienia zapałki 
Potrzebny jest ostry scyzoryk 
Do rozszczepienia mózgu 
Wystarczy dowolny kamień 
Byle tylko dobrze wycelować 
Najlepiej w ciemię – strzał w dziesiątkę 
A kiedy głowa się rozłupie 
Wychyną fiołki cyklamenem 
W doniczce czaszki zasadzone 
Przez mego męża na dzień kobiet 
Najbardziej zakazane święto 
Tfu – co za kryptokomunista 
Kiedyś mieszkałam przy Allende 
Teraz to chyba Pinocheta 
Przepraszam bardzo – mózg nie sługa 
Dlatego trzeba sekatorem 
Po kawałeczku ciąć do skutku 
Albo tasakiem na sałatkę 
Usunąć żółć i czarną duszę 
I szpik wydmuchać z kręgosłupa 
Potem rozszczepić go na drzazgi 
I stos zbudować – pacierzowy 
Teraz potrzebna jest zapałka 
 
 
 
Już nie jestem małą dziewczynką... 
 
wczoraj bardzo się postarzałam 
dziś obcięłam białe warkocze 
były ciężkie od bólu głowy 
od broczącej Tobą pamięci 
mam co najmniej czterdzieści lat 
wczoraj miałam dopiero czterdzieści 
już nie jestem małą dziewczynką 

  
 

 
Anna Bednarczyk (ur. w 1962 r. w Łodzi) – translatolog, tłumaczka literatury rosyjskiej, poetka, profesor 
nauk humanistycznych; autorka licznych publikacji naukowych dotyczących przekładoznawstwa oraz 
recenzji, monografii i przekładów; jako Anna Blumental wydała zbiór wierszy Rozszczepianie kręgosłupa. 
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Jekatierina Poljanskaja 
 

ODPRYSKI TĘCZY. WSPÓŁCZESNA POEZJA ROSYJSKA (V) 
 
 
Nina Sawuszkina urodziła sie w 1964 r. w Leningradzie. Jest członkinią zrzeszenia literackiego 
Wiaczesława Lejkina i Związku Pisarzy Sankt-Petersburga oraz autorką czterech książek 
poetyckich. W jej twórczości ukształtował się mroczny, ale niezwykle przekonywający wizerunek 
świata. Wzrokiem zdystansowanym, zaczepnym i przenikliwym postrzega świat jako swego 
rodzaju kalejdoskop metafor. Porównania u niej prawie zawsze rozwijają się w całościowe wizje, 
przy tym przedmiot, z którym się porównuje, jest drobniejszy, mniej znaczący, bardziej bezduszny, 
niż ten służący za punkt wyjściowy porównania. Podobną rolę, „gwoli obniżenia”, pełnią w jej 
poezji metafory. W wierszach Sawuszkiny cały czas migają szczątki obrazów utraconego raju, 
ściślej mówiąc – utraconej całości. Rozpad pięknego świata pierwotnej przyjaźni i harmonii       
jest utrwalony w rozległej galerii portretów i pejzaży. I jedne, i drugie wyróżnia krańcowa 
psychologiczna precyzja i zaskakujący, niekiedy ironiczny dowcip. Częstokroć Sawuszkina 
doprowadza rysunek do stopnia karykaturalności, ale te karykatury już nie tyle śmieszą, ile 
przerażają. Każda nowa strata oznacza dla poetki kolejne pęknięcie w wizerunku świata. Czasem 
tragedia utraty znajduje ujście w katharsis; wtedy motyw rozłączenia, nieuchronnie panującego    
w świecie, zastępuje nadzieja na to, że pewne podobieństwo zsakralizowanego świata młodości 
oczekuje nas po tamtej stronie życia. 
 
 
 

NINA SAWUSZKINA 
 
 
 

Ryba 
 
Na śniegu, gdzie wgłębienia znaczą ślady, 
supermarketu światło nie dopływa, 
leżała milcząc jakby spadła z lady, 
jak świeża rana podmarznięta ryba. 
 
Patrzyło śmierci trzysta milimetrów, 
przez suchą mgłę się oczy przebijały,   
wcale nie woda, lecz odpryski wiatru 
w trójkątny pysk jak szklany pył wpełzały. 
 
I ta, co kiedyś niczym ostrze noża 
materię morską przecinała prędko, 
symbolem marzeń jedynie być może, 
które po trochu stają się udręką.  
 
I własna krew wydaje jej się biała, 
nie płynie już, unosi się na wietrze, 
podąża, gdzie przerębel szkli się z dala  
za kołowrotem, trochę w lewo jeszcze. 
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Szaleniec 
 
Pamiętam jak za dawnych czasów, 
Zbieraliśmy się w tamtym domu.  
Był szklanki szlifowanej wykusz,  
I, światło lało się z balkonu. 
Lecz ten, co ręką do nas machał  
Teraz wyruszył w inne strony   
 
lustrzanych światów. Ten gospodarz 
plantacji, gdzie choroba kwitnie. 
I płonie mózg zalutowany 
Jak w lampie łuki elektryczne. 
Kiedy w malignie do przyjaciół 
wyciąga rękę – ich tłum niknie, 
 
że rozum może stać się obcy,  
to nieprzyjemny fakt niestety.   
Twoja głupota zniweczyła 
nasze wartości, priorytety. 
W jednoaktówce nie dograwszy  
biegniemy stąd, lecz nie do mety. 
 
Staliśmy się niedoskonali   
Na wszelkie ciosy wystawieni. 
Jak tarcze wokół ścian krążymy 
I wokół ciebie niby cienie, 
szepcząc „Czy był tu jakiś geniusz?” 
A jeśli był, czy w proch się zmienił?”. 
 
Ciebie tu nie ma. Naprzeciwko 
zniknęła w oknie twoja zjawa,  
gdzie napęczniała jak w kompocie  
morela żyrandola blada 
patrzy na święto ciał i potraw,  
lecz ty siąść tutaj nie masz prawa. 
    
Kiedy się imię stanie plotką, 
i w opowieściach się pojawi,  
by raz ostatni ciebie spotkać 
każdy z nas się przed tobą stawi. 
…Osieroconym nietoperzem  
twój płaszcz na gwoździu się koślawi. 
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Pigmalion 
 
Galatea w histerii – wszystkim rozdaje razy 
Drze ubranie i ciało obnaża w emfazie, 
niby zdzira w pornosie i patrzy się służba zdziwiona 
Jak ożywiona kukła morduje Pigmaliona, 
  
złoszcząc się bo, zapomniał obdarzyć ją duszą, 
bo Parnasu mieszkańcy jak obcą traktować ją muszą 
bo plebejskie ma formy i smutną ospałość twarzy, 
bo nie spełni życzenia – boginią się stać, o czym marzy.  
 
Ja – Pigmalion – znów muszę z wysiłkiem marszczyć brwi 
Nad pytaniem „gdzie się przeliczyłem?” i „gdzie wina tkwi?” 
przed bożyszczem zamierać, szukając w niej na siłę 
kształty tej, co kiedyś przecież dla mnie żyła. 
 
Jak ty śpiewałaś ludziom, jak żagiel drżąc na wietrze! 
Fryzura roztrzepana, a w gardle spazmu dreszcze. 
Krzyki zachwytu szybko rozpalą cię gorące, – 
każdy żyrandol może myśleć, że jest Słońcem…  
 
Jak długo jeszcze muszę w tej masce Pigmaliona  
udawać wieczną miłość, płonną i niespełnioną,  
widzieć rysy, szczeliny w rzeźbie nowej bogini, 
przez które umknie lśnienie, co posąg świętym czyni,  
 
nie szczędząc kleju, wosku, wierzyć – w jedno scalę,  
by żyła Galatea w kolejnej rzeźbie, stale, 
żeby służyła sztuce dla celów dekoracji. 
W duszę wetchnąć ambicji wrzący hel swoich racji 
i obserwować żałosny, ostatni wzlot swej kreacji. 
 
 
 
Pamięć 
 
Uspokój się pamięci! Nie jesteś potrzebna 
Płyniesz przeze mnie, trącasz podwodne kamienie  
dni, które przeminęły, pękasz jak szkło w oknie. 
Ja w tobie tonę, przemęczona, moknę.   
    
Ale, widzę łykając Lety wody rdzawe, 
jak pamięć cienie blade jak piana na kawie 
na wierzch niesie – znajome wciąż obrazy rodzi  
tych ludzi, którzy kiedyś tak mi byli drodzy.  
 
Którzy są już na wieki skreśleni z pejzażu –   
bo szczelin nie zasypiesz i świata urazów 
nie da się zacerować, a kto mógł się zmienić,  
by się ocalić dawno użył kamuflażu. 
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Lecz nie wolno ci myśleć, gdy ku nim podpływasz  
że jakaś więź nas łączy, że jest jeszcze żywa,  
ledwie zauważalna, niby żyłka cienka. 
Tam – urwisko, tam – brzegu czarna linia pęka. 
   
To horyzontu linia, granicą się stała 
za którą dusza ludzka, jak podszewka ciała 
cała w zimnej wysypce, pokrywa ją rzęsa 
i cała siwą rybią skórą porośnięta.    
 
W mirażach pomnożonych słonecznym migotem 
każdy z was jest już nikim – jak zajączki złote. 
Tam jak bańka oliwy, pęka strumień światła…  
…I moja pamięć zgasła. 

 
 
Przeł. Anna Bednarczyk 
 
 
 
Aleksander Tankow urodził się w 1953 r. w Leningradzie. Ukończył Leningradzki instytut 
elektrotechniczny (specjalność – matematyka stosowana). Jest poetą i prozaikiem, autorem 
sześciu tomów wierszy. Pełni funkcje przewodniczącego sekcji poetyckiej Związku pisarzy Sankt-
Petersburga. W utworach przedstawia życie człowieka takim, jakim ono jest: niekiedy wulgarnym, 
żałosnym, ale zawsze porywająco niepowtarzalnym. Jego poezja jest lakoniczna i gorąca, Tankow 
nie upraszcza ani zawiłości, ani ciężaru, ani tragicznego podłoża życia, w którym wszystko, nawet 
smutne doświadczenie, może być wykorzystane, przemienione przez słowo, przeistoczone               
w muzykę („Usta są w muzyce, niby we krwi zakrzepłej…”). Bohater liryczny Tankowa jest 
śmiertelnie chory na miłość, zatrwożony, przewrażliwiony i – wdzięczny światu za wszystko.         
W poruszającym drżeniu jego wierszy, pełnych aluzji i półskrytych cytatow, brzmi, absolutnie 
własna, osobista intonacja. 
 
 
 

ALEKSANDR TANKOW 
 
 

*** 
 
Zalany rtęci zimnym światłem 
Śnieg trzeszczy czarny i liliowy. 
Chciałbym napisać właśnie o nim, 
Ale rozumie się, bez słowa. 
  
Dlatego, że słów dźwięk nieszczery, 
Więc lepiej milczeć, jeśli możesz.  
Dlatego, że tak ciasno sercu 
W zalanej światłem nocnej porze.  
 
Dlatego, że co było słowem, 
Frunąc przez pustkę dojrzewało –   
Śniegiem co czarny i liliowy 
W świetle latarni się kąpało.   
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*** 
 
Jeszcze ciało przeszywa powietrze 
Ostatniego milczącego drżenia 
I na powrót prawie nie znam cię jeszcze, 
A byliśmy jak dwóch dzwonów brzmienia. 
 
Przemawiają językiem straszliwym 
Nieśmiertelnej, wiernej namiętności. 
Rozerwano nas na części żywych 
Martwą wodą spryskano, by się zrosły. 
 
Już scaleni – Śmierć nie straszna tyle, 
Co rozstanie. I żadne z nas pierwsze  
Nie ma siły, by dłonie rozłączyć na chwilę. 
A byliśmy jak dwa o szczęściu wiersze. 
 
A ty szeptałaś: Serce zostaw mnie! 
Jeszcze przepływa przeze mnie i lśni 
Ta żywa rzeka mgły i namiętności  
Ta żywa rzeka miodem z ogniem drży, 
Lecz czułość tylko maską jest obcości. 
Śpij, moja miłą. Proszę, wybacz mi. 

 
 
*** 
 
Całe życie – rozstania, rozstania, 
Te rozstania także z samym sobą. 
Niespełnione obietnice zostaną 
Skrawek nieba – błękitny obłok. 
Gęstwina skąpa szeleszcząca 
Rozmawia z wiatrem w czas jesieni 
Papieros trzyma w palcach września  
Póki go w suchy okruch zmieni.  
Powtarza światu jak testament, 
I mokre skrzydła rozłożyła,  
Że całe życie – rozstania, rozstania, 
I że skończyło się, skończyło.   
  

 
*** 
 
Do widzenia moja ukochana. 
W cichym smutku jesiennego dnia 
Jak ostatni liść, co ulatuje 
Daj na pożegnanie słowa dwa. 
 
Chcę by serce moje oniemiało 
Chcę by biło głośno jak szalone 
Chcę by było gorące, by łkało 
Jakby było pierwszy raz spełnione.  
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Chcę by były namiętniejsze dreszcze 
I straszniejsze niż u kresu się zdarzy –  
„My żyjemy, żyjemy wciąż jeszcze”, 
Abym mógł wyczytać z twojej twarzy. 
 
 
 
Odyseusz 
 
Kilometrów setki za oknami 
Jak sąsiada pijanego płacz, 
Klonu liść przylepił się do ramy. 
Przystanków krzyki i rany gwiazd. 
Penelopo, co wytkałaś tej nocy? 
Czy to obrus na weselny stół?  
Odpowiadaj i patrz prosto w oczy: 
Czy dla trupa całun, w którym w dół. 
A za oknem Syberii pole  
Mezozoik Kołymy i lód 
Czaj więzienny drży w szklance na stole,  
A za oknem pierwotny mrok dróg.  
Może lepiej, gdy głowa zbłąkana 
Gdzieś po drodze, a resztę trwóg 
Przeżyć można, lecz proszę cię sama 
Weź cięciwę, naciągnij łuk. 
 
Już pół życia minęło w półmroku, 
Już pół życia w płomieniach trwasz.   
W nocnym oknie odbija się pokój. 
A Telemach zapomniał moją twarz. 
 
Z ognia w ogień, od biedy do biedy –  
Szczerzy zęby Kołymski los, 
Znajdę cię, choćbym piekło miał przeżyć, 
Przecież szukam cię tyle już wiorst, 
 
Tam gdzie ciężkie kuchenne opary, 
Lód wiosenny niebieskoszary,  
Gdzie czernieje skał fińskich stos. 
 
 
 
Sen rozumu 
 
Śpij, dziecino ukochana, luli-luli. 
Powiem bajkę, moja piosnka cię utuli. 
Noc jak Atena z głowy Zeusa zrodzona  
Mleczna droga – pępowina, świątynna zasłona, 
Przyszpilona samotną gwiazdą do brzegu się tuli. 
Zaśnij, zaraz zobaczysz dziwny zdobyczny sen: 
Lilie polne stroją się w jedwab, bisior i len, 
Ptaki niebieskie już w świątecznych mundurach, 
Jak polni komendanci stroszą pióra 
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Zięba dowódcę wszystkich ptaków gra 
I na reducie najważniejszej trwa: 
Pusty karmnik, księżycowy bez wiosenny.  
Noc zapala świąteczny lichtarz siedmioramienny.    
Wiatry zganiają z niebios tysiące północnych stad. 
Bez wstydu i bez litości można tak żyć wiele lat. 
Tylko miłosny jęk i przedśmiertelny dreszcz. 
Szczęk nocnej walki zarośla rozdziera.  
Krzewy rozprute trelem słowika – snajpera. 
Dzień stratom bez pokrycia wydaje czek. 
Księżycowy projektor mrok roztrąca promieniem.  
Ręce podnoszę, szepczę: co mi tam nocne cienie!  
Z nieba sypią się gwiazdy –  złote resztki na placu. 
Nocna wojna ulewą przeszła gdzieś bokiem sama, 
Z twego domu po nocy została jedna ściana.  
To ściana płaczu. 

 
 
Przeł. Anna Bednarczyk 
 

 
 
 

 
 

Albrecht Dürer, Cztery nagie kobiety, miedzioryt, 1497 r.,  
Museum of Fine Arts, Boston 
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Jerzy Lengauer 
 

MAGICZNA BRETANIA 
 
 

ie ma się chyba czego wstydzić. Takich wyrazów tajemniczych, wypowiadanych mało 
wyraźnie, unikanych jest dość sporo. Banałem jest przyznanie się do tego, że jest się mało 

oczytanym. Receptą jest, oczywiście, jak najczęstsze sięganie do słowników. Tak często, żeby 
zapamiętać na zawsze pisownię i rzeczownika, i przymiotnika, jak w przypadku Bretanii. Humor 
nieco poprawił mi Christian Querré w przypisie na stronie czterdziestej piątej niewielkiej 
książeczki pod tytułem Magiczna Bretania: „W języku francuskim nie ma rozróżnienia między 
wyspiarską Brytanią (ojczyzną celtyckich Brytów, którzy pod nawałą Anglosasów opuścili między 
V a VIII wiekiem swoją pierwotną ojczyznę migrując do Armoryki) a Bretanią kontynentalną 
(Bretagne armorykańską). Brytowie stawali się stopniowo Bretonami i w końcu Bretończykami,     
a Armoryka Bretanią. W celu rozróżnienia tych dwóch krain Francuzi muszą dodawać dodatkowe 
wyjaśnienia typu np. Bretagne insulaire (Bretania wyspiarska, czyli Brytania; Wielka Brytania to 
Grande Bretagne)”1. Zatem i w moim słowniku przez jakiś czas nie było rozróżnienia między 
francuską Bretanią a mistyczną, bajkową Bretonią z Warhammer Fantasy, a obie  zdarzało mi się 
pomylić, choć rzadko (jedynie w przypadku słowotoku), z wyspiarską Brytanią. Oprócz braków 
literackich winę widziałbym także w skąpym zainteresowaniu historią, szczególnie Średniowiecza. 
Bo cóż można wynieść ze szkoły średniej prócz Pieśni o Rolandzie i wojny stuletniej? Dla geografii 
historycznej Francji mało przydatna była także trylogia o trzech muszkieterach Aleksandra 
Dumasa ojca, choć oddająca dość wiernie stosunki panujące na dworze królewskim                      
w siedemnastym wieku i czytana – zamiast podręczników – z wypiekami na policzkach. Cóż, 
poprawność językowa w przypadku przymiotnika potwierdziła się już w blurbie, gdzie książka 
rekomendowana jest następująco: „Magiczna Bretania prezentuje legendarne, historyczne, 
architektoniczne, folklorystyczne osobliwości znajdujące się w bretońskim departamencie Côtes 
d'Armor we Francji”2. 

Książka ma jedynie sześćdziesiąt osiem stron, ale każda z nich, nie wyłączając tych trzech ze 
wstępu, przynosi niewiarygodną ilość wiedzy, która z kolei sprawia wyjątkową przyjemność 
czytelnikowi zainteresowanemu historią, geografią, architekturą, legendami, mitami i religią 
Bretanii. Owe wiadomości, ciekawostki, w pewnym sensie zagajenia, czy może przedmowy                 
i prologi do ogromnej księgi historyczno-krajoznawczej Półwyspu Bretońskiego są podane 
ujmująco łatwym językiem, co wydaje się z pozoru niemożliwe, biorąc pod uwagę, że autor 
zdecydowanie woli operować nadmiarem informacji, niż je dawkować. Nurza się w przypływach 
Morza Celtyckiego, dopuszczając raczej, by czytelnik  zatonął w powodzi danych, niż pozwalając, 
by stał suchą nogą na armorykańskim wybrzeżu i przesypywał w dłoniach jedynie piasek 
niewiedzy. Nie można wykluczyć, że jest to też zasługa tłumaczenia Kazimierza Brakonieckiego, 
dyrektora olsztyńskiego Centrum Polsko-Francuskiego, wszakże i tłumacza poezji francuskiej. 

Magiczna Bretania podzielona jest na cztery rozdziały. W zamierzeniu autora trzy pierwsze 
poświęcone  są sakralności Armoryki, czwarty – tajemnicom historii krainy. Jednak w trakcie 
lektury podział ten wielokrotnie ulega zatarciu. To nic nieprzyjemnego. Nic, co by wadziło przy 
czytaniu, psuło przyjemność odbioru, ponieważ książka stanowi zwartą całość. O dziwo, udaje się 
w tym labiryncie legend, mitów i wydarzeń historycznych zachować chronologię. Ta rozpoczyna 
się od neolitu (sic!), choć Querré wyprawia się w swojej opowieści i do paleolitu, i do człowieka       
z Cro-Magnon (region Nowa Akwitania położony jest na południe od Bretanii), kończy zaś na 
templariuszach z dygresjami po szesnasty wiek. A dygresji znajdziemy mnóstwo! Niewątpliwie 
uniknąć się ich nie dało. Tym bardziej, że książka anonsowana jest w blurbie jako „do czytania 
przed, w czasie i po podróży”3. Czasami odnosimy wrażenie, że tekst pisany normalną czcionką to 
właśnie owe dygresje do spraw, o których autor zamierzał napisać więcej i które zostały ku 
rozwadze i uwadze czytelnika wydrukowane pogrubioną czcionką lub kursywą. Tak oznaczonych 
fragmentów książki (pogrubienie) znajdziemy wiele w środku, ale przede wszystkim na początku 
rozdziałów, tuż pod tytułem. Kursywą pisane są streszczenia legend, dawnych opowieści,      

N
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mitów, żywotów świętych. Teksty te opatrzone są tytułami: Mszczący się kamień, Dobre wróżki, 
Palące monety, Mnich i druid z pierwszego rozdziału. Tytuły posiadają również teksty krótkie, 
kilkuwersowe, prawie pisane na wzór artykułu prasowego. Po nagłówku mamy właśnie 
pogrubieniem napisane wprowadzenie zachęcające do zagłębienia się w mniej więcej 
jednostronicowy tekst główny. W ostatnim rozdziale są to: Od Ys do Nazado, Starodawne miasto, 
Cmentarz mamutów?, Templariusze, Siedmiomilowe buty, Koło Fortuny, Mury obronne                
i zamki. 

Christian Querré (pisarz, malarz, psycholog) pióro ma zgrabne, uwodzące czytelnika łatwością 
opowiadania o Bretanii, sprawiające, że stłoczenie na kilkudziesięciu stronach dat, nazwisk, nazw 
polskich, francuskich, bretońskich i celtyckich w ogóle nie przytłacza odbiorcy, a wręcz upewnia, 
że to wiedza skromna, łatwa, ważna, podstawowa, przydatna, niezbędna. Bez względu na to, czy 
książeczka Querré'a będzie służyła jako przewodnik na wycieczce po Bretanii, czy jako 
uzupełnienie po lekturze „cegły” o historii Półwyspu Bretońskiego, opracowania o religii celtyckiej, 
czy zbioru legend i mitów bretońskich.  

Bez wątpienia tytuł koreluje z zawartością opracowania. Ową magiczność francuskiego 
regionu autor przywołuje zatem w kontekście krajoznawczo-geograficznym, historycznym                
i mitologiczno-religijnym, tworząc z tych fragmentów znakomity zbiór opowieści o Bretanii realnej 
i mitycznej, malując przed czytelnikiem obraz krainy faktycznie czarodziejskiej, istniejącej nie     
do końca prawdziwie, choć przecież obecnej na mapach i w literaturze naukowej, datowanej na 
przestrzeni dziejów urodzinami i zgonami postaci historycznych, nazwami miejscowości, rzek,    
gór i jezior, nadawania tytułów kościołom... Bretania jest rzeczywista jak lotnisko, na którym się 
wysiada, żeby do niej dotrzeć, jak dworzec kolejowy, ale... jest także pod piórem Querré'a        
czymś całkowicie innym. Według pisarza, żeby odczuć jej czarowność, trzeba wejść do szafy           
w domu starego Profesora na wsi, dziesięć mil od najbliższej stacji kolejowej i dwie mile od 
najbliższej poczty4 albo „powiedzieć przyjacielu i wejść” przez drzwi, w których wykuto rysunek     
z ithildinu5, bądź po prostu (?!) pójść, trzymając się za ręce, żeby „bawić się wesoło ze sobą w tym 
Zaczarowanym Miejscu na skraju Lasu”6. Czymże jest wobec tego Magiczna Bretania? Ruchem 
ręki odgarniającej futra w starej szafie? Wypowiedzianym w języku elfickim zaklęciem przed 
wejściem do Morii? Powrotem do dzieciństwa z jego wszystkimi magicznymi zabawami, snami, 
tęsknotami, tudzież stertami bajek i legend ze wszystkich stron świata? Być może chodzi 
Querré'owi właśnie o osobliwe uczucia, które należałoby sobie przypomnieć, żeby dać się ponieść 
urokowi Bretanii? Może dlatego tak mocno akcentuje w książce wszystko, co niesie ze sobą 
tajemnicę, magię, zakurzone sekrety historii? Dzięki nieprawdopodobnemu tyglowi kulturowemu, 
mieszaninie wierzeń, kalejdoskopowi wydarzeń, czemu przysłużyło się samo położenie tej 
historycznej krainy, wystarczyło to i owo zaakcentować, podać skróty i streszczenia, rzucić        
tytuł, pogrubić czcionkę lub zmienić jej krój. I nie jest to zarzut od czytelnika, który zdaje sobie 
sprawę     z ogromu pracy, być może wieloletniej i wcale nie mającej być w zamierzeniu    autora 
ukoronowanej książką. Uporządkowanie, wyczerpanie tematyczne, pewna jasność wypowiedzi 
pozwoliły na zebranie na kilkudziesięciu stronach opowieści o świętych celtyckich                      
i chrześcijańskich przybywających na bretoński półwysep zza morza i zza Alp. Świętych, którzy 
byli druidami, stawali się  nimi, bądź z nich się wykształcali, którzy identyfikowali się                      
z galijskimi uświęconymi strumieniami, drzewami, pagórkami. O mnichach i rycerzach 
walczących ze smokami. O Avalonie i królu Arturze. O Merlinie i Viviane. O Lancelocie z Jeziora                      
i templariuszach. O wróżkach, olbrzymach, skrzatach, kościotrupach, diabłach. O Margot                    
i Morganie. W końcu (czy raczej na początku) o menhirach...    

Jak tu się nie dać zaczarować takim historiom? Ująć, opanować, położyć na piasku 
armorykańskiej plaży i szukać wzrokiem wyspy Aval? Na trawie pod cisem, bądź dębem, przy 
szmerze strumienia wypatrywać szepczących zaklęcia druidów? Może usłyszymy ciężkie stąpanie 
olbrzyma Gargantui? A z góry gór Menez-Bré uda się zobaczyć średniowieczne mury obronne          
i zamki, albo chociaż ruiny romańskiej baszty?  
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Przypisy 
 
1 Magiczna Bretania, Christian Querré, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury  

w Olsztynie, 2015, tłumaczenie z języka francuskiego i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. 
2 Tamże, blurb. 
3 Tamże, blurb. 
4 Lew, Czarownica i stara szafa w: Opowieści z Narnii, C.S. Lewis, Media Rodzina, 2004, przełożył 

Andrzej Polkowski, str. 9. 
5 Drużyna Pierścienia w: Władca Pierścieni, J.R.R. Tolkien, Muza SA, 2007, przełożyła Maria 

Skibniewska, str. 403-404. 
6 Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka, A. A. Milne, Nasza Księgarnia, 2004, przełożyła Irena Tuwim, str. 

254. 
 

 

 

Albrecht Dürer, Syn marnotrawny, miedzioryt, 1494-1498 r., 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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TEODOZJA ZARIWNA 
 
 

Tylko nie Bóg 
 
Ciemność skrada się  jak wróg z wczoraj w jutro. 
Jakaś sylwetka przepala powietrze  – 
pozostaje tunel z zapachem siarki. 
Senne gołębie na gałęzi  złożyły skrzydła.                                    
Czasem spadają, ale budzą się w locie 
i odlatują spłoszone. 
Ożywione kule bzyczą, jak wściekłe osy, 
to tu – to tam, to tu – to tam, 
trwożąc i północ śpiącą, i wieś rozrzuconą, 
i czas zwichnięty. 
Radio zachrypło zmęczone kręceniem się 
pomiędzy nowinami z wojny a podwyższeniem taryf 
i zawsze głodną reklamą. 
Kto zapomniał o nas w mroku historii? 
Kto zapomniał o nas nie od dzisiaj? 
Tylko nie Bóg, tylko nie Bóg, 
tylko nie Bóg. 
 
 
 
*** 
 
Jednonogi mężczyzna idzie o kulach, 
za nim ciągnie się ślad buta i dużo kropek, 
jak nieskończone przedłużenie 
dzisiejszego dnia...  
Za nim wlecze się 
czarna jak noc przeszłość, 
przed którą nie chronią antydepresanty, 
ośrodki rehabilitacyjne, a nawet kobiety. 
Bo kobiet teraz nie ma. Wszystkie zniknęły, 
jakby one kochały nogę, 
a nie jego – przystojnego poliglotę. 
On dzisiaj milczy. Wszystkie języki pochowane, 
tam, gdzie pochował przyjaciół. Po co mu te języki? 
Żaden nie jest w stanie opisać przynajmniej jednej bitwy 
Co trwa przynajmniej jedną noc. 
Co trwa... 
 
 
 
*** 
 
Przez zardzewiałe żyły 
ciężko przebija się radość. 
Czas, wielki majster 
redukowania nadziei    
dyktuje miejsce przebywania                    
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między wojnami i kryzysami 
i ciałami na brzegu. 
Każdego dnia kogoś unoszą 
ciężkie wody historii. 
I tylko kruki ostatnich wiadomości 
patrzą w oczy 
w poszukiwaniu łez i rozpaczy, 
prawdziwej krwi dla wielkich planów, 
która płynie  
w naczyniu krwionośnym telewizorów –  
dobry znak, aby zapamiętać 
twarz szalonego świata, 
który tańczy dokoła ciebie 
na  żelaznych nogach. 
 
 
 
*** 
 
Gdzieś pod dalekim Czortkowem 
dźwięczy lipiec i "Lato z radiem". 
Niedojrzała młodość  
biegnie doliną za bocianem. 
W dawnym tranzystorze 
śpiewają "Czerwony gitary". 
Przed chwilą skosili pszenicę, 
jeszcze zielone żaby 
skaczą wszystkie razem  
spod słońca do rowu, 
na chwilę przez mnie przestraszone. 
 
Wiersze białe i czarne jeszcze czekają: 
wiersze gorzkie i słodkie,  
przyzwoite i niezbyt,  
bez oglądania się na innych, 
szczęściarzy i możnowładcόw. 
Dopiero dzisiaj do nich powracam. 
 
Nie mają sensu słowa 
i żadne  działania – 
tak wielu znajomych 
umarło w ciągu miesiąca, 
aż ziemia wzdrygnęła się 
strasznie i groźnie. 
 
Nie bój się.  
Przerwa na życie trwa. 
 
 

Przeł. Maria Duszka i autorka 
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*** 
 
Na dnie malutkich miasteczek, 
pod warstwą kurzu i jabłek, 
w wysokiej trawie pod płotem 
szukamy wczorajszego dnia. 
A tu obok, na stacji benzynowej 
chyba ze dwadzieścia nowych samochodów  
i z pół setki łysoli ubranych na czarno; 
urządzają tryznę w miejscowej kawiarni. 
Ustawili ochronę, która chłodno wodzi oczami,  
prawe ręce zgodnie trzymając w kieszeniach. 
Słońce przysiada na kominie sąsiadów, 
który razem z chatą sprzedali ledwie wczoraj, 
a już ludzie z innego życia  
podlewają nie swoje pomidory. 
Martwimy się trochę: 
nie wiadomo, czy ci nowi polubią muzykę 
ze starego gramofonu w sierpniowe wieczory, 
czy nie wyrzucą go na śmietnik, 
odcinając gwałtownie połowę przeszłości, 
nawet nie pytając nas o zgodę. 
Statek czasu, ogromny i straszny, 
przepływa tuż obok, 
dysząc gorączką, zapachem gumy i żelaza 
i jeszcze czegoś niewiadomego, 
paraliżuje nas na mgnienie i,  
nie zaczepiając, mija. 
 
 

Przeł. Tomasz Marek Sobieraj i autorka 
 
 

Тeodozja Zariwna (ur. w 1951 roku w Rydodubach, obw.Tarnopolski ) – ukraińska  poetka, pisarka, 
dziennikarka, teatrolog. Ukończyła Uniwersytet Lwowski i Kijowski Instytut Sztuk Teatralnych. Jest 
redaktorką naczelną czasopisma „Kyjiw”. Autorka pięciu zbiorów poezji, pięciu powieści, kilku sztuk 
teatralnych oraz filmów dokumentalnych, prezenterka programów literackich i kulturalnych w telewizji 
ukraińskiej.  
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Rafał Zięba 
 

AWANGARDA, HONOR I KREW 
 
 
 

rawdopodobnie był to ostatni pojedynek w nowoczesnym świecie, którego przedmiotem były 
kwestie artystyczne. Same okoliczności były dość niezwykłe. Niezwykłe były również postacie, 

które brały udział w całym zdarzeniu. 
Niejednokrotnie się zdarza, iż do sensacyjnych zajść doprowadzają, zdawało by się, banalne 

zdarzenia. Kiedy we wrześniu 1923 roku Henryk Berlewi powrócił z Berlina do Warszawy                  
i przywiózł brulion ze swoją teorią artystyczną, którą nazwał Mechano-Faktura, kto mógł 
przypuszczać, że dwóch ludzi będzie skłonnych strzelać do siebie z tego powodu? W tamtych 
czasach każdy szanujący się twórca awangardowy musiał mieć swoją teorię estetyczną. Jak pisze 
Zofia Baranowicz, „Wkrótce po przyjeździe skontaktował się ze Szczuką i Żarnowerówną. Jak sam 
po czterdziestu latach wspominał, podczas długich dyskusji toczonych w pracowni Żarnowerówny 
na Lesznie lub w cukierni Semadeniego, zrodził się projekt wydawania pisma i utworzenia grupy. 
W czasie tych spotkań Berlewi zaproponował również, aby projektowaną wystawę otworzyć nie     
w galerii, a w salonie automobilowym – »dla podkreślenia spójni sztuki z nowoczesną techniką«. 
Pomysł został przyjęty i zrealizowany, jednak Berlewi znalazł się tylko wśród członków grupy, nie 
zaś jej organizatorów. Nie było go też w zespole redakcyjnym pisma”. Dziś nie wiemy dokładnie, 
co było przyczyną tego, iż Henryk Berlewi znalazł się na uboczu, kiedy doszło do realizacji jego 
własnych pomysłów, dość, że uznał się, całkiem chyba słusznie, za pokrzywdzonego. „Przy pomocy 
zaprzyjaźnionych poetów Stanisława Brucza i Aleksandra Wata, opublikowal swoją teorię               
w formie oddzielnej broszury zatytułowanej Mechano-Faktura. Prócz tego, nie czkając na 
otwarcie wystawy, w której sam uczestniczył, dwadzieścia cztery godziny wcześniej zorganizował 
własną ekspozycję w salonie samochodowym Austro-Daimler przy ul Wierzbowej. Następnego 
dnia, 15 marca 1924 roku, została otwarta wystawa grupy Blok w auto-salonie firmy Laurin              
i Klement”. 

Nie wiadomo już dziś dokładnie czy wystawa Berlewiego cieszyły się dużą popularnością, dość, 
że jednym z gości był Antoni Słonimski, który w „Wiadomościach Literackich” napisał tekst 
Mechano-bzdura. Nie była to recenzja z wystawy, a raczej felieton traktujący w dość ogólny 
sposób o tym, że rodzimi awangardyści, zdaniem autora, są w istocie „plejadą geszefciarzy (…) lub 
zblagowanych mętnych młodzieńców, wskakujących bez wysiłków na niedościgniony cokół 
niezrozumianego futuryzmu. (…) Warszawa nie jest prowincją – pisał dalej Słonimski – i stać nas 
na telefony i mechano-fakturę. Bolesna jednak ironia polega na tym, że apostołowie tej faktury 
przynoszą nam towar zleżały, stary, który w Europie już mało kogo zajmuje. Oni to właśnie robią     
z Warszawy prowincję! Panowie ci starają się nas epatować sztuczkami ogranymi od lat 
dwudziestu. Obraża to każdego człowieka, który nie lubi być oszukiwany, i smuci każdego 
człowieka mądrego, że trzeba jeszcze bronić tak wiecznych i niezwalczonych prawd, jak prawo 
rzetelności i powagi artysty w stosunku do dzieła”.  

Aluzje znajdujące się na początku tego felietonu można było odczytać jako odnoszące się do 
żydowskiego pochodzenia Berlewiego, tak samo jak do jego wystawy odnosił się tytuł, pod jakim 
Słonimski zamieścił swoją wypowiedź, ogólna wymowa jednak była wyraźną drwiną z całego 
warszawskiego środowiska twórców awangardowych, dlatego też to, co nastąpiło później, 
dotyczyło nie tyle Berlewiego, ale ogółu artystów uprawiających nową sztukę. 

W obronie wykpionych twórców i sztuki stanął Mieczysław Szczuka, jeden z czołowych 
warszawskich awangardystów, człowiek zaangażowany równie silnie w ruch artystyczny, jak             
i polityczny. Był członkiem KPP; ponoć na partyjnych zebraniach gromił swoich towarzyszy – 
również i członków kierownictwa – za skłonności do dekadencji i uleganie drobnomieszczańskim 
wpływom. Zofia Baranowicz pisała, że „droga artystyczna Szczuki była krótka, lecz gwałtowna, 
jakby w przeczuciu jego krótkiego życia. Bujna natura i bezkompromisowy charakter Szczuki, 

P
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bogata inwencja i siła woli pchały go do pracy niemal tytanicznej”. Nietrudno wyobrazić go sobie 
jako człowieka porywczego o wybuchowym charakterze. 

Pewnego wieczora zjawił się w Ziemiańskiej, gdzie bawił Słonimski, wraz z nim zapewne i inni 
przedstawiciele ówczesnej literackiej śmietanki towarzyskiej, a zapewne także i grono oficerów       
z otoczenia Piłsudskiego, w tej chwili bez przydziału, ponieważ Marszałek niedawno co wycofał się 
z życia politycznego i wojskowego i osiadł w Sulejówku. W każdym razie co do obecności 
Wieniawy-Dlugoszowskiego możemy być prawie pewni. 

Równie łatwo wyobrazić sobie tę scenę: Szczuka wpada do kawiarni, jest wzburzony i skupia 
na sobie powszechną uwagę. Wie kogo szuka i gdzie go może znaleźć. Zmierza na półpiętro, 
możliwe, że potrąca jakiś stolik, jakąś osobę – słychać brzęk upadającej łyżeczki, być może 
zduszony okrzyk. Przy stoliku, za którym zasiada Słonimski wraz ze swoim towarzystwem 
dochodzi do awantury. Nikt już nie pamięta słów, jakie tam padły. Można jednak uznać za pewne, 
że były gwałtowne i obraźliwe. Kto wie czy nie doszło do szarpaniny. Sam Słonimski, jak się zdaje, 
został spoliczkowany przez Szczukę. Co więcej: Szczuka, radykalny zarówno w swych poglądach 
politycznych jak i artystycznych, zdecydowany przeciwnik wszystkiego, co niesie ze sobą 
tradycyjne społeczeństwo, wyzywa na pojedynek Słonimskiego, polskiego Żyda o światopoglądzie, 
który dziś bylibyśmy skłonni nazwać lewicowo-liberalnym, a więc również dalekiego od 
tradycyjnych postaw wywodzących się z feudalno-rycerskiego etosu. Obydwaj panowie, gdyby byli 
postronnymi świadkami podobnego konfliktu z pewnością uznaliby rozwiązanie pojedynkowe za 
niedorzeczność, za zachowanie nie mieszczące się w normach pojmowanego przez nich świata. Jak 
pojąć taką sytuację? Wiemy, że Słonimski tłumaczył to później presją chwili i otoczenia. Incydent 
miał miejsce na oczach, zapewne niemałej, publiczności i obydwu protagonistom zależało, aby 
wyjść z niego z twarzą. Co motywowało Szczukę, nie wiemy. Czy naprawdę pragnął zabić 
Słonimskiego w imię sztuki awangardowej? Sytuacja, w której zdarzyłoby się to podczas 
pojedynku dawałaby mu szansę, iż uszłoby mu to na sucho. Pojedynki były wprawdzie zakazane od 
ponad stu lat, ale nieformalnie tolerowano je w ówczesnej Polsce, jak i w Europie. Nawet gdyby 
trafił przed sąd, nie potraktowano by go jak zwykłego mordercę. Czy jednak w chwili swojego 
wzburzenia stać go było na taką kalkulację? Może jednak trzeba by przyjąć inną hipotezę: 
szlachecka tradycja, czy się to komuś podoba czy nie, stanowiła (a poniekąd i do dziś stanowi) 
fundament polskiej kultury – to ona, a nie nowożytne, mieszczańskie pojęcie nacjonalizmu, 
ufundowała nasze poczucie polskości, którego podówczas, w 1924 roku, nie zdążył 
zdekonstruować jeszcze żaden Gombrowicz ani nikt inny. Po prostu więc zdarzył się taki moment, 
w którym dwaj panowie, w emocjonalnym odruchu odłożyli swe światopoglądy na bok jak palta, 
aby nie krępowały ich, niejako naturalnej, motoryki – czyli, w danym przypadku, zachowań, 
których wzorce tkwiły w ich jak najbardziej podstawowych wzorach kultury. Obaj byli, nawet         
w swoich oczach, irracjonalni. Ale przecież nie zawsze to, co racjonalne jest prawdziwe. 

Opamiętanie przyszło po czasie. Znów nie wiemy nic o tym, co myślał Szczuka, gdy opadły       
w nim emocje. Wiemy za to, że Słonimski uznał cały incydent za niedorzeczny. Tym bardziej, iż 
doszedł do wniosku, że właściwie nie ma do Szczuki pretensji o jego zachowanie. Ot, zdarzyło się, 
że poniosło artystę, powstało zamieszanie i najlepiej by było, gdyby sprawę dałoby się jakoś 
załagodzić. Znów pomyśleć by można, że skoro obydwaj panowie nie byli wyznawcami rozwiązań 
siłowych w kwestii honoru, powinni się spotkać, powiedzieć kilka ciepłych słów, podać sobie ręce    
i ogłosić wspólnie: „Szanowni państwo, którzy byliście świadkami niedawnego incydentu z naszym 
udziałem, chcemy bardzo was przeprosić za nasze zachowanie, obydwaj byliśmy wzburzeni               
i zachowaliśmy się w sposób nie licujący z zasadami, które wyznajemy na co dzień. Obydwaj 
oświadczamy, iż nie żywimy do siebie urazy, a was prosimy, abyście uznali sprawę za niebyłą”. 
Sprawa zapewne za niebyłą nie zostałaby uznana, nadal byłaby tematem plotek, ale chyba przyjęto 
by takie oświadczenie ze zrozumieniem. Sprawy potoczyły się jednak inaczej. 

Powołano sekundantów. Stronę Antoniego Słonimskiego reprezentował płk Bolesław 
Wieniawa-Długoszewski, stronę Mieczysława Szczuki – mjr Adam Dobrodzicki. Postać Wieniawy 
jest ogólnie znana – oficer, dyplomata, przyjaciel środowiska „Wiadomości Literackich”, po części 
sam człowiek pióra, bohater niezliczonych anegdot głównie dotyczących relacji damsko-męskich. 
Mjr Dobrodzicki jest postacią dużo mniej znaną. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego      
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i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkiem Związku Strzeleckiego; w czasie I wojny 
światowej służył w Legionach, w latach dwudziestych realizował się na polu wojskowym jako 
wykładowca na Wyższej Oficerskiej Szkole Piechoty, a na polu artystycznym współpracował               
z Juliuszem Osterwą w Reducie jako scenograf i reżyser. 

Artykuł 80 Polskiego Kodeksu Honorowego Władysława Boziewicza mówi: „Obowiązkiem 
sekundantów jest starać się o pokojowe załatwienie sprawy, i uważać pojedynek jako ostateczne 
załatwienie, skoro tylko w tej drodze honor klienta można uratować”. Wynika z tego, iż pierwszą 
rolą sekundantów jest nie tyle ustalenie warunków pojedynku, a negocjacje mające na celu 
załagodzenie sporu. Podkreśla to artykuł 196: „Sekundanci są zobowiązani nie pominąć żadnej 
sposobności, ani drogi, która by mogła doprowadzić do pokojowego zakończenia sporu” oraz 197: 
„Sekundanci winni pamiętać, iż godność ich jest w pierwszym rzędzie godnością pokojową (…)”. 
Była więc furtka, aby już w ramach procedury postępowania honorowego, doprowadzić do ugody    
i uniknąć pojedynku. Wystarczyła dobra wola stron i dyplomacja ich sekundantów. Cóż stanęło 
więc na przeszkodzie? Otóż to, iż obaj panowie wojskowi szczerze się nie znosili. Nie jest jasne, co 
spowodowało tę waśń. Wiadomo, że obydwaj byli w swoim czasie adiutantami Marszałka, być 
może to było powodem ich rywalizacji? W każdym razie trudno było o gorszy dobór sekundantów. 
Można wręcz powziąć podejrzenie, że obaj oficerowie postanowili potraktować spór pomiędzy 
Szczuką a Słonimskim jako narzędzie w ich własnym sporze, a już z całą pewnością założyć, iż 
jakiekolwiek prowadzone przez nich pertraktacje musiały skończyć się fiaskiem. Przywołajmy         
w tym miejscu jeszcze raz Kodeks Boziewicza: „Artykuł 198. Bezwarunkowo występują sekundanci 
przeciw godności ich zadania, skoro ze swej strony czynią trudności w pokojowym załatwieniu 
sporu nie pomnąc, iż pierwszym obowiązkiem sekundantów jest wystaranie się o pokojową 
satysfakcję obrażonego”. 

Słonimski strzelał pierwszy. Aby zamanifestować swą niechęć do zaistniałej sytuacji, 
ostentacyjnie strzelił swemu adwersarzowi pod nogi. Nie wziął jednak pod uwagę jednej sprawy: 
pocisk zrykoszetował i trafił Szczukę w udo. Tak więc, chcąc nie chcąc, pojedynek wygrał.               
A właściwie należałoby powiedzieć: wygrał go wbrew swojej woli. Miało to jednak tę dobrą stronę, 
że spór można było formalnie uznać za zakończony. Rana najwyraźniej okazała się lekka, skoro – 
jak sam Słonimski wspomina – wszystko zakończyło się wspólnym pijaństwem. 
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MATEUSZ SKRZYŃSKI 
 
 

Coś 
 
W Krakowie na Daszyńskiego dają 
najsmaczniejsze omlety z dżemem. 
Miałem tam spięcie z policją. 
Wylegitymowali mnie 
w sprawie zabójstwa. 
 
W Nowym Targu skrobią łyżkami 
śmietankowe lody z kanek po mleku. 
Zimowym wieczorem facet w okularach 
przeciwsłonecznych próbował okraść 
mnie wymachując śrutówką. 
 
W Poznaniu na Szkolnej możesz zjeść 
schabowego wielkości średniej pizzy. A nocą 
spotkać czerwoną damę z parasolką 
o duszy obłąkanej jak ceny poznańskich 
taksówek. 
 
W każdym z tych miast spotykałem 
ludzi, którzy doświadczyli czegoś 
wielkiego, utracili to, ale nie żałują 
i takich, co żałują 
oraz ludzi, którzy nigdy nie mieli 
nic, nawet siebie samych 
 
myślę o ćmach zmiażdżonych 
przez pędzące reflektory 
wirujących parasolkach 
 
a później 
 
o swoim malutkim wielkim 
czymś, ciekawy czy kiedyś 
wystawi głowię dość wysoko 
abym mógł zauważyć. 
 
 
 
Kąty 
 
Mieszkanie ma czterdzieści trzy 
metry, żyje w nim kot, dwoje 
względnie młodych ludzi i dość 
stara kobieta. 
 
Leżę na kanapie, ja, względnie młody 
mężczyzna, w pokoju, gdzie krząta się 
względnie młoda kobieta. 
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Skończyło się mleko – mówię. 
I płatki owsiane, cukier 
i rodzynki. 
 
Gówno mnie to obchodzi – odpowiada. 
Idź i sobie kup. Później wpycha miotłę 
w miejsca, których istnienia nawet się 
nie domyślałem. 
 
Sprzątam codziennie – żali się. 
A brud i tak wyłazi z każdego 
kąta. 
 
To może mieć związek ze mną – myślę. 
Oglądam złotą obrączkę na palcu 
serdecznym. Nieźle wygląda.  
 
Kot spada ze stołu 
wraz z obrusem. Poprawia 
obrus, przytula kota. Pomnik spokoju. 
 
Dobry moment, żeby napisać: 
dla niej nie ma winnych 
są tylko siły, które sprawiają 
że jej bliscy popełniają 
błędy. Nic wielkiego. Nic  
nad czym warto by się pochylać. 
 
Zawsze będzie 
lepsza ode mnie. 
 
Korzystając z chwili nieuwagi 
wyciągam z siebie kurz i brud 
upycham go w różnych miejscach. 
 
Patrząc jak sprząta 
zastanawiam się czym 
zasłużyłem sobie 
na taką dobroć. 
 
 
 
Strzelający do obrazu Goi 
 
Kupiliśmy mięso na obiad 
trochę ubrań na Kolejowej 
odrobinę szczęścia w automacie 
do gier (przegraliśmy pięćdziesiątkę 
przeznaczoną na rum i sok brzoskwiniowy) 
później kupiliśmy rum za pieniądze 
przeznaczone na książkę o architekturze 
a zakup książki przesunęliśmy na 
następny tydzień.  
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Miasto nieźle nas zmęczyło. 
 
Wróciliśmy, uprawialiśmy seks 
z przerwami na drinki 
parowało z nas jak z plamy benzyny 
o szybę uderzyła wielka lśniąca mucha 
kot stanął na tylnych łapach i rozlał się 
na oknie, próbując ją złapać 
udawałem, że strzelam do niego 
jak żołnierze Napoleona 
do powstańców na obrazie Goi. 
 
Życie samo w sobie – powiedziała 
nie jest wiele warte. 
 
Jak to? - roześmiałem się. - Przecież 
możemy kochać się, pieprzyć 
chodzić po rum, kłócić, a potem 
wybaczać sobie. 
 
A gdybyśmy tego nie mogli? - zapytała. 
 
To byłby prawdziwy koniec świata 
dziecinko – roześmiałem się. 
 
Gdzieś taki koniec świata 
z pewnością istnieje. 
 
Ale nie mamy z nim wiele 
wspólnego. I wolałbym, aby 
ci co mają trzymali się z daleka. 
 
Oddałem w powietrze 
strzał ostrzegawczy ze swojego 
niewidzialnego karabinu 
 
mając efemeryczną nadzieję, że 
to może coś znaczyć. 
 

 
W pułapce 
 
Odkręcam kran 
pająk w umywalce 
zmienia się w kulkę 
woda wali mocnym 
strumieniem prosto 
w sam środek tego 
czym jest. 
 
 
Zakręcam kurek 
daję mu chwilę, ale 
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wygląda, jakby 
rozstał się z życiem 
 
odgina jedną nogę 
później kolejną 
wygrzebuje się 
z sitka i układa 
w promieniu światła 
padającym na białą 
porcelanę. 
 
Wieczorem już go 
nie będzie, są ludzie 
co nie mogliby zasnąć 
wiedząc, że gdzieś 
przędzie swoje nici 
ja śpię spokojnie. 

 
 

Mateusz Skrzyński (ur. w 1988 r. w Tomaszowie Lubelskim), poeta, prozaik. Studiował dziennikarstwo 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza publikacja pisemna w nieistniejącym już 
warszawskim magazynie „Rzeczy”, publikował także w kwartalniku „Fabularie”, miesięczniku „Akant”,         
w przygotowaniu publikacja w miesięczniku „Odra”. 
 
 

 
 

 
 

Albrecht Dürer, Fortuna, miedzioryt, 1495-1496 r.,  
kolekcja prywatna 



KRYTYKA LITERACKA                             3•2017 
 

 

34 

Jacek Świerk 
 

W OPARACH ŚMIERCI 
 
 

im jest Poeta? Jaka jest Jego rola? Dokąd zmierza? Co mówi, do kogo, w jaki sposób i w jakim 
celu? – to odwieczne, fundamentalne i konfliktotwórcze pytania, a w czasach degrengolady 

zapomniane lub ignorowane. 
A zatem czyj głos słychać w tomiku Relacje na nieżywo? Otóż – proroka i błazna (to, czy             

z Woli Bożej, czy poprzez uzurpację, czas pokaże). Już wielu czytelników dało się zwieść podwójnej 
naturze poety, traktując pierwszy wiersz w tomiku Kneeebel dla chrześcijanina! Kneeebel!, jak 
żart konceptualny. Umyka im fakt, że w ustroju totalitarnym za taki utwór można dostać nawet 
karę śmierci. Ponura wizja świata po krwawej wojnie cywilizacji w Multikulti także brzmi jak żart. 
Oba wiersze stanowią klamrę i esencję całego zbioru; określają rolę poety tj. niepokojenie                
i ostrzeganie świata, szczególnie przed nim samym. Błazenada pozwala nie oszaleć i mimo 
wszystko śmiać się w twarz Smokowi. 

Jedynie świadomy artysta potrafi zespolić formę i treść w jedno ciało (Przepis na gniot 
wszech czasów). Wydaje się, że Relacje na nieżywo są tego dowodem. Poezja ta z powodzeniem, 
odważnie i niesztampowo zmierzyła się z oporną materią języka oraz z drażliwymi zagadnieniami 
współczesności, jak z kryzysem więzi rodzinnych (Nazaret), brakiem szacunku dla dnia świętego 
(Niedziela Palmowa), z plagą rozwodów (Mała apokalipsa) i z niszczeniem tradycyjnego modelu 
rodziny (Medytacja szewca o równouprawnieniu butów). 

Ale po co zgłębiać życie celebrytów? Nie dość, że ich świat przeminie, to i sam wyraz będzie 
wymagał przypisu. A jednak poeta poświęcił im aż 5 wierszy. Powód tego jest bardzo prosty: 
poezja to świadectwo epoki. Dlatego w części nazwanej NA NIEŻYWO Z GALI CELEBRYTÓW 
autor analizuje i ośmiesza pięć kłamstw, którymi karmią nas nowoczesne środki masowego 
przekazu. 

Pierwsze z nich to windowanie miernot i hochsztaplerów na piedestał (Sława i chwała). 
Drugie to zniewieścienie mężczyzn i pacyfizm doprowadzony do absurdu, co w dobie islamizacji 
Europy, walki z terroryzmem i zagrożenia trzecią wojną światową, budzi poważny niepokój 
(Stereotypy spod ciemnej gwiazdy). Kolejny fałsz to coraz bardziej perfidna demagogia 
(Demagog), której przybywa narzędzi i wiernych odbiorców. 

Głównym narzędziem ojca kłamstwa jest mętniactwo (pomieszanie pojęć). To pandemia 
naszych czasów. W ślad za nią idzie chaos informacyjny, zamęt w sumieniach i wynaturzenie 
ludzkiej psychiki. Dlatego Homo religiosus staje się Homo religious (czytaj po angielsku). 
Publiczna, cyniczna, przewrotna i wybiórcza deklaracja wiary złożona przez wykolejonego 
celebrytę (Credo. Homo religious) szkodzi Kościołowi, bo przeinacza i zaciemnia Jego naukę ku 
uciesze wyznawców relatywizmu moralnego. Natomiast potrzebę modlitwy (rozmowy z Bogiem) 
zastępuje adoracja Internetu. A w miejsce ascezy wchodzą diety, kuchnia egzotyczna, ćwiczenia 
fizyczne, napoje odżywcze, energetyczne i orzeźwiające (Oratio. Homo religious). Człowiek bez 
konsultacji i wsparcia ze strony osoby duchownej wybiera takie fragmenty z Pisma i Katechizmu, 
które są dla niego wygodne. Prowadzić to może do praktycznej lub formalnej apostazji, czyli do 
jeszcze większego otwarcia się na zło.   

Towarzyszy temu wszystkiemu fiksacja na punkcie seksualności i jej nienormalnych 
przejawów (Idée fixe). W konsekwencji jesteśmy coraz mniej odporni na pokusy. Myślimy 
językiem reklamy, rządzi nami schemat: szybko, głośno, dużo i przyjemnie, zawsze i tylko dla 
mnie (Podszepty głośników). Podmiot liryczny w wierszu Purgatorium? cierpi z powodu głodu      
i wyjałowienia. „Burczy” mu w duszy, ponieważ tak już się pogubił, że myli ciało z duszą. Warto 
wspomnieć, że dziś niemalże powszechnie sądzi się, że słowo „dusza” jest démodé, podobnie 
„grzech”. Czyż to nie symptomatyczne? 

Kompulsywne kupowanie i jedzenie prowadzi do myślenia wyłącznie o własnych potrzebach. 
Stąd bierze swój początek fasadowy katolicyzm (Szkice do portretu hipokryty). Kiedy opakowanie  

 

K
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jest ważniejsze niż zawartość, niemożliwe jest stworzenie prawdziwej więzi z drugą osobą, tym 
bardziej z Bogiem. 

Jak Polska długa i szeroka, postkomuna ma się znakomicie (W-partio-wstąpienie). Ubierają 
ją i karmią stare powiązania i zdobycze kapitalizmu. Próba wcielenia w życie zawołania BÓG! 
HONOR! OJCZYZNA! (Tabernakulum człowiecze) natrafia na opór. Heroizm i patriotyzm jawi 
się, jako droga dla straceńców. A poeta wyrażający się krytycznie o swoich rodakach (Z atlasu 
grzybów) jest ignorowany, sekowany lub zagłuszany przez zwolenników poprawności politycznej   
i katolików bez wątpliwości i własnego zdania. Żeby zachować wolność i indywidualność, musi on 
odstawać od reszty, nie mieścić się w kadrze. Inaczej straci swój głos i stanie się niewolnikiem 
kariery i koniunktury.   
 
Tomik Relacje na nieżywo to poemat. Każdy poszczególny wiersz idealnie współgra z pozostałymi 
i sam, poza książką, stanowi odrębny i samodzielny byt. Wszystkie teksty w tym zbiorze mają – 
zgodnie ze starą i obecnie niepopularną zasadą – wyraźny początek, środek i koniec. Liryka roli        
i maski, ironia, zaskakujące zestawienia słów, przewrotność, onomatopeja, gry słowne, w tym 
przejęzyczenia, to nie puste, efekciarskie gesty. 

Szkieletem całości jest audycja telewizyjna. Pojawia się przerywnik kulinarny, 
transmisja/relacja, reklama i promocja kuracji odchudzającej. Całość zamyka prognoza pogody. 
Nawet spis treści nie jest typowy. Lecz sama forma, sam szkielet, to nie jest jedyne bogactwo tej 
poezji. To utwory wielowarstwowe i wielowątkowe. Nie jest zadaniem recenzji odkryć i obnażyć je 
wszystkie, dlatego zainteresowanych odsyłam do tomiku. 
  
Czy tzw. poezja zaangażowana ma dziś jeszcze rację bytu, skoro nam, Europejczykom, kojarzy się 
jednoznacznie – z uwikłaniem w zbrodniczą ideologię i z medialną manipulacją: walką o władzę, 
wpływy i pieniądze? Nie tylko historia, ale również życie codzienne zwykłych ludzi, potwierdza to, 
że niepodejmowanie ważkich i spornych tematów to nic innego, jak dezercja. Warto tu 
przypomnieć, że Wielka Literatura to sztuka opowiadania i ryzykownego zabierania głosu               
w sprawie, inaczej wygrywa oportunizm, pięknoduchostwo, pustosłowie i pozoranctwo.  

Czy aby na pewno to właściwa diagnoza? Z całą pewnością nie mamy tu do czynienia z poezją 
letnią, bełkotliwą i wtórną, tylko z taką, która zapada w pamięć i ma odwagę opowiedzieć się po 
stronie życia. 
 
 
Jacek Świerk, Relacje na nieżywo, wyd. Miniatura, Kraków 2017 r. 
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Witold Gombrowicz 
 

O FERDYDURKE 
 
 

rzed kilku dniami ukazała się moja książka pt. Ferdydurke. Ponieważ jest to utwór napisany    
w sposób dość oddalony od normalnej literatury, pragnąłbym zapobiec dezorientacji krytyki. 

Nie idzie mi o ocenę artystyczną, ale o to, aby z książki tej nie zrobiono w artykułach prasowych 
lekkomyślnej zabawki na gruncie spraw poważnych, satyry na tę czy inną warstwę społeczną lub 
też nihilistycznego ataku na kulturę. 

Głównym problemem Ferdydurke jest problem formy. Żyjemy w epoce gwałtownych 
przemian, przyspieszonego rozwoju, w której dotychczas ustalone formy pękają pod naporem 
życia. Człowiek jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zagrożony sferą niższą, sfera ciemnych                  
i nieposkromionych instynktów, zarówno własnych, jak obcych. Własnych – ponieważ nieustannie 
odczuwać musi swą niedostateczność wobec przerastającej go epoki, ponieważ wzrosły 
introspekcja i autokrytycyzm, ponieważ w dobie rewolucyjnej czuje o krok od siebie anarchię. 
Cudzych ponieważ związek człowieka z człowiekiem i społeczeństwem jest nieporównanie 
silniejszy, ponieważ warstwy niższe i mniej kulturalne naciskają na inteligencję, która aż dotąd 
była od nich raczej izolowana. Tak więc zakłócenie dotychczasowej hierarchii w jednostce                   
i w społeczeństwie sprawia, że ten ciemny ocean treści niedojrzałych, dzikich napiera na nas coraz 
mocniej, wtrącając nas jak gdyby w powtórny „okres dojrzewania”, zniewalając do gwałtownej 
rewizji całego naszego sposobu bycia (w sensie jak najbardziej ogólnym). 

Potrzeba znalezienia formy na to, co w człowieku jest jeszcze niedojrzałe, nieskrystalizowane     
i niedorozwinięte, oraz jęk z powodu beznadziejności tego postulatu oto naczelna emocja mojej 
książki. Pragnę wykazać, że kultura nasza jest jeszcze niepełna, niecałkowita, że jest to wątła 
budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji kulturalnych. Dlatego 
każda partia książki kończy się wtargnięciem żywiołu, nonsensem, anarchią, anormalnością, które 
wdzierają się poprzez pęknięcia formy i zalewają nieszczęsnych bohaterów, nadających sobie tylko 
pozór dojrzałości. 

Ale i tu książka staje się nieco ekscentryczna. Przecież ja sam, jako autor, jestem także 
„dzieckiem epoki”, ta problematyka niższości, niedojrzałości, infantylizmu fascynuje mnie dlatego 
właśnie, że jest to i moja sprawa. Przeto Ferdydurke jest w pewnej mierze niedojrzała i dziecinna 
nie tylko w swojej zawartości treściowej, ale i w formie. Zamierzeniem moim było wypowiedzieć 
nie tylko niedojrzałość cudzą, lecz i własną. Książka przedstawia zatem zmaganie się tych dwu   
sfer naszej osobowości zarówno w fabule, jak i w stylu, w bohaterach i w osobie autora,                      
w rzeczywistości opisywanej i w tej, którą czytelnik odczuwa jako rzeczywistość piszącego. Stąd 
cała jaskrawość książki. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że liczne „przedmowy” mają za cel połączenie 
urojonej fabuły z prywatną moją rzeczywistością, przy czym rzecz jasna i w nich również objawia 
się moje wewnętrzne rozstrojenie i zakłócenie. A więc Ferdydurke jest jednocześnie krytyką            
i autokrytyką, aktem oskarżenia i przyznaniem się do winy, pamfletem i dokumentem 
psychologicznym wyraża mój lek przed zielonością ludzką, ale nie ukrywa, że i we mnie nie 
wszystko uporządkowane; jest napisana jak gdyby w fazie nieukończonego procesu rozwojowego. 
Będąc jak wszyscy w okresie dojrzewania, nie mogłem pisać inaczej. Jeżeli jednak ktoś przyjmie, 
że ta postawa nie jest istotna, lecz że to jedynie gra, udawanie niedojrzałości, aby tym wygodniej 
wykpić niedojrzałość innych, wówczas cała książka zyska sens fałszywy. 

Z powyższej koncepcji jasno wynika, i to podkreślam z naciskiem, że Ferdydurke nie jest 
wymierzona przeciw jakiejkolwiek ideologii lub temu czy innemu środowisku. Jeżeli zaczepiłem    
w niej ziemiaństwo, szkolnictwo, literaturę, to dlatego że książka jest porachunkiem z tym, co 
mnie samego zinfantylizowało i najwydatniej zaciążyło na moim rozwoju. Gdybym pochodził nie               
z ziemiaństwa, ale np. z proletariatu, zaatakowałbym proletariat, gdyż nie ma środowiska i nie ma 
człowieka w pełni dojrzałego. Część polemiczna książki jest skierowana przeciw demagogii                 
i tandecie w kulturze bez względu i jej przynależność partyjną i środowiskową. I tutaj także 
kwestia formy wysuwa się na czoło nie idzie mi bowiem o to, czy dana kultura sama przez się jest 
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dobra czy zła, ale o to, jak człowiek ją asymiluje. Idzie mi o niedojrzałość, którą wyzwala                  
w człowieku także kultura, jeżeli nie jest dość zasymilowana, przetrawiona, dość organiczna. 

W scenach szkolnych nie rozprawiam się oczywiście z „czystością” lub „rozwiązłością” 
młodzieży, ale z tym, że młodzież jest pełna zgrywy, fałszów, niedostrojenia, że nie umie sobie 
poradzić (wskutek braku formy) ze sferą instynktu, która ją podkopuje. Podobnie stronice 
poświęcone proletariatowi przedmieścia mają wyrazić niedolę ludzi wytrąconych z łożyska pod 
działaniem przyspieszonego biegu historii. Wysuwam postulat uprężnienia i ożywienia kultury, 
sprowadzenia jej z obłoków na ziemię, wypracowania postawy wobec rzeczywistości, silniejszego 
zespolenia inteligencji z ludźmi i sprawami na niższym piętrze rozwoju, aby nie była wobec nich 
bezradna i bezbronna. 

Zastrzegam się, że wszelkie przypisywanie tej książce charakteru zbyt doraźnego wypaczałoby 
najzupełniej moje intencje, gdyż przede wszystkim jest to książka filozoficzna i psychologiczna. 
Przedstawia starcie człowieka z człowiekiem i ze środowiskiem oraz starcie człowieka z własną 
jego niedojrzałością, z pozostałościami z czasów niemal przedpotopowych. Pragnie wykazać 
tragizm rozwoju. Wykazuje konwulsje, jakim podlega biedna nasza „gęba” pod naciskiem 
wielkich, a nieuniknionych procesów historycznych. Usiłuje wypowiedzieć i to jest jej punkt 
najistotniejszy odwieczny konflikt pomiędzy człowiekiem a jego formą, konflikt równie bolesny 
dziś jak przed wiekami. Jest wyrazem nienawiści, lęku, wstydu człowieka wobec bezformia                
i anarchii. Nie jest, ściśle biorąc, pamfletem, polemiką, krytyką, ale po prostu jękiem jednostki, 
która broni się przed rozprzężeniem, gwałtownie domaga się hierarchii i formy, a zarazem widzi, 
że każda forma uszczupla ją i ogranicza która broni się przed niedoskonałością innych w pełnym 
poczuciu własnej niedoskonałości. W tym sensie jęk taki jest dziś jękiem każdego człowieka bez 
względu na jego „oblicze”. Nie wiem, czy udało mi się dobrze napisać jęk powyższy, ale jest 
oczywiste, że sprowadzanie książki na grunt jakiejś konkretnej polemiki społecznej byłoby 
zupełnym nonsensem. Tych ubocznych i nader niewyczerpujących wyjaśnień nie mogłem umieścić 
w książce ze względów z punktu widzenia artystycznego zrozumiałych. 

 
 
Pierwodruk: „Wiadomości Literackie”, 1937, nr 4. 

 
 

 

 
 

Andrea Mantegna, Bachanalia, miedzioryt, 1470-1490 r.,  
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Bruno Schulz 
 

WĘDRÓWKI SCEPTYKA 
 
  

pacery sceptyka przez rumowiska kultury. Jak daleko i szeroko okiem sięgnąć – wszędzie gruz   
i miał. Wędrowiec zastał już wszystko w gruzach, przeorane wzdłuż i w poprzek przez pług 

niestrudzonej myśli ludzkiej. Wędrowiec stawia ostrożnie swą laseczkę spacerowicza, zatrzymuje 
się wsparty na niej, uśmiecha się. Potem grzebie melancholijnie laseczką w gruzie: problemy           
i problemy, szczątki, ułamki i fragmenty problemów. Tu głowa odłamana patrzy z ukosa, tam noga 
wygrzebuje się, gramoli i kuśtyka samotnie przez śmietnisko. Jeszcze jest w tych rudymentach 
słaby fluid życia, jeszcze zbliżone do siebie łączą się i ożywiają. Wędrowiec lubi je rekonstruować     
i składać, niekoniecznie właściwą głowę do właściwego tułowia. Tak powstają dziwolągi. 
Wędrowiec cieszy się i zanosi się cichym śmiechem, gdy te dziwotwory spierają się ze sobą              
o zamienione głowy. Zaciera ręce, gdy mu się uda wywołać powszechny zamęt, maskaradę 
nieporozumień, wieżę Babel idei. Z rozkoszą bawi się w arbitra i rozsądza spory między tymi 
widmami problemów, rozsądza je najopaczniej, ze złą wolą, z jedyną intencją doprowadzenia 
sprawy do absurdu. Niby to rewindykuje rozkradzione członki na rzecz skrzywdzonej idei, ale 
biada faworyzowanej. Udusi ją wnet w nadmiarze zrewindykowanej treści. 

Jedno pokolenie ludzkie wstecz – wędrował inny sceptyk po rozłogach kultury, starzec             
w długim szlafroku, z siwą brodą. O ileż miał bardziej ludzką twarz od tego kobolda. I on był lekko 
zaatakowany, nosił w sobie zarazki tej febry, która toczy tamtego, ale jego sceptycyzm był dzicinną 
chorobą, rodzajem ospy wiatrowej, na którą się nie umiera. Świat, w który wierzył, był zaledwie po 
wierzchu zwietrzały, sfermentowany lekko na powierzchni, spierzchły cienkim zaledwie nalotem 
chorej pleśni. Trzon dogmatów życiowych był jeszcze nienaruszony. Mądry starzec nie wiedział 
jeszcze o zdradliwości nauk przyrodniczych, żywił prostoduszną i naiwną wiarę w atomy i materię. 
Jego kosmos miał w porównaniu do kosmosu kobolda stosunkowo ludzkie proporcje. Był 
wymierzony w kategoriach myśli ludzkiej. Od czasów dobrego starca przeszedł świat przez wiele 
sit o ciasnych okach, w których zostawiał stopniowo swą konsystencję. Freudyzm i psychoanaliza, 
teoria względniości i mikrofizyka, kwanty i geometria nieeuklidesowa. To, co przesączyło się przez 
te sita, to już był świat niepodobny do świata, fauna śluzowata i bezforemna, plankton o konturach 
płynnych i falujących. 

Jeżeli chodzi o kobolda, to operuje on o dziesięć pięter głębiej od swego poprzednika                 
w podwodnym królestwie sceptycyzmu. Panuje tu monotonny półmrok głębi morskiej, nie 
rozczłonkowany przez konstrasty światła, ciśnienie tysięcy atmosfer wysadza oczy na wierzch, ale 
ono też wyrównuje i równoważy grawitację. Jest się bez ciężaru, bez kierunku, bez 
odpowiedzialności, lekko i beztrosko przesuwa się w gęstym ośrodku osmotycznie i falisto, jak 
alga. Znajdujemy się w jakiejś nowej ciszy i uldze, jakby po eksplozji świata. Pamiętamy głucho         
i niewyraźnie gdzieś tę straszliwą katastrofę kosmiczną, w której zginął tragicznie nieustraszony 
tytan Witkacy. Od tego może minęły wieki. 

Jakim cudem wyszliśmy z tego cało? I czy już zawsze będziemy rybami w głębi morskiej? Więc 
to rumowisko problemów znajduje się na dnie morskim i nasz spacerowicz wędruje, jak krab po 
mieliznach dna, oświetlając sobie drogę fosforescencją swego mózgu? Jak zdołał przeżyć 
katastrofę, jak doszedł do tej beztroskiej symbiozy z pasożytem agnostycyzmu? Skąd czerpie on tę 
lekkość, ten humor wisielczy, jak zbył powagi, ciężaru, odpowiedzialności i stał się tancerzem dna? 
Może – zdradzamy to szeptem – jest po prostu umarłym? Przeżył katastrofę jako umarły. 
Najłatwiej ją w tej formie przeżyć. To tłumaczyłoby wszystko: lekkość, nic nie kosztującą 
ekwilibrystykę – karkołomną, a w gruncie rzeczy bezpieczną żonglerkę. Umarłym ta łatwość spada 
w podołek za darmo – bez żadnych kosztów. Albo czy może jednak byłby ozdrowieńcem, 
rekonwalescentem z pogranicza śmierci? Jak trudno jest na tej granicy odróżnić ozdrowieńca       
od umarłego. Są czasem kropla w kroplę do siebie podobni. Bo i rekonwalescenci mają tę samą 
lekkość,  beztroskę i nieodpowiedzialność.  Powrócili  przecież z tamtej  strony, gdzie wyzbyli  się 
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wszystkich ciężarów. Używają swych członków niepoważnie, dla żartu, dla zabawy, dla nowej 
wrodzonej przyjemności w operowaniu swymi organami. Wciąż grożą i kokietują śmiercią. 

Nowa tęsknota za przygodą, za nie zaznanym i nie wypróbowanym rozpiera im pierś dziwnym 
westchnieniem. 

I może dobrze się stało, że wszystko legło w gruzy, że nie ma już żadnych świętości, więzów, 
praw i dogmatów, że wszystko jest dozwolone i wszystkiego można się spodziewać, że wolno raz 
według swego kaprysu odbudować się z gruzów – według swego widzimisię, według chimery, 
której się jeszcze nie przeczuwa. 
  
 
Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany”, 1936, nr 6. 
 
 
 

 
 

Albrecht Dürer, Mały koń, miedzioryt, 1505 r., kolekcja prywatna 
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Raphael Waters 
 

ANTYINTELEKTUALIZM 
 
  

spółczesny człowiek coraz bardziej oddala się od intelektualizmu dawnych wieków, pomimo 
ogromnego postępu w naukach matematyczno-przyrodniczych. To oddalanie się jest 

skutkiem lekceważenia zagadnień metafizycznych. Współczesny człowiek w istocie boi się 
poznania natury rzeczy.  

  
 

Historia antyintelektualizmu 
 

Początków antyintelektualizmu należy szukać już wśród wczesnych filozofów greckich. Pierwsza 
wielka dyskusja filozoficzna zrodziła się między Parmenidesem a Heraklitem. Obu im 
przysporzyło trudności wyjaśnienie istoty zmian dokonujących się w otaczającym świecie, bowiem 
podczas gdy zmysły dostrzegały powszechność zmian, intelekt zdawał się sugerować, że byt nie 
mógł zacząć istnieć nagle, zatem, że jest wieczny. Parmenides, nie chcąc odrzucać poznania 
intelektualnego, odrzucił poznanie zmysłowe, z kolei Heraklit ufając zmysłom, umniejszył 
znaczenie intelektu; utrzymywał, że wszystko znajduje się w stanie zmiany, i jedynie zmysły są 
wiarygodnym źródłem poznania. Było to pierwsze, chociaż jeszcze pośrednie, odrzucenie porządku 
intelektualnego. 

Prawdziwy rozwój antyintelektualizmu dokonał się na przestrzeni ostatnich trzystu lat. 
Thomas Neill pisał, że „Cała współczesna historia intelektualna stanowi odejście od rozumu. Luter 
na przykład zaczął właśnie od zaatakowania intelektu'”. Po Kartezjuszu, w znacznym stopniu 
ignorującym dorobek filozoficzny swych poprzedników, pojawił się Locke, upraszczający 
nadmiernie porządek metafizyczny, po nim zaś sceptyk Hume. Ignorowanie przez nich właściwej 
aktywności ludzkiego intelektu oraz jego zdolności do abstrahowania uniwersalnej natury rzeczy 
doprowadziło współczesny świat do filozoficznego chaosu, którego konsekwencje są prawdziwą 
intelektualną katastrofą. 

Kant stworzył przestrzeń dla modernizmu, z którego narodziło się wiele współczesnych nam 
błędów. Według Kanta intelekt nie jest w stanie poznać rzeczywistości zewnętrznej samej w sobie, 
ponieważ tym, co poznaje, jest idea drzewa (pogląd wyznawany przez większość współczesnych 
filozofów), a nie samo drzewo. Idea ta stanowi konstrukt ludzkiego intelektu oraz drzewa; nie 
wiemy, w jakim stopniu jej źródłem jest samo drzewo. Tak więc, ponieważ nasz intelekt wypacza 
wszystkie nasze sądy, to co stosuje się do sądu nie musi stosować się do drzewa. 

Właśnie ta koncepcja jest źródłem powszechnej niepewności i wątpliwości w naszych czasach. 
Dla Kanta oraz jego intelektualnych spadkobierców, czyli modernistów, świat nadprzyrodzony 
pozostaje niepoznawalny albo raczej nasza wiedza o nim ogranicza się do samego tylko poznania 
naturalnego.  

Kościół katolicki [Pius IX, 1864 r., przyp. red.] potępił te absurdalne wnioski kantyzmu               
w Syllabus Errorum (oczywiście errorum modernistycznych). Redukowanie porządku 
nadprzyrodzonego do tego, co człowiek zdolny jest pojąć samym tylko rozumem, zostało 
stanowczo potępione przez nauczanie Kościoła i zdrową filozofię. Kant, podobnie jak większość 
współczesnych filozofów, formułował pewne nieuzasadnione twierdzenia, na których zbudował 
całą swą metafizykę. Niestety, wielu ludzi metafizykę tę przejęło. 

 Ostateczne konsekwencje zakwestionowania właściwej roli intelektu przyniósł wiek XX. 
Trzeba tu wspomnieć, że podobno jedynie co dwunasty człowiek zdolny jest do myślenia 
abstrakcyjnego. Większość z nas kieruje się wyobraźnią i kiedy w konkretnych sytuacjach okazuje 
się to niewystarczające, ulega opiniom innych. Nadmierne przywiązanie do pożądanego dobra 
doprowadza człowieka do wyciągania pożądanych przez niego konkluzji. Duch ten obecny jest 
również dziś, wielu ludzi bowiem podkreśla znaczenie poznania zmysłowego, jak np. empiryści 
ignorując przy tym właściwą funkcję intelektu, redukując go do poziomu wyższego zmysłu. Z kolei 

W
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subiektywiści i idealiści (np. Hegel) doceniali co prawda znaczenie poznania intelektualnego, 
wyolbrzymiali jednak jego rolę kosztem poznania zmysłowego. 

(...) 
Zakwestionowanie zdolności intelektu do formułowania pojęć uniwersalnych doprowadza do 

licznych problemów na poziomie jednostki i rodziny. Katastrofalna organizacja i funkcjonowanie 
życia ekonomicznego, politycznego i kulturalnego jest właśnie skutkiem odrzucenia naturalnego 
prawa moralnego (możliwego do odkrycia przez rozum ludzki), będącego fundamentem całego 
porządku moralnego. 
 
 
Konsekwencje: upadek kultury 
 
Kryzys zdolności logicznego rozumowania doprowadził do powszechnego chaosu intelektualnego    
i niejako denaturyzacji człowieka. Wciąż jednak zachowuje on swoją racjonalność, która domaga 
się kontroli nad innymi jego władzami. Kontrola ta została jednak przejęta przez wolę, czego 
przejawem jest powszechny obecnie woluntaryzm [w woluntaryzmie najwyższą władzą dla 
człowieka jest jego własna wola, przyp. red.]. Jednak każda funkcja pożądawcza (namiętności           
i skłonność woli) udoskonalana musi być przez jedną z cnót moralnych, wola – przez 
sprawiedliwość, dążenie do przyjemności – przez powściągliwość, zaś pożądania agresywne – 
przez męstwo. Każda z nich wymaga kierowania przez intelekt udoskonalony poprzez 
fundamentalną cnotę moralną, to jest roztropność. Bez roztropności nie można posiadać żadnej 
cnoty, to ona nadaje im charakter rozumny, wiążąc życie moralne z życiem intelektualnym. 

Łatwo zauważyć, że w przypadku transcendencji woli słabo oświecanej przez rozum, 
konsekwencją jest życie moralnie nieuporządkowane. Nieuporządkowanie to dotyka zarówno 
życia osobistego, jak również życia rodzinnego i polityczneg, wola staje się absolutnym panem, co 
prowadzi w konsekwencji do walki politycznej między ludźmi i powstania państwa totalitarnego. 
Wola, wspierana przez wadę, która rozwija się wobec braku cnoty, potęguje deformację 
osobowości. Dlatego też człowiek pozbawiony cnoty roztropności i skażony wadami jej 
przeciwnymi wybiera kontrowersyjne środki do osiągnięcia złych celów, natura jednak buntuje się 
w głębi duszy, która dąży do właściwego sobie celu, wywołując w konsekwencji cierpienie – nasze 
pragnienia nabyte sprzeciwiają się bowiem często pragnieniom naturalnym. 
 
 
Niskie standardy naszego systemu edukacyjnego  

 
Mają one katastrofalny wpływ na studentów, którzy kierują się bardziej pragmatyzmem niż 
formacją intelektualną i moralną. Nauczanie koncentruje się bardziej na tym co pożyteczne, niż     
na tym co wartościowe i uczciwe. Bardzo często wykładowcy usłyszeć mogą od nich: „Dlaczego 
miałbym studiować filozofię czy teologię jako przedmioty dodatkowe?”. Nieustanna walka                
o jak najwyższe stopnie, przy równoczesnym braku czasu na samodzielne dociekania i dogłębne 
analizy, całkowicie absorbuje wielu studentów, dla których uzyskane oceny ważniejsze są niż 
zrozumienie. Zauważyć też trzeba, iż erudycja zastępuje obecnie zrozumienie zasad i formowanie 
właściwych nawyków naukowych, tak koniecznych w filozofii i teologii. Szkody wyrządza też 
oczywiście poprawność polityczna, znajdująca wyraz w komunałach, takich jak „homofobia” czy 
„prawo wyboru”. Doskonałym tego przykładem może być praca pewnego studenta, który odnosząc 
się do nietolerancji wobec homoseksualizmu stwierdził, że „Należy położyć kres tym rasistowskim 
zachowaniom”. Wiele dzisiejszych podręczników z zakresu etyki nie ma praktycznie nic  
wspólnego z etyką jako nauką. Autorzy wypełniają je przykładami anormalnych zachowań, 
oczekując z jakiegoś powodu, że na ich postawie student wydedukuje, jakie postawy uznać     
należy za normalne. 

Częstokroć wola, nieskrępowana przez intelekt, staje się władcą absolutnym i ostatecznie 
podporządkowuje duszę niższym władzom. Górę biorą pragnienia zmysłowe i „uwolniony” w ten 
sposób człowiek staje się potworem. Jednak jak zauważyli już starożytni, człowiek źle 
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wykorzystujący swój intelekt może stać się gorszym od zwierzęcia. Wystarczy tu wspomnieć 
chociażby o upodleniu człowieka przez homoseksualizm, czego najjaskrawszym przejawem są 
parady gejowskie z „metalowymi” strojami, połyskującymi ciałami, wyzywającymi pozami                 
i wulgarnymi gestami.  

Fałszywe idee doprowadzić mogą do katastrofalnych konsekwencji praktycznych, czego 
zresztą jesteśmy naocznymi świadkami. Otacza nas kultura, która toleruje emocjonalne, 
charyzmatyczne ceremonie, jak gdyby stanowiły one nowy sakrament ze swym tzw. darem 
języków (słowa pozbawione jakiegokolwiek znaczenia). Twierdzenie, że osoby uczestniczące           
w owych ceremoniach rzeczywiście języki te rozumieją, jest mało przekonujące. 

Wiele odkryć współczesnych nauk empirycznych okazuje się być ostatecznie fałszywym 
tropem, co skłania niektórych naukowców do twierdzenia, że nie możemy być pewni niczego, 
wszystko bowiem podlega przewartościowaniu. Oczywiście, wniosek taki może mieć swe źródło 
jedynie w nieświadomości pewności dawanej przez nauki filozoficzne, jako że wnioskowanie 
oparte jest na nieomylnych prawdach, zasadach logiki, które prowadzą w konieczny sposób do 
prawdziwych konkluzji. Kluczem do zrozumienia dominującego obecnie światopoglądu wydaje się 
być charakterystyczna dla nauk empirycznych tendencja do postrzegania tego co powszechne    
jako normy. 

  
 

Porządek społeczny 
 

Rodzina ucierpiała być może więcej niż jakikolwiek inny organizm społeczny. „Małżeństwo jest 
tym, czym je czynicie” powiedziała pewna nauczycielka nauk ścisłych, a przecież opinii takiej nie 
wygłosiłaby o chemii czy matematyce. Powszechne odrzucenie logiki w kwestiach dotyczących 
małżeństwa ma skutki prawdziwie katastrofalne. Co do zagadnień dotyczących rozrodczości – 
powszechnie ignorowany jest fakt, że wszelkie nadużycia w tym względzie są po prostu skutkiem 
przyjęcia światopoglądu woluntarystycznego. 

Antykoncepcja, aborcja – zwłaszcza aborcja pourodzeniowa – oraz zjawisko zastępczych 
matek mogą być skutkami jedynie całkowitego odrzucenia rozumu i nieuzasadnionego 
dowartościowania woli. To czego się chce, mylone jest z tym czego chcieć się powinno: stąd 
wolność psychologiczna mylona jest z wolnością moralną. 

Konflikty, jakich jesteśmy świadkami w życiu politycznym, są w istocie konsekwencjami 
odrzucenia idei porządku publicznego opartej na racjonalnych i naukowych zasadach 
funkcjonowania społeczeństwa świeckiego. Ludzie przeprowadzający wywiady telewizyjne, 
podobnie jak studenci, tłoczą się wokół ekspertów z dziedziny nauk społecznych, politycznych, 
psychologów a nawet historyków licząc, że przedstawią im oni panaceum na wszystkie bolączki 
społeczne. Nie uświadamiają sobie, że wspomniane wyżej dziedziny nauki koncentrują się raczej 
na tym jak jest, niż na tym jak być powinno. 

Dla studentów wszystko jest kwestią opinii, z których każda posiada tę samą wartość. 
Decydujący wpływ na postawę i poglądy zaczyna mieć kultura masowa. Polityczna poprawność 
zainfekowała kampusy uniwersyteckie do tego stopnia, iż to ona ma obecnie głos rozstrzygający. 
W konsekwencji kiedy wypowiada się specjalista, małe znaczenie ma czy jest on filozofem, 
teologiem czy ekspertem od nauk politycznych, każda opinia traktowana jest jako równorzędna, 
nawet jeśli dana kwestia przynależy do filozofii czy teologii. 

 
 

Współczesny klimat kulturowy 
 

Istotnym skutkiem niewłaściwej formacji intelektualnej jest powszechna ignorancja ludzi 
współczesnych w kwestiach podstawowych. Istnienie Boga, możliwość życia po śmierci, wolna 
wola człowieka oraz jego osobista odpowiedzialność za swe czyny oraz wszystko co z kwestii tych 
wynika, jak godność ludzka, prawa człowieka, natura i funkcja rządu, limity podatków i ingerencji 
władzy w życie obywateli, moralność publiczna i poczucie wartości. Do prawdy odnoszącej się do 
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wszystkich tych zagadnień dojść można poprzez zastosowanie zasad rozumu do stosownej 
dziedziny filozofii. 

Zgodnie z dominującą mentalnością na uniwersytetach miejsce filozofii społecznej zajęła 
obecnie socjologia. By sobie to uzmysłowić, wystarczy zastanowić się, w jaki sposób przedstawiane 
są obecnie różne kwestie dotyczące życia, np. aborcja, samobójstwo, eutanazja, wspomagane 
samobójstwo, tzw. godna śmierć czy klonowanie. 

Przekleństwo współczesnej cywilizacji, które we właściwych okolicznościach mogłoby być jego 
największym osiągnięciem, czyli różne środki masowego przekazu, zwłaszcza telewizja, 
doprowadziło do wszelkiego rodzaju wynaturzeń intelektualnych. Jak powiedział pewien 
przedstawiciel mediów, współczesnym kapłanem jest dziennikarz. Oprah Winfrey wydaje się 
odgrywać rolę psychologa, filozofa, terapeuty, ekonomisty i teologa – i w istocie zbawcy ludzkości. 

(...) 
 
 

Zasady rozumu, fundament prawdy 
 

Nauczanie wymaga pokory i szacunku dla różnych nauk, a przede  wszystkim całkowitego 
podporządkowania się rzeczywistości, przyzwolenia na to, by umysł nasz był pouczany przez byt. 
Tylko w ten sposób poznać możemy zasady rozumu, tak zazdrośnie strzeżone przez filozofa. 
Koncentruje się on na naturach rzeczy, a nie tylko na zjawiskach, jak to czynią nauki empiryczne. 
Tak więc poszukuje on tego, co w sposób konieczny wynika z jego pojmowania owych natur: po 
pierwsze całkowitej pewności zasady rozumu, po drugie zaś pewności konkluzji, do jakich 
dochodzi opierając się na tych zasadach. Pewność jego bierze się więc z pojmowania 
rzeczywistości, bronionej przez dział metafizyki zwany epistemologią. 

Taka właśnie postawa intelektualna pozwala na krytyczne podejście do różnych filozofii, 
odróżnienie prawdy od fałszu. Z próby tej zwycięsko wychodzi jedynie oparty na myśli 
Arystotelesa tomizm, inne natomiast filozofie, osłabione przez półprawdy i niezdolne do 
wyjaśnienia rzeczywistości – upadają. Na jednym końcu skali mamy dziś syntezę arystotelizmu       
i tomizmu, będącą czymś wyjątkowym w historii cywilizacji, na drugim zaś pseudofilozofię zwaną 
analizą lingwistyczną, która scharakteryzowana została słusznie jako „słowa o słowach”. 

Choć filozof jest przede wszystkim strażnikiem zasad rozumu, interesują go również inne 
nauki. Do niego jednak należy dowodzenie ich prawdziwości oraz ich obrona. Bez zasad 
niemożliwe jest przeprowadzenie żadnego rozumowania, wyrażają one bowiem nasze zrozumienie 
bytu i nasze pojmowanie natury rzeczy, umożliwiając nam dojście do najważniejszych                      
i niezbędnych nam konkluzji. 

(...) 
Jeśli dla Kanta wiedza na temat rzeczy jest jedynie ideą i nie jesteśmy w stanie poznać świata 

samego w sobie, wówczas – jako że zasady rozumowania są jedynie zbiorem idei – nie możemy 
mieć pewności, czy stosują się one również do sfery nadprzyrodzonej. W skutek tego zasady owe 
są lekceważone i deprecjonowane, a miejsce ich zajmuje analiza lingwistyczna lub analiza zjawisk 
(fenomenologia). Wynika z tego konieczny wniosek – dostrzegany już przez Kanta – że nie 
możemy opierać się na zasadach, usiłując znaleźć odpowiedzi na pytania najważniejsze dla 
człowieka, na przykład o istnienie Boga albo czy istnieje życie po śmierci. Odpowiedzi na te 
pytania postrzegane są dziś jako kwestia wiary, dla której nie może być żadnego racjonalnego 
uzasadnienia. Często usłyszeć można, że jedyną bezsprzeczną prawdą jest to, że w kwestiach      
tych nikt nie posiada prawdy. Z niezachwianą pewnością twierdzi się, że nie możemy być        
pewni niczego. 

Paniczny lęk przed prawdą doprowadził do wielu absurdalnych teorii i praktyk w sferze 
gospodarki i polityki, czego skutkiem jest zniewolenie ekonomiczne i rosnąca omnipotencja 
państwa. Podejrzewam, że Sokrates mniej musiał obawiać się rządzących Atenami trzydziestu 
tyranów, niż my współczesnego „demokratycznego” rządu. Obywatele Aten mieli przynajmniej 
Sokratesa, który mógł zaoferować w czasach zamętu lekarstwo w postaci logiki, podczas gdy ludzie 
nam współcześni nie chcą przyjąć pewności, jaką oferuje im rozumowanie filozoficzne, zarówno    
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w naukach spekulatywnych, jak i praktycznych. Nauki racjonalne pozbawione zasad stają się 
dyletantyzmem lub (i) eklektyzmem. 

Konsekwentnie życie polityczne, kulturalne i ekonomiczne odzwierciedla błędy w sferze nauk 
podstawowych. Nawet w zakresie etyki wielu ludzi nie wykracza poza analizę i co za tym idzie nie 
jest zdolnych do przedstawienia syntezy, pozwalającej na rozwiązanie problemów. Każda nauka 
posiada swój odpowiednik w oferującej pewne wnioski dziedzinie filozofii: botanika, zoologia          
i psychologia empiryczna w psychologii filozoficznej, a prawo, nauki polityczne, socjologia                
i ekonomia w etyce, z których czerpią one wiedzę o pewnikach w ich własnych dziedzinach. 

Obecnie, odrzucając ze wzgardą pewność, jaką oferuje im etyka (a nawet sam zdrowy 
rozsądek), ludzie są w stanie zaakceptować zabicie nienarodzonego dziecka w imię wolności 
seksualnej i autonomii jednostki twierdząc, że nie jest ono człowiekiem albo że jest to naturalne 
prawo kobiety. Inni rościć sobie będą prawo do umierania, ignorując przy tym całkowicie naturę 
prawa. Jeszcze inni głoszą prawo do zabijania niewinnych, posługując się przy tym eufemizmem 
„eutanazja”, negując w tym samym czasie prawo do uśmiercania zbrodniarzy. W ten sposób 
człowiek przypisuje sobie równocześnie prawo do zabijania, prawo do bycia zabijanym i prawo do 
nie bycia zabijanym – wbrew zasadom logiki i etyki! Co tragiczne, na nauczanie tej irracjonalnej 
etyki wydawane są ogromne kwoty pieniędzy. 

Jedno jest pewne: powrót do prawdy i sprawiedliwości wymagać będzie wiele pracy i wysiłku. 
Jedynie Kościół może przywrócić ludzkości pokój i szczęście, jednak uprzedzenia ludzi zapewne na 
to nie pozwolą.  
 
 
Przeł. Tomasz Maszczyk 

 
 

Są to fragmenty artykułu zmarłego w 2010 r. Raphaela Watersa, amerykańskiego katolickiego filozofa-
tomisty, wykładowcy na Uniwersytecie Niagara, założyciela Aquinas School of Philosophy i autora licznych            
prac naukowych z dziedziny filozofii. Całość artykułu w jęz. angielskim jest dostępna na stronie 
http://www.cfnews.org/page88/files/f1f555c1972ec15275790a1ecbd509e1-245.html Redakcja „Krytyki 
Literackiej” nie zgadza się z niektórymi tezami doktora Watersa, jednak jako pismo otwarte 
światopogladowo chętnie prezentujemy różne punkty widzenia, które mogą stanowić przyczynek do 
dyskusji na temat współczesnego conditio humana.   
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