W dobie fascynacji kultur¹ zachodu, która mami bogactwem, rozwojem techniki i wiedzy, neonami wielkich metropolii, czêsto nie zwracamy uwagi na wp³ywy jakie wywiera na nas kultura
dalekiego wschodu i to zarówno ta prastara jak i wspó³czesna. Okazuje siê, i¿ Daleki Wschód nie
jest ju¿ tak daleki, wrêcz na wyci¹gniêcie rêki, a co wiêcej odarty jest do koœci z egzotyki. Pozosta³
raczej zbudowany z wyobra¿eñ szkielet w tanich trampkach.
Przegl¹daj¹c kolorowe czasopisma o zdrowiu i urodzie czêsto nie wiemy, i¿ oferowane nam metody na zdrowe i szczêœliwe ¿ycie w zgodzie z natur¹ i wszechœwiatem to parafraza filozofii i tradycyjnych technik medytacyjnych dalekich Chin. Siêgamy do chiñskiej medycyny, wierz¹c, ¿e œwiecowanie uszu czy dieta cud przywróci nam zdrowie i kondycjê. Wlewamy w siebie wywary i syropy,
nalewki i zio³owe pasty, masujemy siê i nak³uwamy ig³ami w nadziei na pe³ne podziwu spojrzenia
kole¿anek i kolegów. Niektóre Ÿród³a donosz¹, ¿e tybetañskie techniki masa¿u potrafi¹ przywróciæ nie
tylko zdrowie, ale i wewnêtrzny ¿ar i namiêtnoœæ. Kobiety by d³u¿ej zachowaæ m³odoœæ i urodê za¿ywaj¹ zabiegów pielêgnacyjnych wed³ug pradawnych egzotycznych receptur. Jednym s³owem siêganie
do tych zamierzch³ych czasów ma nam zagwarantowaæ m³odoœæ i d³ugowiecznoœæ.
Z drugiej strony zalewaj¹ nas tanie chiñskie tenisówki, gad¿ety kawaii, tanie t-shirty, manga,
anime, hentai, kadzide³ka œwiecide³ka, grzybki mun. Na szczêœcie daleko nam jeszcze do chorobliwej pracowitoœci, spania w szufladkach i noszenia jednorazowej bielizny.
Têsknimy za egzotyk¹ i tajemnic¹ wyci¹gaj¹c jednoczeœnie ³apska po barwne nowoœci pop kultury. Z jednej strony schizofreniczny œwiat nigdy nie zasypiaj¹cy, pracuj¹cych w dzieñ i w nocy
miast. Je¿eli kiedykolwiek nadejd¹ czasy w³adzy maszyn nad ludŸmi, to tam wezm¹ swój pocz¹tek.
Z drugiej beztroska, cisza i beznamiêtnoœæ ³opocz¹cych na wietrze jurt.
Daleki Wschód oferuje nam wiele atrakcji, które zaspokoj¹ nasze najp³ytsze, ale i najbardziej
wyrafinowane marzenia. Jest Ÿród³em, z którego mo¿na czerpaæ bez koñca ze zdziwieniem i zachwytem. Urz¹dzamy mieszkania czerpi¹c ze Ÿród³a pradawnych mêdrców feng-shui, uczymy siê
wschodnich sztuk walki by staæ siê superbohaterami, jemy pa³eczkami wykwintne dania za¿ywaj¹c
luksusu. Kiedy jednak dajemy siê porwaæ wygodnemu œwiatu pastelowej masowoœci pamiêtajmy,
¿e Daleki Wschód to kolebka wielkich odkryæ, tajemnic i filozofii, które podbi³y ca³y glob. Tam
odnaleziono Ÿród³o wiedzy i nauki, które sta³o siê motorem nauk tego œwiata.
W numerze tym, który Szanowny Czytelnik trzyma w rêkach, zapraszam na przegl¹d dalekowschodnich atrakcji jakich mo¿na zaznaæ nie opuszczaj¹c polskiej ziemi.
Redaktor naczelna
Matylda Sêk
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W dyskusji „przy kawie” przeznaczonej dla numeru drugiego udzia³ wziêli
cz³onkowie Œl¹skiego Klubu Fantastyki ukrywaj¹cy siê pod pseudonimami
Asurit, Beryl oraz W³óczykij. Rozmowê prowadzi³ Jakub Ziobroñ.
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JZ
Zacznijmy od ma³ego wstêpu, dla tych nielicznych, którzy nawet w zarysie nie wiedz¹
o co chodzi. Pierwsze pytanie, co to jest manga
i anime?
W
Nazwa zarezerwowana jest dla pewnego nurtu
japoñskiej sztuki graficznej, ogólnie komiksu i filmu animowanego produkcji japoñskiej.
B
Manga to komiks japoñski, który w specyficzny sposób ukazuje rzeczywistoœæ. Opiera siê raczej na pokazywaniu emocji. Postacie nie zawsze
zachowuj¹ swój normalny wygl¹d, nie pokazuje
siê ich z wierzchu, tylko to co maj¹ w œrodku. Je¿eli bohater jest przera¿ony wygl¹da inaczej ni¿
normalnie i nie jest to zwyk³a mimika, tylko przesadzona. Czêsto otoczenie te¿ poddaje siê temu
jak postaæ siê czuje.
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I AWydaje mi siê, ¿e manga jest systemem znaków, to znaczy, ¿e pos³uguje siê znakami – scheCa³a postaæ jest schematyczna, w zale¿E matami.
noœci oczywiœcie od rysownika bardziej lub
mniej. Powiedzmy twarz, na przyk³ad przys³owiowe minki mangowe – s¹ ludzie którzy ich
nie rozumiej¹ i s¹ dla nich strasznie g³upie. To
jest dla mnie wrêcz pismo. Manga jest mniej realistyczna od komiksu zachodniego, ale z drugiej strony jest tez bardziej techniczna, czego nie
ma w komiksie europejskim. Manga stara siê byæ
przejrzysta. Jest rysowana lin¹, rzadko jest œwiat³ocieñ, wa¿ne jest aby by³a komunikatywna, ma
przedstawiaæ fabu³ê
JZ
Zjawisko mangi i anime cieszy siê u nas
wci¹¿ rosn¹c¹ popularnoœci¹, zanim jednak
do tego przejdziemy, chcia³bym siê od was
dowiedzieæ jak ono wygl¹da u Ÿróde³, w Japonii.

W
W Japonii jest bardzo popularne, z tego prostego powodu, ¿e produkcje animowane stanowi¹
tam wiêkszoœæ produkcji filmowych, poniewa¿
produkcje fabularne okaza³y siê dla Japonii powojennej zbyt drogie. Taniej wychodzi³o robienie filmów animowanych, wiêc praktycznie
wszystkie tematy, które na zachodzie s¹ realizowane przy u¿yciu ¿ywych aktorów tam by³y rysowane i to zarówno gdy chodzi o filmy, komiksy zamiast ksi¹¿ek, historyjki – pe³en przekrój
pocz¹wszy od s³ynnych erotycznych chiñskich
bajek po poradnik dla gospodyñ domowych i posiadaczy kotów.
B
Jest to normalny element ca³ej kultury, to znaczy, na przyk³ad kosiarka do trawy ma du¿¹ szansê posiadaæ instrukcjê w formie mangi, nikogo nie
zdziwi gdy postaæ robotnika na znaku ostrzegawczym te¿ bêdzie mia³a tak¹ formê.
JZ
A jak wygl¹da³y pocz¹tki mangi w Polsce?
W
Do nas produkcje zawêdrowa³y przez, mogê
siê tutaj myliæ, bodaj¿e przez by³e ZSRR i przez
W³ochy. Od Rosjan dostaliœmy „Kota w butach”,
film kinowy, który zakupiliœmy w momencie, kiedy u nas z kinowym filmem animowanym nie by³o
za dobrze. Natomiast od W³ochów, gdzieœ w po³owie lat 90 kupowaliœmy seriale japoñskie, przeznaczone dla odbiorców w wieku 10 – 12 lat. Produkt zosta³ zakupiony z pe³nym w³oskim dubbingiem, na to by³ na³o¿ony polski lektor, by³o to
zabawne, ale odbiera³o widzom mo¿liwoœæ pe³nego kontaktu z aninme. Jedne z lepszych seriali
ówczesnych czasów, mo¿e lepiej odbierane w samej Japonii jako parodia ca³ego gatunku, to filmy
z cyklu „Yattaman” o robotach i nastoletnich bohaterach, który wyœmiewa³ wszystkie stereotypy
gatunku a tak¿e popkultury, pocz¹wszy od Beatelsów a skoñczywszy na japoñskich legendach.

MANGA I ANIME – cd

JZ
A teraz?
(W)
Ju¿ siê pojawia to wybredne pokolenie, które
ma w tym momencie wiêkszy wybór rzeczy wydanych u nas. Nie jest to ju¿ tak, ¿e kto co nie
za³atwi³, pi¹ty raz przegrywana kaseta VHS, zmiana systemu itd. Z je¿d¿¹cymi ca³y czas piêcioma
paskami, w³oskim dubbingiem, angielskimi napisami na tym, nikt nie rozumia³, temat go nie interesowa³, ale by³o wiêc ogl¹da³.
Teraz ceny oryginalnych wydañ stanowczo
spad³y, zrobi³ siê wiêkszy wybór i przez to klient
zrobi³ siê bardziej wybredny.
JZ
Nadal s¹ to propozycje dla m³odszych odbiorców?
A
Wydaje mi siê, ¿e tytu³y, które teraz wychodz¹
s¹ przeznaczone dla trochê starszych 17-latków.
Ale to nadal jest m³odzie¿.
W
Zauwa¿y³em, ¿e pojawi³o siê trochê powa¿niejszych tytu³ów, wydano miêdzy innymi „Hiroszimê”, która mo¿e odstrêczaæ odbiorców archaiczn¹ kresk¹, natomiast je¿eli chodzi o sam¹
historiê, losy ludzi w bombardowanej Hiroszimie jest bardzo powa¿na. Nie wiem, czy nie
wydano u nas filmu „Perfect blue”, ja to ogl¹da³em w czasach kiedy by³ sprowadzony „fanowsko”, dosyæ ciê¿ki thriller psychologiczny.
Zosta³ te¿ wydany dosyæ powa¿ny krymina³ na
pograniczu fantastyki o francuskich oddzia³ach
specjalnych.

A
Wychodz¹, ale poma³u, na Hyper
czy Canal+, pojawiaj¹ siê filmy raczej dla doros³ych, nie mówiê tutaj o mangowej pornografii.
Na przyk³ad manga „Wilk i szczeniê” – po samej
kresce widaæ, ¿e jest to skierowane do starszego
odbiorcy – historia o samuraju, który siê opiekuje ma³ym dzieckiem nie jest przeznaczona raczej
dla ca³kiem m³odych.
JZ
Wynika z tego, ¿e w pole zainteresowañ
twórców mangi i anime jest bardzo szerokie,
istniej¹ jakieœ podzia³y wewnêtrzne?
W
Istniej¹ przede wszystkim podzia³y gatunkowe,
ze wzglêdu na to, co dana produkcja przedstawia
i do kogo jest kierowana. Najsilniejszy podzia³ jest
na grupy wiekowe, w szczególnoœci gdy chodzi
o m³odszych odbiorców, poniewa¿ akurat w tym
okresie rozwoju bardzo szybko zmieniaj¹ siê gusta
no i trzeba podawaæ odbiorcy ró¿ne tematy. Tematy
s¹ zasadniczo standardowe dla ró¿nych grup i ró¿nych p³ci, dodana do tego zostaje tylko nowa oprawka. S¹ te¿ produkcje dla starszego odbiorcy. Je¿eli
woli ktoœ coœ powa¿niejszego, czy dramaty, czy thrillery psychologiczne, fantastykê, filmy wojenne, powieœæ kryminaln¹, co tylko chcesz.
A
Manga i anime powsta³y dla konsumentów,
¿eby na nich zarabiaæ pieni¹dze. ¯eby to osi¹gn¹æ
trzeba przedstawiæ produkt, który siê najlepiej
sprzeda i dlatego jest wydaje mi siê taka straszna
ró¿norodnoœæ w tym przemyœle i jest on tak skonstruowany, aby potrafi³ uj¹æ za serce odpowiedni¹ grupê odbiorców.
JZ
A wiêc manga i anime traktowana jest jako
normalny element kultury masowej?
W
W Japonii jest to swojskie, nikogo to nie razi,
mieli w koñcu na to 50 lat, by³o to powszechne, tam
nikogo nie dziwi, ¿e 50 letni biznesmen stoi, czeka-
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A
Gdy zaczêliœmy siê interesowaæ anime, to by³a
„Czarodziejka z ksiê¿yca” i by³o „Kawai” i nie
œni³o nam siê, ¿e bêd¹ komiksy, kasety, p³yty wydawane w Polsce. Wtedy zdobywa³o siê kasety –
kopia z kopii z kopii, film kolorowy od po³owy
czarno-bia³y a ostatnie 10 minut filmu zerwane
i to siê ogl¹da³o.
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j¹c na metro i czyta nowy tomik przygód
detektywa jakiegoœtam. Natomiast w Polsce nadal jest to traktowane powiedzmy –
dobrze, je¿eli z uœmiechem politowania,
gorzej – jak pod tytu³em „znowu zboczone chiñskie bajki”. Jeszcze gorzej, chocia¿ ja siê
z tym ju¿ nie spotka³em, jak parê lat temu siê zdarza³o, ¿e konwenty odwo³ywano, bo ktoœ zg³osi³, i¿
odbywa siê tam zlot satanistów (œmiech).
A
Ja myœlê ¿e tak, ¿e wszêdzie s¹ traktowane jako
sztuka masowa, i tak jak niektóre elementy sztuki
masowej przechodz¹ do klasyki i mog¹ siê staæ bardziej sztuk¹ ni¿ komercjê i tak samo jest z mang¹.
Oczywiœcie s¹ komiksy, które s¹ po prostu pere³kami je¿eli chodzi o rysowanie. Kilka lat temu by³
popularny taki komiks „Alichino”, nie ze wzglêdu
na fabu³ê, tylko dlatego, ¿e autorka tworzy³a ten
komiks rok i ka¿dy rysunek by³ tak dopracowany,
¿e wrêcz nudny, ale wszyscy siê tym zachwycali.
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K JZ
Istnieje szansa, ¿e manga i anime a przyA najmniej
wybrane pozycje zyskaj¹ kiedyœ status prawdziwej sztuki?
W W
Ogólnie, czy manga i anime zostanie uznana
sztuki przez du¿e S, czy uzyska taki staI zatusformê
w Europie, nie wiem. Podejrzewam, ¿e je¿eli
nast¹pi to dopiero za wiele lat. Pierw musi naE tost¹piæ
zmiana pokoleniowa, zmiana sposobu my-

œlenia, ¿eby ludzie przestali odbieraæ, ¿e je¿eli coœ
jest komiksem, filmem rysunkowym to nie koniecznie s¹ to „Przygody kota Filemona” b¹dŸ
„Kajko i Kokosz’. Chocia¿ „Kajko i Kokosz” by³
poniek¹d powa¿nym tytu³em. Ale nie jest to seria
o supermenie, transformersach i tak dalej. Nie dociera do nas to, ¿e mo¿na tworzyæ film animowany, komiks dla doros³ego powa¿nego odbiorcy,
który stawia wysokie wymagania.
A
Bêd¹c we Francji przegl¹da³am tamte komiksy i wed³ug mnie, tamtejsi twórcy to bêd¹ ci, którzy rysuj¹ mangê w sposób europejski. W³aœnie
zrywaj¹ z takim dopieszczeniem, wprowadzaj¹
trochê chaosu, krzyw¹ liniê, staje siê to mniej plastikowe, uporz¹dkowane. Manga i anime to jednak przemys³ w moim odczuciu, i oni staraj¹ siê

aby to by³o coraz lepsze, bo dziêki temu maj¹
wiêcej wielbicieli. Nie wiem czy widzia³eœ film
„Final fantasy”, wed³ug mnie ma cudown¹ animacjê, animacja zreszt¹ posuwa siê w takim tempie, ¿e jestem pod wielkim wra¿eniem. Ale nie
zrozumie filmu ten kto nigdy nie gra³ w t¹ grê.
B
A jednak kinoteatr Rialto szykuje teraz przegl¹d filmów Miyazakiego
JZ
No wiêc w³aœnie, coraz czêœciej mo¿na przeczytaæ o powa¿nych produkcjach komiksowych, tak¿e w Polsce. Zmiana pokoleniowa
mo¿e ju¿ nast¹pi³a?
W
Ale zwa¿, ¿e ta wiedza dociera g³ównie do
tych, którzy tak czy inaczej czytaj¹, ogl¹daj¹, a nie
do ludzi, którzy z automatu uwa¿aj¹, ¿e komiks
jest „be” bo rozpuszcza mózg.
A
Byæ mo¿e, ale je¿eli zosta³yby uznane za sztukê to w w¹skim gronie, ona jest zbyt kontrowersyjna, jest to mieszanka kulturowa dla niektórych
nie do prze³kniêcia.
JZ
Dziêkujê za rozmowê

Ewa Pirowska

***
...
69 oddechów
kiedy biegnê jak na
spotkanie z tob¹
na przeciêcie pêpowiny
równoleg³ych ulic
mostów
...
piêæ stosunków
przerywanych
dwa wys³ane sms-y
z których tylko jeden
doszed³ ¿e
„nie wrócê”
...
trzy przystanki
papierosowe - sen siê spóŸnia
podpalam kolejne
nieudane wersy
historii o kochaniu
-okres zimowy

przewlek³e historie
w naci¹gniêtym œciêgnie miasta
kilka szczup³ych ulic
zaciœniêtych w pêku mojej d³oni
kikuty wie¿owców przetarte w kolanach –
schorowane cienie okien
zakrzepniête ¿y³y wodne
œniê na przekór pogodzie
wiêc nikt nie ponagla
nie ka¿e pospiesznie dopalaæ
papierosa –
bezzêbne miasto z gêstym
katarem – wirusowym zapaleniem
pochwy – miasto
ze sk³onnoœci¹ do zaka¿eñ
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spóŸniona jesieñ
z przedwczesnym wytryskiem
wciskam siê w sen
miasta katowice

A

nocne poci¹gi
domy – ulice
rozstania w taksówkach
– ujadanie œmierci
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nag³e poranki
z widokiem na umar³ych –
nie pozwalam im odejœæ
– trzymaj¹ mnie przy ¿yciu

Ewa Pirowska
Aktorka, poetka, kobieta niebanalna. Laureatka kilku konkursów poetyckich. Mieszka i tworzy w Katowicach.

T W Ó J G £ O S W E W N Ê T R Z N Y
T W O I M P R Z E W O D N I K I E M "
Katarzyna Karbowniczek
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W

„Twój g³os wewnêtrzny, twoim przewodnikiem!”
czytam z ok³adki jednej z kioskowych gazet.
Jakie to banalne, myœlê sobie i spogl¹dam odruchowo w prawo potem w lewo i jeszcze raz w prawo, bo
intuicja intuicj¹ ale gdybym faktycznie pos³ucha³a tego
co pisz¹, to mog³abym wyl¹dowaæ w szpitalu z ciê¿kim
urazem czaszki albo krêgos³upa a, ¿e z natury nie nale¿ê do osób jakoœ szczególnie utalentowanych i rozbudowanych intuicyjnie, wiêc wolê w takich kwestiach
(¿ycia i œmierci) nie ryzykowaæ.
„G³os wewnêtrzny.... g³os wewnêtrzny....” powtarzam sobie szukaj¹c nerwowo w torebce kluczy ale niestety, mój g³os wewnêtrzny chyba œpi, bo to, ¿e czas
najwy¿szy zrobiæ wreszcie porz¹dek w torebce to ja
wiem i bez w³¹czania swej podœwiadomoœci i patrzenia
w szklan¹ kulê.
„S¹!!!” stwierdzam z nieopisan¹ ulg¹, bo perspektywa dorabiania kolejnej pary kluczy w tym miesi¹cu
wydaje siê ma³o ciekawa ze wzglêdów nie tyle finansowych, co przede wszystkim nerwowych.
„Jak to w³aœciwie z tym jest. .?” zastanawiam siê,
przekraczaj¹c próg mego mieszkania... podobno babka
ze strony mojej matki, przez ca³e swoje ¿ycie mia³a jeden i ten sam sen...co noc odwiedza³ j¹ jakiœ tajemniczy
cz³owiek, który wed³ug legendy mia³ ze sob¹ obowi¹zkowo du¿¹, br¹zow¹, skórzan¹ walizkê z któr¹ sta³ pod
jej oknem i wskazywa³ palcem na jedno i to samo miejsce- pod grusz¹. I tak babka ze strony mej matki, „zdradza³a” dziadka ka¿dej nocy we œnie, przez blisko 50 lat.
I nic by w tym dziwnego nie by³o (bo„kochanek”
by³ daleko poza zasiêgiem wzroku dziadka), gdyby nie
to, ¿e w wieku osiemdziesiêciu lat babka pod t¹ w³aœnie

grusz¹ zesz³a, a osob¹, która j¹ pod t¹ grusz¹ znalaz³a
by³ nie kto inny, jak mê¿czyzna z du¿¹ skórzan¹ walizk¹. Kim by³ ten cz³owiek’ o którym ka¿dy z rodziny
ju¿ wiedzia³ i jakby nie by³o- zna³? Jak to siê sta³o, ¿e
babka akurat w tym czasie, w tym miejscu ducha swego
wyzionê³a? Tego nikt nie wie... Byæ mo¿e zmêczona upa³em któregoœ z tych lipcowych, dusznych od natrêtnych
i lepkich much popo³udni, chc¹c zaczerpn¹æ trochê cienia, siad³a pod tym zdradliwym drzewem co jej siê takie
ch³odz¹ce wyda³o, ¿e wyssa³o z niej ca³¹ energiê. Byæ
mo¿e mia³a zdrzemn¹æ siê tylko na chwilê, a na wieki
usnê³a? Byæ mo¿e tak w³aœnie by³o, a to oraz to, co siê
póŸniej wydarzy³o to czysty zbieg okolicznoœci, ironia
losu, paradoks, przypadek tak niedorzeczny, ¿e w³aœnie
przez sw¹ niedorzecznoœæ najprostszy i b³ahy jak tylko
mo¿na sobie to wyobraziæ. Byæ mo¿e tak w³aœnie by³o,
bo wszelkie, nawet te najbardziej skomplikowane, zdawaæ by siê mog³o, wycinki rzeczywistoœci, mikro i makro kosmosu œwiadomoœci i podœwiadomoœci s¹ w gruncie rzeczy bardzo proste a to, co je okreœla i przez co siê
przejawiaj¹ nazywa siê G£OS WEWNÊTRZNY.
Byæ mo¿e babka wiedziona sennym przeczuciem,
z którego nawet nie zdawa³a sobie sprawy, a które tak
wbi³o siê jej w podœwiadomoœæ, ¿e teraz stanowi³o rzecz
tak naturaln¹, ¿e niemal pierwotn¹. Niewykluczone, ¿e
poczu³a nawet jakiœ dziki zew, jak¹œ tajemnicz¹ i niewyt³umaczaln¹ si³ê instynktu, przynale¿noœci plemiennej (no bo przecie¿ na pewno nie kaprysu!!!) która nakaza³a jej (tak jak s³oniom) natychmiastow¹ wyprawê
na miejsce wiecznego spoczynku.
Tego nie wiem ale mam przeczucie, ¿e ona jednak
musia³a wiedzieæ...

PORANNE ZMAGANIA
Z R Z E C Z Y W I S T O Œ C I ¥
Matylda Sêk
Codziennie rankiem, kiedy zwlekam siê z ³ó¿ka
w³¹czam mój kochany komputer i œci¹gam maile. Codziennie po przebudzeniu przecieram oczy (a jak wiadomo kobieta po przebudzeniu przeciera oczy, bo nie
ma j¹der, ¿eby siê po nich podrapaæ). Wiêc przecieram
te oczy i z niedowierzaniem codziennie czytam, ¿e jeœli
powiêkszê swojego Penisa to bêdê szczêœliwa. Hmmm...
Co wiêcej efekt mam gwarantowany! ! I nagle do mnie
dociera! Ja i mój Penis! Mo¿e ja jestem jakaœ taka ma³o
spostrzegawcza, w koñcu pisz¹ do mnie eksperci od penisów... i to codziennie. A mo¿e to jest jakaœ choroba.
Np syndrom penisa wstydliwego albo „penisus zanikajus” albo penis przejœciowy.

Kochana firmo pseudofarmaceutyczna!
Mi³o mi, ¿e dbacie o moje ego i mojego Penisa.
Jestem szczerze zainteresowana Pañstwa rewolucyjnym
czymœzio³owym. Ale aby efekt by³ gwarantowany potrzebujê konsultacji z jakimœ specjalist¹ od penisów najlepiej penisopsychologiem. W zwi¹zku z tym proszê
o przys³anie mi takowego. Jeœli przys³any przez Pañstwa cz³owiek uœwiadomi mojego Penisa, ¿e nie powinien siê d³u¿ej ukrywaæ i pokazaæ œwiatu swoje oblicze, obiecujê, ¿e sobie go powiêkszê i bêdê szczêœliw¹
kobiet¹ z Penisem.
Z wyrazami szacunku i uwielbienia
Matylda

Jakub Ziobroñ

–
–
–
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Pañska narodowoœæ?
Pijak
Co czyni Ricka obywatelem œwiata1

Otwieraj¹c dowoln¹ gazetê, co chwila natykam siê na artyku³y dotycz¹ce nowych zakazów palenia. Kolorowe mapki przedstawiaj¹ce Europê, gdyby zestawiæ je chronologicznie, przedstawia³yby powolne znikanie miejsc, a raczej ca³ych krajów, gdzie paliæ mo¿na swobodnie.
Wiek XX, oprócz konfliktów narodowych, zrodzi³ tak¿e krytykê œrodków odurzaj¹cych, powoli acz nieub³aganie, kolejne specyfiki uchodz¹ce za niebezpieczne, niezdrowe lub/i uzale¿niaj¹ce stawa³y siê nielegalne, a ich posiadanie, nie mówi¹c o produkcji, czy sprzeda¿y, karalne. Walka z paleniem tytoniu równie¿ wpisuje siê ten w nurt, tym razem powo³uj¹c siê na modne has³a dbania o zdrowie obywateli.
Trudno k³óciæ siê z naukowo udowodnionymi tezami o szkodliwoœci palenia. Jednak sposób w jaki Nowoczesny œwiat dba o niepal¹cych to ju¿ zupe³nie inna kwestia. Powoli jeden z ostatnich narkotyków, choæ nie
zakazywany oficjalnie to jednak wypychany zostaje z miejsc publicznych. Wymkniêcie siê na dymka, nie jest
ju¿ zrozumia³¹ dla wszystkich przerw¹ w pracy, ale przewinieniem, z którego przychodzi siê t³umaczyæ.
Wszystko to, z jednej strony poparte racjonalnymi argumentami, wpisuje siê w Baumanowsk¹ koncepcjê
walki Nowoczesnoœci z Chaosem. Za¿ywanie narkotyków jest godne potêpienia a znajdowanie siê „pod wp³ywem” przesta³o byæ okolicznoœci¹ ³agodz¹c¹. Cz³owiek „odurzony” staje siê wieloznaczny, jego œwiadomoœæ,
percepcja ulega zniekszta³ceniu. To co do tej pory by³o dla niego naturalnym stanem rzeczy, zaczyna uwieraæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie jest ju¿ sob¹. Zachowanie, sposób myœlenia, ca³a osobowoœæ cz³owieka, na chwilê,
na krótki moment, jest inna.
Tego Nowoczesnoœæ znieœæ nie mo¿e. Jest to jawne pogwa³cenie zasad ³adu i jednoznacznoœci do której
z takim uporem d¹¿y. Tryumf chaosu, nawet w tak ograniczonej skali, jak przys³owiowa przerwa na papierosa
jest absolutnie wykluczony. Dlatego Nowoczesnoœæ d¹¿y do ca³kowitego wyplenienia z ¿ycia cz³owieka,
wszystkich œrodków „psychoaktywnych”. Walczy z nimi z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ na jak¹ j¹ staæ. Przywo³uj¹c
przyk³ady uzale¿nieñ, chorób wszelkiej maœci, rozbitych rodzin i z³amanych ¿ywotów, stara siê przedstawiæ
wszystkie narkotyki w jak najciemniejszych barwach.
Z jednym tylko narkotykiem, albo ³agodniej mówi¹c u¿ywk¹ Nowoczesnoœæ przegra³a. Co wiêcej na
razie wycofa³a siê z walki. I choæ co jakiœ czas widaæ próby pewnych ograniczeñ, to jednak traktowane s¹ one
z przymru¿eniem oka.
Alkohol, bo on jest bohaterem tego teksu, w kulturze europejskiej istnia³ od zawsze. Najstarsze œwiadectwa jego u¿ywania pochodz¹ ju¿ ze staro¿ytnego Sumeru. Opisanie ró¿nych ról, jakie pe³ni³ na przestrzeni
wieków, to temat na niejedn¹ ksi¹¿kê. Nadu¿ywanie go nie prowadzi do niczego dobrego, ale tak mocno
wpisa³ siê w kulturê, ¿e nie sposób siê go ca³kowicie pozbyæ. Nawet alkoholizm zosta³ przemianowany na
chorobê alkoholow¹, a wiêc z groŸnego na³ogu sta³ siê schorzeniem podlegaj¹cym leczeniu. Taka zmiana
kategorii uchroni³a go po raz kolejny, przed wrzuceniem do jednego worka z innymi narkotykami.
Przez d³ugi czas jedyny uniwersalny napój, musia³ w pewnym momencie zrobiæ miejsce dla konkurencji.
Najpierw by³a to kawa, herbata, potem inne. Mimo to nie przesta³ byæ „uniwersalny”. Cytat z filmu Casablanca, który otwiera ten tekst, wskazuje na to, i¿ alkohol pe³ni³ w œwiecie nowoczesnym niebagateln¹ rolê. Zaznacza³ przynale¿noœæ do „œwiata”. Œwiata w rozumieniu cywilizacji i kultury europejskiej oraz pó³nocno-amerykañskiej. Trudno nawet dzisiaj znaleŸæ w obszarze jej wp³ywów osobê, która nie mia³aby ¿adnego z nim
styku. Nie chodzi mi nawet o spo¿ywanie, ale o œwiadomoœæ jego istnienia i dotycz¹cych go stereotypów.
Wypicie „bruderszaftu”, niczym wypalenie fajki pokoju, zawiesza na moment wszelkie podzia³y. Wrogoœæ zostaje uœmierzona w obliczu kieliszka wódki, gdy¿ o to zajadli przeciwnicy, choæby tylko na moment,
staj¹ na wspólnej platformie. Podczas gdy „picie do lustra” kojarzy siê jednoznacznie pejoratywnie.
1

Casablanca, re¿. Michael Curtiz, 1942.
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U¿ywanie narkotyków obecnych w naszej kulturze, nie wymaga obecnoœci drugiej osoby. Co
wiêcej, w pewien sposób potwierdzaj¹ one nasz¹ samotnoœæ, poniewa¿ prze¿ycia, których doœwiadczamy ograniczaj¹ siê do naszego umys³u. Wyj¹tkiem, spoœród wszystkich œrodków odurzaj¹cych jest alkohol.
Nie chodzi mi tylko o odczucie wspólnej to¿samoœci, tych samych korzeni kulturowych, o czym
pisa³em wczeœniej, ale o bardziej intymne, jednostkowe doœwiadczenie. Pozbawiony, w wiêkszoœci przypadków roli napoju, alkohol utrzyma³ swój status „pretekstu do spotkania”. Przeró¿ne bary, puby, „szynki”,
nie s¹ wyrazem uzale¿nienia ca³ego spo³eczeñstwa od tej substancji ale przejawem naszej potrzeby spotkania drugiego cz³owieka. Przys³owiowa „budka z piwem” jest miejscem w której dochodzi do zetkniêcia siê
„ja” z „ty”, ”on”, ”oni”.
Tischner pisze: „Cz³owiek nie by³by egzystencj¹ dramatyczn¹, gdyby nie te trzy czynniki: otwarcie na
innego cz³owieka, otwarcie na scenê dramatu i na przep³ywaj¹cy czas”.
Aby tak by³o, musi zaistnieæ odpowiednia sytuacja. Mimo, ¿e na ulicy mijamy wielu ludzi, nie dochodzi
miêdzy nami do dialogu. Wszystkie te trzy elementy wymagaj¹ odpowiedniego zaplecza. W naszej kulturze
olbrzymi¹ rolê w jego stwarzaniu, pe³ni alkohol.
Obojêtnie czy jest to zadymiona, ciemna mordownia, czy te¿ s³oneczny „ogródek piwny”, miejsce, w którym serwowany jest alkohol, stanowi pewnego rodzaju scenê. Jej Partykularny charakter nie jest tak naprawdê
wa¿ny. Czy nam siê podoba czy nie, to jest to nasze prywatne estetyczne odczucie. Wa¿ny jest fakt, i¿ ka¿de
takie miejsce stwarza potencjaln¹ mo¿liwoœæ otwarcie siê na „on”, ”ona”.
Perspektywa barowego krzes³a pozwala na obserwacjê, tak istotnej wed³ug Tischnera twarzy drugiego
cz³owieka. Na ni¹ przede wszystkim zwracamy uwagê wchodz¹c. Oblicze obcego, nierozpoznawalne w t³umie, tutaj staje siê bli¿sze, z czasem znajome.
Hrabal2 pisze w jednym ze swoich esejów, i¿ kiedy siedzi „Pod z³otym Tygrysem”, najpierw milcz¹c
obserwuje twarze. Dopiero potem, pij¹c ju¿ drugie piwo w³¹cza siê do rozmowy. Doznanie czyjejœ twarzy, ten
moment zadumy pozwala na „zbli¿enie” siê do cz³owieka. Pewnego rodzaju wstêpne poznanie.
Spraw¹ drugorzêdn¹ jest dzia³anie samego alkoholu, który os³abia nasze wewnêtrzne opory wobec rozmowy z nieznajomym. Mimo, i¿ nie mo¿na o niej nie wspomnieæ.
Oczywiœcie sama scena, oferuje, jak wielokrotnie podkreœla³em tylko potencjaln¹ mo¿liwoœæ dialogu.
W spotkaniu „ja” z „on” musi istnieæ obustronna wola takiego zbli¿enia. Je¿eli nie mamy ochoty na rozmowê
z nieznajomym, nie bêdziemy, wbrew sobie, jej podejmowaæ. Pomimo tego, nie jesteœmy zaskoczeni, prób¹
jej nawi¹zania w takim miejscu.
Ostatnim czynnikiem o którym wspomina Tischner, jest czas. Wy³¹czony z g³ównego nurtu naszego
¿ycia czas dramatyczny. Knajpa, bar, winiarnia, jest, z jednej strony, miejscem publicznym, mo¿e tam wejœæ
ka¿dy. Ale z drugiej, stwarza wra¿enie odizolowanej od reszty œwiata intymnej przestrzeni. Kiedy wchodzimy do œrodka, zewnêtrze przestaje na moment istnieæ. Tak¿e czas, ten zwyczajny, odmierzany zegarkiem
ulega zawieszeniu. Jego bezustanny bieg zostaje przerwany w chwili przekroczenia progu. Ciê¿ko tutaj
odwo³aæ siê do czegokolwiek, poza naszymi subiektywnymi odczuciami. Taki bowiem staje siê ten czas.
Myœlê, ¿e najlepszym przyk³adem niech bêdzie zastosowanie stwierdzenia „zasiedzia³em siê”. Mówimy
tak, gdy zbyt d³ugo toczyliœmy rozmowê z przyjacielem, ale tak¿e gdy spêdziliœmy ca³y wieczór w knajpie.
Ta semiotyczna bliskoœæ pomiêdzy czasem spêdzonym na dialogu z dobrym znajomym i tym „zu¿ytym” na
picie alkoholu jest jednoznaczna.
To w³aœnie w miejscu publicznym, dostêpnym dla ka¿dego, mo¿e dojœæ do ca³kiem nowego spotkania.
Inny cz³owiek, przestaje byæ obcy, staje siê znajomym, z którym ³¹czy mnie wspólnota sceny i czasu. A wszystko
to dziêki temu, ¿e poszed³em napiæ siê piwa.
Alkohol tak mocno zosta³ wpleciony w strukturê kultury europejskiej, ¿e to co napisa³em wy¿ej, jest
jedynie niewielkim fragmentem, jedn¹ z ról jakie pe³ni. Kiedy wiêc zastanawiamy siê nad Nowoczesnoœci¹
borykaj¹c¹ siê z przeciwnoœciami w jej pêdzie do zaprowadzenia idealnego porz¹dku, gdy obserwujemy próby odizolowania cz³owieka od „chaosu” narkotyków i innych u¿ywek, a przez to ni mniej, ni wiêcej ograniczenia wolnoœci wyboru, mo¿emy spaæ spokojnie, prohibicja nam jeszcze d³ugo nie grozi.
2 Bohumil Hrabal, Kim jestem, w: Hrabal, Kundera, Havel...antologia czeskiego eseju, red. Jacek Baluch,
Kraków 2001

Katarzyna Krzan
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Kolejny dzieñ odszed³ w niebyt i pewnie
w niepamiêæ. Co siê dzieje z tym ca³ym zmarnowanym, przesiedzianym w domu czasem?
Zastanawia³a siê patrz¹c pewnie têpo w sufit.
Starzejê siê. To nieodwo³alne. Jeszcze nie widaæ. Ale zaczê³o siê. Wkrótce pomarszczê siê
tak, ¿e przestan¹ mi przeszkadzaæ grudki cellulitu na udach. Skupiê siê na ratowaniu resztek twarzy. I po co? Mo¿e potr¹ci mnie jakiœ
pijany kierowca, gdy akurat bêdê wracaæ od
kosmetyczki.
Ponure i prawie samobójcze myœli Marii
przerwa³ dzwonek telefonu.
– Chcia³bym ciê zjeœæ – us³ysza³a w komórce g³os Zastrze¿onego.
– Kto mówi? – zapyta³a lekko zaintrygowana. Mo¿e to jakiœ erotyczny telefon, albo informacja o wygranej w jakiejœ promocji albo
konkursie. Mia³a zwyczaj kuszenia losu poprzez
rozsy³anie zg³oszeñ na wszystkie mniej lub bardziej ubli¿aj¹ce godnoœci cz³owieka myœl¹cego konkursy. Lubi³a niespodzianki. Próbki kosmetyków wyci¹gane ze skrzynki na listy. Jakieœ niespodziewane wygrane. Prenumeraty.
Gad¿ety firmowe. To czyni³o j¹ Wybran¹. Choæ
przez krótk¹ chwilê czu³a siê Odnaleziona
i Wa¿na.
Tymczasem g³os w aparacie powtórzy³ ju¿
mniej mi³ym tonem:
– Chcia³bym ciê zjeœæ…
– Tak? A w jakiej formie? Na surowo? Gotowan¹? A mo¿e lepiej sma¿on¹ na oliwie? Bêdzie zdrowiej. – Rozbawiona podjê³a grê. Niczym przecie¿ nie ryzykowa³a. Zawsze mog³a
siê roz³¹czyæ. Zreszt¹ i tak nie mia³a nic lepszego do roboty. Uzna³a, ¿e rozmowa, nawet
ze zboczeñcem, mo¿e byæ rozrywk¹.
– Nie baw siê ze mn¹, Maryœ. Ja nie ¿artujê. Jestem g³odny i mam na ciebie ochotê.
– Doprawdy? – Maria lekko zadr¿a³a. G³os
mówi³ powa¿nie. Coœ tu by³o nie tak. – Czy my
siê znamy? Dlaczego mówi pan do mnie po
imieniu? Kim pan w ogóle jest? – przesz³a do
ataku.
– Wiem o tobie wszystko, Maryœ. Obserwujê ciê od lat. Wiem co jesz, gdzie chodzisz.

Zrzuci³aœ ostatnio nieco kilogramów, ale mnie
to nie przeszkadza. Wiem nawet, co teraz robisz. Wielki Brat patrzy. Hehe.
– S³ucham? Jak pan œmie. Chyba mnie pan
z kimœ myli, albo to jakiœ g³upi ¿art. Zaraz w³¹czê radio i dowiem siê, sk¹d pan dzwoni! Tylko niech siê pan teraz nie roz³¹cza! Poœmiejemy siê razem na antenie…
Maria zaczê³a siê powa¿nie denerwowaæ.
Móg³ blefowaæ z tymi kilogramami, ale przecie¿ faktycznie schud³a odk¹d zaczê³a siê zdrowiej od¿ywiaæ i trenowaæ jogê. Chcia³a tylko
zatrzymaæ nieco czas. Podbieg³a do radia, czuj¹c, ze telefon w jej d³oni zrobi³ siê ciep³y i wilgotny. Prze³o¿y³a go do lewej rêki, a praw¹ zaczê³a szukaæ stacji. To musi byæ jakieœ lokalne
radio. Sk¹d by o mnie wiedzieli? Na pewno
robi¹ sobie kawa³y. Myœla³a, przeszukuj¹c gor¹czkowo skalê. Zaraz przestan¹.
– S³uchaj, Maryœ. Zostaw to radio. Nic tam
nie znajdziesz. To nie ¿aden ¿art.
– W takim razie, kim pan do cholery, jest??
– Maria postanowi³a nie daæ za wygran¹.
– Ostatnim cz³owiekiem, którego bêdziesz
widzia³a zanim umrzesz.
Tego by³o ju¿ za wiele. Maria roz³¹czy³a
siê i rzuci³a telefon na fotel. Wpatrywa³a siê
w niego, nie mog¹c uwierzyæ w ludzk¹ bezczelnoœæ. Nie mog³a z³apaæ tchu ze zdenerwowania. Co za kretyn! Debil! Idiota! Sapa³a ze z³oœci. Czubek jeden. Ja mu poka¿ê! Niech tylko
jeszcze raz zadzwoni. Bêdzie tego ¿a³owa³ do
koñca ¿ycia.
Chyba ktoœ us³ysza³ jej s³owa, bo telefon
znowu siê odezwa³. Odebra³a.
– Ty czubku, jak œmiesz. Zawiadomi³am policjê. Ju¿ ciê namierzaj¹! Ty…
– Maryniu, no co ty? – us³ysza³a kobiecy
g³os.
– Mama? Przepraszam ciê. Jakiœ wariat do
mnie wydzwania. Przepraszam. Czy coœ siê sta³o? – Maria odetchnê³a. Wszystko w porz¹dku.
Œwiat na zewn¹trz jej mieszkania nadal istnieje. Ludzie o niej myœl¹, pamiêtaj¹. Kochana mamusia. Mam rodzinê. Znajomych. Nie jestem
sama. Wszystko w porz¹dku.
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– No, w³aœciwie nie wiem, córeñko – matka zaczê³a ostro¿nie. – Ale
dzwoni³ do mnie jakiœ cz³owiek i powiedzia³, ¿ebym siê z tob¹ skontaktowa³a, bo mogê ju¿ wiêcej nie mieæ takiej mo¿liwoœci. Czy mo¿esz mi powiedzieæ,
o co chodzi? Wybierasz siê gdzieœ, kochanie?
I kim by³ ten mê¿czyzna? To twój znajomy?
A mo¿e masz do mnie jakiœ ¿al? O co cho…?
– Mamo! Nic siê nie dzieje! Kto do ciebie
dzwoni³? Jak siê przedstawi³?
– Nie wiem, córeñko, ale mia³ taki dziwny
g³os. Przestraszy³ mnie. Co siê dzieje? Na pewno wszystko w porz¹dku?
– Tak, mamo. To jakiœ g³upi ¿art, ale dowiem siê. Do zobaczenia w niedzielê. Pa. Muszê koñczyæ, mam jeszcze trochê pracy. Pa.
Nie czekaj¹c na odpowiedŸ matki, roz³¹czy³a siê, posz³a do kuchni napiæ siê wody. Myœl.
Kto mo¿e mieæ twój numer i pomys³y na takie
dowcipy? Marek? Mo¿e Anka kogoœ namówi³a? Najlepiej, jak kogoœ zawiadomiê. Tak. Tak
trzeba zrobiæ. Odechce im siê, jak wyl¹duj¹ na
komisariacie. Hihi. To jej zdecydowanie poprawi³o humor. ¯art za ¿art. Nie dam siê!
A jednak drgnê³a, gdy znowu us³ysza³a
dzwonek telefonu. Odetchnê³a g³êboko i posz³a
odebraæ.
– Masz jakieœ 20 minut na po¿egnanie z bliskimi i za³atwienie najwa¿niejszych spraw. Ju¿
do ciebie jadê, Maryœ… – us³ysza³a ten sam
g³os.
– Ty œwinio! – krzyknê³a.
– Nie mów tak do mnie. Odejmê ci za tê
obelgê ca³e 5 minut. A teraz siê roz³¹czam. Pamiêtaj: masz tylko 15 minut. Do zobaczenia.
Zastrze¿ony roz³¹czy³ siê. Maria nie mog³a
uwierzyæ w³asnym uszom. To j¹ przeros³o. Zadzwoni³a do biura obs³ugi klienta swojej sieci,
odczeka³a dwie minuty melodyjek i nagrañ
z automatycznych sekretarek, by dowiedzieæ
siê, ¿e nie udzielaj¹ informacji o zastrze¿onych
numerach, w koñcu nie po to s¹ zastrze¿one.
Chyba, ¿e na proœbê policji.
Zadzwoni³a pod 112. Po udzieleniu odpowiedzi na seriê pytañ, ¿e nie uleg³a wypadkowi, nie pali siê u niej, nie zgubi³a siê w górach, ani nikt jej nie napad³, us³ysza³a, ¿e w takim razie nie powinna blokowaæ linii innym
potrzebuj¹cym, bo ¿arty telefoniczne nie s¹
problemem s³u¿b szybkiego reagowania.

Usiad³a w fotelu rozgoryczona. Mia³a
ochotê zapaliæ, choæ nigdy w ¿yciu nie mia³a
w ustach papierosa. Pomyœla³a o alkoholu.
W szafce by³a tylko napoczêta obrzydliwa
whisky. Wypi³a ³yk. Alkohol rozpali³ jej gard³o i wycisn¹³ ³zy z oczu. Wyplu³a wszystko
na pod³ogê. Co siê ze mn¹ dzieje? Ja wariujê.
Otworzy³a okno. Zimne powietrze nieco j¹
otrzeŸwi³o. Wyjrza³a na podwórko. Na parking
w³aœnie podjecha³ jakiœ samochód. Nie widzia³a go nigdy wczeœniej. Nie, to jakaœ paranoja.
Za chwilê zacznê siê baæ w³asnego cienia. Jestem we w³asnym domu. Bezpieczna. Nie
mogê przejmowaæ siê jakimiœ wariatami.
Zagra³a melodyjka telefonu. O, esemes! To
pewnie od Marty. Mia³yœmy iœæ razem na zakupy. No w³aœnie. Œwiat mnie potrzebuje. Padnie,
jak jej opowiem o tych telefonach.
Wziê³a komórkê. Wiadomoœæ wys³ana znik¹d: „Zosta³o ci prawie 4 minuty. Nie zmarnuj
tego. Od rana nic nie jad³em.”

Ma³gorzata Stêpieñ
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Tsunami Karate jako elitarna droga poznania Ja
rialne i uprzywilejowana pozycja w systemie kastowym,
wcale nie daj¹ mu spe³nienia. ¯ycie i los ka¿dej istoty
stanowi konsekwencjê jej czynów z poprzedniego wcielenia. Karma to odp³ata, rz¹dz¹ca siê prawem przyczynowo-skutkowym, w której dobre czyny zostaj¹ „nagrodzone” dobrym odrodzeniem, tj. narodzinami w wy¿szej
kaœcie, i na odwrót. W hinduizmie œwiat materii jawi siê
jako cierpienie, to œwiat ci¹g³ych przemian (sansara) gdy¿
wêdrówka dusz jest sta³ym odradzaniem siê w materialnej formie. By móc wyzwoliæ siê z ko³a wcieleñ i zwi¹zanych z nimi cierpieñ nale¿y dobrze ¿yæ, a pomóc maj¹
w tym miêdzy innymi: ograniczenie wokó³ siebie œwiata
materii poprzez ¿ycie w ubóstwie, czystoœæ cia³a i duszy, praktyki medytacyjne, æwiczenia jogi oraz recytowanie mantr. W tradycji buddyjskiej istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ mandale. S¹ to obrazy energetyczne, poniewa¿ przy ich tworzeniu pomaga Energia Kosmosu.
To symboliczny zapis Energii, której g³êbia powoduje
oczarowanie estetyczne. Wœród ascetów szczególn¹ czci¹
darzeni byli w Indiach nagowie, zwani te¿ stra¿nikami
wiary. ¯yj¹cy w ubóstwie i ci¹g³ej wêdrówce, obyci
w sztukach walki, najczêœciej posiadaj¹cy tylko w³óczniê i modlitewny naszyjnik. Podobn¹ drogê wybra³ równie¿ Gautama, kiedy po oko³o siedmiu latach wêdrówki
i ascetycznej egzystencji zakoñczonej 49 dniow¹ medytacj¹, dozna³ przebudzenia. S³owo buddyzm pochodzi
od sanskryckiego buddh i oznacza przebudzenie siê
z ciemnoœci niewiedzy. Gautama sta³ siê wiêc Budd¹,
czyli przebudzonym i oœwieconymlœnieniem wiedzy. Nauka Buddy opiera³a siê na „czterech szlachetnych prawdach”, które pozna³ podczas owego „przebudzenia”.
Prawdy g³osz¹, ¿e: 1. cierpieniem s¹ narodziny, staroœæ,
choroba i œmieræ, 2. proces reinkarnacji tj. kolejnych wcieleñ wiedziony jest pragnieniem b¹dŸ ¿¹dz¹, 3. pragnienia i ¿¹dze zniszczyæ mo¿e jedynie ca³kowite wyzbycie
siê po¿¹dania, 4. drog¹ ku temu wiod¹c¹ jest „oœmioraka œcie¿ka”. Na œcie¿kê sk³adaj¹ siê spokój, radoœæ, energia, skupienie, równowaga duchowa, nale¿yte myœli,
mowa i postêpowanie, na przyk³ad zaniechanie zabijania, kradzie¿y i innych czynników fatalnych, które prowadz¹ do kolejnych wcieleñ, a tym samym do cierpienia.2 Pierwotny buddyzm nie zna³ nabo¿eñstw wspólnotowych, poniewa¿ by³ religi¹ mnichów i wêdrownych
ascetów, jednak w ci¹gu kolejnych wieków znacznie
ewoluowa³. Dowodem tego stanu rzeczy by³y, i nadal s¹
liczne nurty i szko³y powstaj¹ce nie tylko w obrêbie duchowieñstwa, ale równie¿ wœród nauczycieli œwieckich.
Nie sposób jest wymieniæ wszystkich od³amów, bo arty-

Por. z Markus Hattstein, Religie Œwiata, Kolonia
2001, s. 13.

2
Por. z Eugeniusz S³uszkiewicz, Buddyzm pierwotny,
w: Religie uniwersalistyczne, Warszawa 1982, s. 5-40.
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Historiê ludzkoœci nieustannie wyznacza³y wojny,
zaœ walka by³a ich nieodzownym elementem. Pierwotne zmagania cz³owieka z otaczaj¹cym go œwiatem dzikich zwierz¹t oraz rywalizacja z innymi plemionami,
doprowadzi³y do wykszta³cenia siê przeró¿nych metod
walki, które niejednokrotnie by³y jedynym warunkiem
przetrwania. Cz³owiek szybko zorientowa³ siê, ¿e
w walce ogromne znaczenie ma nie tylko si³a fizyczna,
czy broñ, lecz tak¿e opanowane wczeœniej ruchy r¹k
i nóg, uderzenia i kopniêcia, zas³ony, bloki i dŸwignie,
które pozwala³y kontynuowaæ walkê nawet po utracie
orê¿a. W krêgu cywilizacji basenu morza œródziemnego walki wrêcz sta³y siê przedmiotem igrzysk oraz olimpiad, o czym informuje nas historia i archeologia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kultura fizyczna staro¿ytnych
cywilizacji w okresie pokoju zawsze by³a wstêpem do
sztuki wojennej, bo jak wiadomo wojny wybucha³y wtedy z doœæ du¿¹ czêstotliwoœci¹. Cywilizacja Dalekiego
Wschodu w ci¹gu tysi¹cleci, zrodzi³a jej owoce niemal¿e we wszystkich przejawach ludzkiej wytwórczoœci.
Dowodem tego s¹ zarówno wytwory sfery materialnej,
jak i duchowej, która jest najistotniejsz¹ wartoœci¹
w kulturze Wschodu. Bez tej duchowej podstawy sztuki walki by³by jedynie rzemios³em a nie sztuk¹. Celem
trenowania sztuk walki zawsze by³o, i nadal jest poznanie oraz pokonanie samego siebie poprzez doskonalenie zarówno cia³a jak i umys³u, a tak¿e zjednanie
tych dwóch zasad ze sob¹. Droga karate prowadziæ mia³a id¹cego ni¹ cz³owieka ku oœwieceniu, a nastêpnie ku
zgaœniêciu. Pierwotnie sztuki walki wywodzi³y siê
z praktyk hinduskich joginów, którzy za spraw¹ licznych technik jogi (joga dos³ownie znaczy wysi³ek, æwiczenie)1 doskonalili swe cia³o i umys³.
W hinduizmie istnieje osiem poziomów jogi, które
prowadz¹ od pokonania samego siebie, do pe³nego zatopienia, w sanskrycie jest to stan nirwany. Wywodz¹ce
siê z hinduskiej jogi metody cielesnego zdyscyplinowania, koncentracji na wiedzy intuicyjnej, a tak¿e praktyki
medytacyjne, sta³y siê podstaw¹ rozmaitych sztuk walki
Dalekiego Wschodu. Z Indii dotar³y one do Tybetu, Chin,
Korei, a nastêpnie do Japonii, za spraw¹ nauk historycznego Buddy, jakim by³ Siddhartha Gautama ¿yj¹cy w pó³nocnych Indiach ok. 560-480 p. n. e. Gautama pochodzi³ z ksi¹¿êcego rodu Siakjów. Od dziecka otoczony
bogactwem, prowadzi³ bardzo rozrywkowe ¿ycie, by³
jednak sk³onny do czêstych rozmyœlañ natury filozoficznej. Maj¹c 29 lat postanowi³ opuœciæ dom i luksusy, wiedziony ci¹g³ym przeœwiadczeniem, ¿e bogactwa mate-
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ku³ ten rozrós³by siê do naprawdê sporych rozmiarów…dla przyk³adu nadmieniê tylko o:
Tantryzmie, Taoizmie, chiñskim buddyzmie
Chan czy japoñskim Zen. Rozkwit przeró¿nych metod i stylów walki wi¹za³ siê ze zmiennymi kolejami losu religii buddyjskiej w Chinach. Zwolennicy pierwotnego buddyzmu pojawiali siê ju¿ od II
wieku p. n. e, jednak dopiero w VI wieku n. e. opanowa³
on niemal¿e ca³e spo³eczeñstwo, docieraj¹c tak¿e do Japonii. W Chinach buddyzm zmiesza³ siê z uniwersalistycznym Taoizmem oraz Konfucjonizmem, natomiast
„w kraju wschodz¹cego s³oñca” uleg³ asymilacji z pierwotn¹ japoñsk¹ religi¹, jak¹ by³ Shintoizm. Wartoœci
zwi¹zane z dziedzictwem kulturowym buddyzmu Zen
czy Shinto, sta³y siê z czasem nieodzownymi elementami Karate. Prawie wszystkie dalekowschodnie sztuki
walki wi¹¿¹ swoj¹ historiê powstania z postaci¹ Bodhidharma (412-532 r. n. e.), w sanskrycie Bodhi znaczy
prawda, zaœ Dharma to prawo (chiñ. Puti Damo, jap.
Bodai Daruma). Od bardzo wczesnych lat ¿ycia Daruma
studiowa³ buddyzm, jogê oraz hindusk¹ sztukê walki Vajramusti. Odby³ podró¿ do Chin, a po œmierci swojego
mistrza obj¹³ godnoœæ 28. patriarchy buddyjskiego i osiad³
w klasztorze Shaolin. Odrzuci³ tradycyjn¹ mistykê buddyjsk¹ na rzecz swobodnego rozmyœlania, po³¹czonego
z rozwojem fizycznym i medytacj¹. Uzna³ on, ¿e praktykowanie ró¿nych form sztuk walki w znacznym stopniu poprawi ogólny stan zdrowia mnichów. Podkreœla³
wielokrotnie, ¿e tylko równoczesny rozwój cia³a i umys³u jest rzeczywistym doskonaleniem siê, zaœ koncentracja tylko na jednym z tych aspektów jest powa¿nym wypaczeniem. Daruma nie nada³ ¿adnej nazwy swojemu
systemowi, jednak to w³aœnie jego osobê uwa¿a siê za
twórcê systemu tsunami.3

Hokusai Katsushika, Wielka fala w Kanagawie
Karate Tsunami, to wspó³czesna nazwa unikalnego systemu psychofizycznego doskonalenia siê i poszukiwania siebie. Termin Tsunami w jêzyku japoñskim znaczy dos³ownie „wielka fala morska zalewaj¹ca wybrze¿e”.4 Twórca powy¿szego drzeworytu, ja3
Poz. z Pawe³ Fechner, Maciej Ruciñski, KarateDo. Pokonaæ samego siebie, Warszawa 1985, s. 10-13.
4
Ryszard Murat, Karate-Do. Praktyka, Warszawa
1991, s. 4.

poñski malarz i grafik Hokusai Katsushika (17601849) w niezwykle sugestywny sposób przedstawi³ na
nim rozszala³y ¿ywio³ wielkiej fali, która swym spienionym ogromem zawis³a groŸnie nad ca³ym wybrze¿em. Hokusai dodatkowo spotêgowa³ wielkoœæ tsunami, zestawiaj¹c j¹ z masywem œwiêtej góry Fujiyamy na drugim planie kompozycji. Najwa¿niejszym
detalem ca³ego przedstawienia s¹ jednak ³odzie
z wczepionymi w nie ludŸmi, którzy zmagaj¹c siê
z morskim ¿ywio³em, staj¹ siê symbolem pokonywania samego siebie. Przezwyciê¿anie w³asnego ¿ywio³u i pokonywanie siebie, to istota Karate, która jest
„drog¹” do poznania czystego Ja. „Doskonalenie siê
– wed³ug systemu tsunami – polega na stopniowym
osi¹ganiu dwóch stanów psycho-fizycznych, bêd¹cych
nadrzêdnymi celami wszelkich praktyk: bodai – harmonii psychiki z cia³em i nehan – harmonii z otoczeniem. (…) Œrodkami doskonalenia siê, które pozwalaj¹ zbli¿yæ siê do wymienionych celów, s¹ stosowane równoczeœnie i w jednakowych proporcjach: zen –
medytacja i shugyo – trening ”.5 Oryginalnoœæ i elitaryzm systemu tsunami, zawiera siê w jego uniwersalizmie, poniewa¿ w doskona³y sposób ³¹czy on w sobie sztukê walki karate – do i medytacjê zen – shu.
Ka¿dy trening winien byæ poprzedzony æwiczeniami
koncentruj¹co-oddechowymi, jako wstêp oraz przygotowanie do medytacji. Ibuki, czyli sztuka oddychania, jest specjaln¹ metod¹ oddechow¹ stosowan¹ zarówno w medytacji jak i sztukach walki.6
W Tsunami Karate nie istnieje „kult mistrzów”
i rywalizacja sportowa, wystêpuj¹ca w wielu innych
stylach walki. To system nastawiony na walkê realn¹
– nie na wspó³zawodnictwo i sukcesy sportowe – oraz
rozwój intelektualny, w którym du¿y nacisk k³adzie
siê miêdzy innymi na naukê jêzyka japoñskiego. Doskonaleniu Ja, towarzyszy tak¿e specyficzna muzyka,
która jest œwietnym t³em podczas treningów. Karate
Tsunami ³¹cz¹c w sobie ró¿norodnoœæ metod samodoskonalenia siê, jest stylem uniwersalnym. „Karate
by³o i jest drog¹ w historii Japonii, odbiciem jej tradycji, kultury i mentalnoœci; karate jest te¿ sztuk¹ –
samurajsk¹ drog¹ harmonii pomiêdzy sprawnoœci¹
a m¹droœci¹; karate jest równie¿ sportem – rodzajem
wspó³zawodnictwa, walki, pora¿ki i zwyciêstwa; ale
przede wszystkim karate jest drog¹ do pokonania w³asnego zmêczenia, bólu, zniechêcenia, jest drog¹ do
pokonania samego siebie”.7

5
Cyt. Ryszard Murat, Karate-Do. Praktyka, Warszawa 1991, s. 6.
6
Por. z dr Krzysztof Kondratowicz, Sztuka oddychania w walkach Wschodu, w: Magazyn Sztuk Walk
„Samuraj”, Kraków 1997, nr 1(10), s. 26.
7
Cyt. Pawe³ Fechner, Maciej Ruciñski, Karate-Do.
Pokonaæ samego siebie, Warszawa 1985, s. 2.
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P O D R Ó ¯ T R A G I C Z N A
Z B Ê D Z I N A D O G I V A T A I M
O Stanis³awie Wygodzkim (1907 – 1992)
miennym œwiecie zanim machina œmierci rozkrêci³a siê na dobre.
W Oœwiêcimiu zamordowano mu rodziców,
m³od¹ ¿onê, ukochan¹ córeczkê, rodzeñstwo, dalszych krewnych i miliony innych.
I ciebie umieszcz¹ w d³ugich kolumnach
Cyfr i statystyk
W czarnych kolumnach snuje siê, toczy
Spalonej sw¹d...
I zosta³ kosmyk twych w³osów blond,
B³êkitne oczy.
Ten cytat z wiersza „Statystyka” z tomu „Pamiêtnik mi³oœci” niech wystarczy za komentarz.
Wyzwolenie przysz³o wiosn¹ 1945 roku wraz
z amerykañskimi dywizjami. Potem by³ obóz przejœciowy i – po wyzdrowieniu – nieodwo³alna decyzja powrotu. Kiedy tylko sta³o siê to mo¿liwe Stanis³aw Wygodzki wróci³ do kraju, wróci³ mimo
ostrze¿eñ przyjació³ i w³asnej œwiadomoœci, ¿e powrót nie bêdzie ani ³atwy, ani mi³y. Spotka³ wszak
po drodze wêdrowców zmierzaj¹cych w przeciwnym kierunku. Tak zwany „pogrom kielecki” ¿ywo
dowodzi³, ¿e jad nadal trawi serca i mózgi. Tadeusz Borowski, z którym pozostawa³ w przyjaŸni
w obozie i póŸniej, a który te¿ przecie¿ wróci³, poœwiêci³ decyzji Wygodzkiego wiersz, wart w tym
miejscu zacytowania:
Powrócisz do ojczyzny, poeto –
Do Sosnowca albo do Bêdzina,
Bêdziesz chodzi³ na ¿ydowski rynek,
Powrócisz niepotrzebny nikomu.
Wróci³ wiêc czterdziestoletni pisarz do ojczyzny i rozpocz¹³ nowe ¿ycie. Prawie dwadzieœcia
lat pozornego (choæ w literackich dokonaniach –
autentycznego) powodzenia, uznania i splendorów.
Na nowo za³o¿y³ rodzinê, imiona dzieci mia³y byæ
symbolem – Adam i Ewa. Ostatecznie osiad³
w Warszawie i zdawa³ siê ¿yæ normalnie.
W roku 1967 by³ aktywny, pisa³, publikowa³
w³asne utwory, recenzowa³ ksi¹¿ki, czyta³ poœwiêcone sobie laurki z okazji jubileuszu. Nagle, z dnia
na dzieñ niemal znikn¹³ z kart pism literackich,
z ksiêgarskich pó³ek, z bibliotek i czytelni. Us³u¿nego pismaka, który uzasadni³ obrzydliwym paszkwilem zaszczucie pisarza znaleziono na prowin-
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W tym roku minê³a setna rocznica urodzin
i piêtnasta rocznica œmierci poety i prozaika, którego ranga pisarska, zwi¹zek z regionem i pokrêtna historia d³ugiego ¿ycia upowa¿nia szczególnie
do przypomnienia. Skazany w swoim czasie na banicjê wyj¹tkowo skutecznie zosta³ wyeliminowany ze spo³ecznej œwiadomoœci a dzie³o jego z czytelniczego obiegu. Pogratulowaæ niegdysiejszym
w³adcom i gorliwym wykonawcom. To by³a „dobra” choæ paskudna robota.
Jeœli spojrzeæ na d³ugie ¿ycie Stanis³awa Wygodzkiego tak zwyczajnie, po ludzku, bez wg³êbiania siê w twórcze uniesienia, bez analiz zawi³oœci s³u¿enia Sprawie, której ca³e ¿ycie pozostawa³ wierny – nie by³o to ¿ycie godne zazdroœci.
Osiemdziesi¹t piêæ lat (dla mê¿czyzny to d³ugo) up³ynê³o poecie na wiecznej mêce, na zmaganiu siê ze œwiatem wyj¹tkowo mu niechêtnym, na
ci¹g³ym odliczaniu wydarzeñ tragicznych i smakowaniu goryczy pora¿ek. Nie z³agodzi³y tych
z³ych doznañ krótkie chwile wzglêdnego – jak siê
okaza³o, bardzo z³udnego – powodzenia. Niech
przeto nie dziwi, ¿e bogata i ró¿norodna twórczoœæ
Stanis³awa Wygodzkiego emanuje smutkiem, ¿e
obsesyjnie wracaj¹ tematy zwi¹zane z dramatem
narodu, z którego siê wywodzi³.
Dozna³ osobiœcie wszystkiego, co najgorsze
mog³o spotkaæ polskiego ¯yda i Polaka ¿ydowskiego pochodzenia. By³ poet¹ polskim, bo tworzy³
w polszczyŸnie, by³ te¿ twórc¹ ¿ydowskim, bo korzeni swych ukrywaæ nie myœla³; przeciwnie – podkreœla³ ¿yciem i dokonaniami literackimi.
Urodzi³ siê i wychowa³ w Bêdzinie, jako syn
Izaaka Fürstenberga i Reginy z domu Werdygier,
w inteligenckiej rodzinie zag³êbiowskich ¯ydów.
W Bêdzinie spêdzi³ m³odoœæ i w Bêdzinie zasta³a
go wojna. W czasie czarnej nocy holokaustu a¿ za
dobrze pozna³ smak upodlenia, jaki zgotowa³a ludziom ob³êdna idea i bandyckie jej wykonanie.
Stanis³aw Wygodzki prze¿y³. Prze¿y³ getto
bêdziñsko-sosnowieckie, prze¿y³ Auschwitz, Oranienburg i Dachau. Prze¿y³, bo by³ m³ody i silny.
Prze¿y³, bo do obozu trafi³ na tyle wczeœnie, ¿e
mia³ czas poznaæ tajniki obozowego ¿ycia i nabraæ
tego minimum umiejêtnoœci poruszania siê w ka-
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cji. Przemilczê mi³osiernie nazwisko.
Decyzja o emigracji zapad³a pod
wp³ywem dzieci. Szykany wobec nastolatków by³y nie do zniesienia. Wygrzebane wtedy na doraŸny u¿ytek demony
szybko zrobi³y czego od nich oczekiwano. Pañstwo Wygodzcy zostali po¿egnani na Dworcu
Gdañskim przez grupkê przyjació³ i wyjechali
s³awnym wówczas poci¹giem zwanym w kolejarskim ¿argonie „jewrej-ekspres” do Wiednia, a zaraz potem do Izraela. Tam, w kraju – zdawa³oby
siê – najodpowiedniejszym dla ¯ydów te¿ nie przyjêto poety z otwartymi rêkoma. Ostatecznie osiad³
w Givataim pod Tel-Avivem zgorzknia³y i zawiedziony. M³odzi nie stali siê Izraelczykami, syn
wyjecha³ do Szwajcarii, córka do Hiszpanii.
Stanis³aw Wygodzki nie umilk³ jako poeta.
Wydawa³ tomiki poezji w Londynie, w których
czêœæ jedynie utworów to nowe wiersze. Wyda³ te¿
powieœæ satyryczn¹, co w jego twórczoœci jest ewenementem. Uwa¿a³ siê za wygnañca. Oto, co mia³
ze sob¹ w samotni: (Pieœñ 16 z tomu „Po¿egnanie”)
Kilkanaœcie starych tomów,
Trochê wierszy niedzisiejszych
Przywiezionych tutaj z domu –
Wiernych, polskich, najpiêkniejszych.
Do Polski nie by³o mu dane przyjechaæ. W roku 1981 spêdzi³ kilka dni w Wiedniu daremnie
oczekuj¹c na obiecan¹ wizê, aby móc skorzystaæ
z zaproszenia na Kongres Kultury Polskiej. Doczeka³ siê wiadomoœci o wprowadzeniu stanu wojennego. Zawróci³ i wiêcej ju¿ prób przyjazdu nie
podejmowa³. Kiedy sta³o siê to mo¿liwe, aby bez
k³opotów i upokarzaj¹cych formalnoœci wsi¹œæ do
samolotu i wyl¹dowaæ w Warszawie, by³ ju¿ nazbyt wiekowym starcem, by taki wysi³ek przedsiêwzi¹æ. Zmar³ w maju 1992 roku w Givataim.
Nie ¿yczy³ sobie mieæ grobu, jak nie maj¹ go jego
najbli¿si i miliony rodaków. Prochy poety rozrzucono na pustyni. Wdowa po pisarzu kilka lat póŸniej zamieszka³a ponownie w... Warszawie.
Wierny Sprawie
Stanis³aw Wygodzki ujawni³ siê jako pisarz
w roku 1928 artyku³em o poezji proletariackiej zamieszczonym na ³amach „Wiadomoœci Literackich”. Musia³ m³odzieniec z Bêdzina zadziwiæ
czymœ redaktora Grydzewskiego, ¿e materia³ zamieœci³. Potem ju¿ by³o Wygodzkiego coraz wiêcej w prasie literackiej i na ksiêgarskich pó³kach.
Drukowa³ w „Miesiêczniku Literackim” i w „Le-

warze”, w „Sygna³ach” i w „Szpilkach”, wiêc
w prasie jawnie lewicuj¹cej, ale te¿ w „Skamandrze”, co by³o niew¹tpliw¹ artystyczn¹ nobilitacj¹.
Przed wojn¹ wyda³ trzy tomiki poezji: „Apel”,
„Chleb powszedni” i „¯ywio³ liœcia”. Ch³opak
z Bêdzina wspi¹³ siê na szczyt Parnasu. Próbowa³
te¿ ze sporym powodzeniem t³umaczeñ. Jako jeden z nielicznych podj¹³ siê przybli¿enia polskiemu czytelnikowi literatury ¿ydowskiej powstaj¹cej w jidysz: Szaloma Asza, osiad³ego w Ameryce prozaika rodem z Kutna i Efraima Kaganowskiego t³umacz¹c na polski „Opowiadania warszawskie”. Interesowa³ siê te¿ ¿ywo pisarstwem
braci Singerów. T³umaczy³ te¿ z niemieckiego np.
Egona Kirscha, klasyka reporta¿u, Ericha Kästnera i wielu innych.
Po powrocie do kraju z obozowej tu³aczki pracowa³ w radiu, pisa³ wiele i wydawa³. Powsta³o
sporo nowel poœwiêconych losom rodaków w czas
okupacyjnej nocy i drugiemu tematowi, obsesyjnie wracaj¹cemu, mianowicie partyjnej walce. No
w³aœnie! Mo¿e tu tkwi tajemnica, ¿e mimo up³ywu lat tak opornie wraca pamiêæ o Wygodzkim?
W Polsce nie jest ³atwo pisaæ o komunizmie.
Zw³aszcza dzisiaj. W powszechnej œwiadomoœci
zbyt wiele naros³o mitów, nieporozumieñ, zwyk³ych bzdur, ujawniaj¹cych siê natychmiast, jeœli
tylko to s³owo padnie. Najczêœciej zaœ znaczy nie
to, co znaczyæ powinno. Funkcjonuje jako inwektywa. Trudno wiêc zdobyæ siê na wywa¿on¹ ocenê
i sprawiedliwy wydaæ wyrok o tej czêœci pisarskiego dorobku Stanis³awa Wygodzkiego, która jawnie, z ostentacj¹, mia³a s³u¿yæ Sprawie.
Poeta ju¿ jako uczeñ w bêdziñskim gimnazjum
zwi¹za³ siê z ruchem komunistycznym i wst¹pi³ do
partii. Zosta³ jej aktywnym dzia³aczem, oddanym
piewc¹ i lojalnym cz³onkiem. Zap³aci³ za to s³ono,
najpierw – we wczesnej m³odoœci – wydaleniem
ze szko³y, potem latami napiêcia, jako tropiony
i œcigany, wiêzieniem i na koniec – wrogoœci¹ we
w³asnych szeregach i podejrzliwoœci¹ czytelników.
Jak przysta³o na komunistów – tych krajowych
i przedwojennych, ¿eby nie by³o nieporozumieñ –
do walki zagrzewa³a ich bliskoœæ potê¿nego s¹siada, gdzie – rzekomo – komunizm tryumfowa³.
Wielu marzy³o, ¿eby tam pojechaæ, przygl¹daæ siê
i uczyæ, wypocz¹æ po walce. Wielu te¿ wyje¿d¿a³o, nielegalnie, ma siê rozumieæ. Przewa¿nie bywa³y to wyjazdy... na zawsze. Taki los spotka³ brata pisarza. Nikt tak skutecznie nie eliminowa³ komunistów jak ich wielki przywódca.

PODRÓ¯ TRAGICZNA... – cd
efekt. Dziœ po ponad trzydziestu latach
jakby nadal funkcjonuje. Ot, na przyk³ad
w wydanym niedawno leksykonie poœwiêconym literaturze polskiej XX wieku autorzy
wymieniaj¹ Wygodzkiego tylko raz i to przy okazji hurtowego wyliczania. Podobnie ma siê rzecz
w „Przewodniku encyklopedycznym. Literatura
polska”. Jak na autora ponad piêædziesiêciu ksi¹¿ek to trochê ma³o. Wydana kilka lat temu „Antologia. Zag³êbie poetów” te¿ o Wygodzkim zapomnia³a. Smutne.
W styczniu 1992 roku, wiêc na cztery miesi¹ce przed œmierci¹ poety, Telewizja Polska nada³a
reporta¿ zatytu³owany „Credo Stanis³awa Wygodzkiego”. Do tego programu, po raz ostatni w ¿yciu,
recytacje wierszy przygotowa³ i wspaniale przedstawi³ znakomity aktor Tadeusz £omnicki, jeden
z nielicznych, wiernych przyjació³ poety, z którym
przez wszystkie lata emigracji utrzymywa³ ¿ywy
kontakt. Po œmierci pisarza wydano w Tel-Avivie
„Zeszyt pamiêci o Stanis³awie Wygodzkim” pod
redakcj¹ Krystyny Bernard. Niestety, jest to pozycja w Polsce trudno dostêpna.
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Pozostaje nieodgadnion¹ tajemnic¹, co fascynowa³o owych m³odych ideowców, ¿e œlepi byli
na fakty, ¿e masowe zsy³ki, ³agry i egzekucje nie
by³y w stanie zachwiaæ ich wiary. Nam dziœ ³atwo
wydawaæ kategoryczne oceny, bo dysponujemy ju¿
bogat¹ wiedz¹, której oni byli pozbawieni. Docieraj¹ce wówczas wiadomoœci odbierane by³y si³¹
rzeczy, jako wroga propaganda. Tym dziwniejsze,
¿e ¿yj¹ jeszcze tacy, którzy nie dopuszczaj¹ do siebie myœli, ¿e najwiêkszym ich wrogiem by³ Wielki Jêzykoznawca.
W jednym z ostatnich wywiadów Wygodzki
powiedzia³ sk¹d, z jakiej tradycji wywodzi siê jego
pisarstwo: Z tego wszystkiego, co w literaturze
polskiej i nie tylko polskiej by³o pochyleniem siê
nad niedol¹ ludzk¹, nad cierpieniem, osaczeniem,
pogard¹ i nêdz¹. Z tej literatury siê wywodzê i ku
niej zmierzam. Jej pragnê pozostaæ wiernym tak
d³ugo, jak d³ugo pogarda, nienawiœæ, ³aknienie
krwi, bêdzie tradycyjnym sk³adnikiem spo³ecznoœci ludzkich.
Prawda, jak bardzo brzmi to komunistycznie?
Spytany wprost odpowiedzia³: Chce pan siê
dowiedzieæ, czy nadal wierzê w coœ, co niegdyœ
nazywa³o siê komunizmem? Wierzê, ¿e nie wolno
¿yæ z wyzysku; ¿e nie wolno upadlaæ ludzi, ¿e nie
wolno podbijaæ cudzych ziem, ¿e nie wolno jeszcze paru rzeczy, które odbieraj¹ cz³owiekowi jego
cz³owieczeñstwo. Od tych zasad nie odszed³em i nie
odejdê.
Poza tym partyjnym i zaanga¿owanym nurtem
twórczoœci, dorobek pisarski Stanis³awa Wygodzkiego ma wartoœæ nieprzemijaj¹c¹. Myœlê o liryce, tej osobistej, wstrz¹saj¹cej prze¿ytym dramatem, myœlê o prozie opowiadaj¹cej o holokauœcie
i o zaginionym ju¿ bezpowrotnie folklorze ¿ydowskich dzielnic. Jest taka urocza nowelka „Szatanek”, tak plastycznie i sugestywnie przedstawiaj¹ca Bêdzin z dawnych lat i zapomnian¹ jego dzielnicê zwan¹ frywolnie Zimn¹ Dup¹. Teksty godne
przypomnienia. By³ Wygodzki tak¿e autorem kilku ksi¹¿ek dla dzieci. Có¿ z tego, kiedy wspó³czesnemu czytelnikowi jest niemal nie znany.
Autorzy nagonki z lat szeœædziesi¹tych mog¹
sobie pogratulowaæ. Uda³o siê prawie znakomicie.
Wyeliminowanie osoby i dzie³ z publicznego obiegu wypad³o imponuj¹co! Cenzorski zakaz wymieniania nazwiska, surowy nakaz wycofania ksi¹¿ek
z bibliotek, skrzêtne wymazanie œladów da³o trwa³y

Wojciech Worsztynowicz

POLITYCZNY DUET EGZOTYCZNY
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Na ca³y sezon s¹ w programie
koalicyjne ostre k³ótnie,
gdy jeden s³uch ma absolutny
a drugi s³uchu absolutnie.
PODFRUWAJKA PRZED LUSTREM
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Winien tu pewnie
jej wiek za m³ody,
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ze siê upiêksza
kosztem urody.
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To do siebie maj¹
hierarchiczne piony,
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¿e tylko zastêpca
jest niezast¹piony.
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KOALICJA
A nasz zespó³
œwietnie zgrany:
grzebieñ, tr¹bka
i organy.
SIÊ KRÊCI
Kolarz œlepo
wierzy w EPO.

P O E T Y C K I D W O R Z E C
P A W £ A L E K S Z Y C K I E G O
Matylda Sêk
zosi i wojtkowi
wracaliœmy korytarzami
przejœcia podziemnego pod dworcem
centralnym w katowicach, gdzie neonówki
odbija³y siê w przejaskrawionych plamach
œwiat³a na marmurowej posadzce. czysta
sytuacja, chocia¿ nic bardziej brudnego
w zasiêgu pola widzenia. porozrzucane paczki
po papierosach, niedopa³ki i wysuszone puszki
po piwie. t³uste plamy ka³u¿ po staja³ym œniegu.
craig raine zapewne otwiera³ kolejna butelkê,
zapewne nie mleka. kilku polskich poetów
robi³o to samo, co robi³ craig raine. a my
wracaliœmy pustymi korytarzami
przejœcia podziemnego pod dworcem
centralnym w katowicach, gdzie ostatnie
odkurzacze poci¹gów wysysa³y resztki
podró¿nych, a amatorzy pierwszych
jeszcze nie przyszli. w przydworcowym barze
sokiœci pili soki, a w ³ó¿kach kartonów
spa³o kilku bezdomnych. usiedliœmy na
³awce, wyci¹gnêliœmy sporz¹dzone rano kanapki,
po czym zaczêliœmy przygl¹daæ siê baczniej
temu, co spoza szyb poczekalni
ci¹gle przynosi najœwie¿sze dane
o stanie naszej poezji.1
Prócz tego, ¿e Lekszycki w swej poezji szeroko traktuje o rzeczywistoœci w sposób szczegó³owo opisowy, to robi to w sposób niezwykle ironiczny. Metafora jest u niego czêsto wzmocniona
lingwistyczn¹ gr¹. Zabawa s³owem to wyznacznik jego poezji. Jest to artysta, który bezustannie
pracuje nad swym jêzykowym warsztatem. Jego
s³ownik bogaty jest w terminy wspó³czesnej techniki, informatyki. Kontekstualnie jest mocno zakorzeniony w nowoczesnoœci. Aby uwiarygodniæ
swój poetycki przekaz siêga po nazwy firm, tytu³y
filmów, nowych gier komputerowych. W jego
wierszach mo¿na spotkaæ osoby znane na wspó³czesnym rynku poezji polskiej. Pojawiaj¹ siê nazwiska idoli wspó³czesnoœci, poetów, którzy maj¹
1
P. Lekszycki: naprzód bez celu. W: tego¿: wiersze
przygodowe i dokumentalne. Bia³ystok 2001, s. 10.

ju¿ ustalon¹ pozycjê i twórców z krêgu najm³odszej poezji polskiej.
Sytuacja przedstawiona w tekœcie to przechadzka w przestrzeni centralnego dworca PKP
w Katowicach. Mo¿na przyj¹æ, ¿e bohaterem wiersza jest sam autor. W tekstach Lekszyckiego czêsto spotkamy siê z tym, ¿e mówi w nich sam o sobie, opowiada o prawdziwych zdarzeniach, wymienia nazwiska znajomych zarówno poetów jak i na
przyk³ad kobiet, z którymi siê spotyka. Ten wiersz
jest dedykowany wojtkowi i zosi. Mowa tu zapewne o parze – Wojciechu Brzosce i Zosi Zieliñskiej
– obydwoje równie¿ pisz¹ wiersze. Mo¿na, wiêc
przypuszczaæ, ¿e naprzód bez celu jest efektem ich
wspólnego przejœcia przez dworzec kolejowy
w Katowicach.
Autor w plastyczny sposób opisuje wnêtrze
dworca, sugestywne opisy oddaj¹ klimat nañ panuj¹cy. Gra œwiate³ w ka³u¿ach przynosi na myœl,
wilgoæ kana³ów, podziemnych przejœæ. Œwiat³o
neonówek, które œwieci zimnym blaskiem odbija
siê marmurowej posadzce, od pocz¹tku wprowadzaj¹c czytelnika w przestrzeñ zimn¹ i nieprzyjazn¹. Czysta sytuacja, chocia¿ nic bardziej brudnego ironizuje Lekszycki ukazuj¹c zaniedbany,
brudny dworzec kolejowy, pe³en walaj¹cych siê po
ziemi œmieci. Ba³agan pozostawiony w dworcowych zau³kach charakteryzuje ludzi, którzy têdy
przechodz¹; pijaczki, które w podcieniach s¹cz¹
piwo, pal¹ papierosy, zostawiaj¹ po sobie œlady:
porozrzucane paczki po papierosach,
niedopa³ki i wysuszone
puszki po piwie.
W trakcie podró¿y bohater wspomina nazwisko Craiga Raine’a, Jest to postaæ znana wspó³czesnej literaturze, angielski poeta i krytyk literacki,
którego wiersze s¹ podziwiane na ca³ym œwiecie.
craig raine zapewne otwiera³ kolejn¹ butelkê,
zapewne nie mleka. kilku polskich poetów
robi³o to samo, co robi³ craig raine.
Jego nazwisko staje siê pretekstem do ironicznej a nieco stereotypowej charakteryzacji m³odego pokolenia poetów. W kulturze s¹ utrwalone ró¿ne wzorce dotycz¹ce postaci poety i jego zachowañ. Jednym z nich jest wizja m³odego cz³owie-
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ka, który ¿yje z dnia na dzieñ, jest lekkoduchem, buntownikiem, du¿o pije, wiele
siê bawi, ma bogate ¿ycie towarzyskie,
nie lubi zbytnio pracowaæ i siê przemêczaæ a wymówk¹ dla niego jest to, ¿e jest
artyst¹ i mo¿e sobie pozwoliæ na odrzucenie wszelkich konwenansów. Gdzieœ w s³owach Lekszyckiego o m³odych poetach otwieraj¹cych butelkê „niemleka” czaj¹ siê elementy tego podejœcia do osoby poety. Wspomnia³am o ironii gdy¿ sam autor
jest zaliczany do krêgu bohemy artystycznej, wobec czego mo¿na tu mówiæ nawet o autoironii.
Jakaœ iskierka ¿alu pojawia siê w s³owach:
kilku polskich poetów
robi³o to samo, co robi³ craig raine. a my
wracaliœmy pustymi korytarzami
przejœcia podziemnego pod dworcem
centralnym w katowicach,
Pustoszej¹cy, smutny wieczorny dworzec w Katowicach, brudny i œmierdz¹cy. Ostatnie poci¹gi ju¿
odjecha³y, zaczê³o siê nocne ¿ycie dworca, w którym dominuj¹ bezdomni i patrole sokistów.
Katowicki dworzec jest przestrzeni¹ rozpoznawaln¹. Ma swoich mi³oœników i przeciwników.
Znany jest z brudu i fetoru, jaki tam panuje. ¯ebracy nagabuj¹ kupuj¹cych bilety, kloszardzi œpi¹ na
kartonach wtuleni we wnêki miêdzy kioskami.
Obok przewijaj¹ siê goœcie ró¿nych narodowoœci,
kolorowe wystawy sklepów, kioski z egzotycznymi owocami, sklepy z tania bi¿uteri¹, ekskluzywna drogerie, ksiêgarnia, sklep muzyczny. Przestrzeñ
chaotyczna, rozpêdzona w wiecznym ruchu poci¹gów, pasa¿erów, mieszkañców i bywalców Katowic. Dworzec ³¹czy ze sob¹ dwie czêœci miasta,
wychodz¹ z niego drogi w piêciu ró¿nych kierunkach. Ogromna przestrzeñ, multikolorowa, multikulturowa, samowystarczalna, architektonicznie
rozwi¹zana w sposób prosty i funkcjonalny – trudno siê tam zgubiæ. czysta sytuacja, chocia¿ nic
bardziej brudnego. Bawi siê autor zderzaniem s³ów,
które tworz¹ wielopoziomowe metafory. Podobnie jak w wersie:
odkurzacze poci¹gów wysysa³y resztki
podró¿nych,
Jest to bardzo zgrabna metafora opisuj¹ca pustoszej¹ce wieczorem perony. Poci¹gi w ekspresowym tempie zabieraj¹ce podró¿nych. Wyra¿a
równie¿ pozycjê, jak¹ cz³owiek zajmuje w t³umie
oczekuj¹cych podró¿nych. Ludzie s¹ anonimowi,
odpersonifikowani, nieistotni, bierni jak œmieci.
Bezwiednie, bezmyœlnie poruszaj¹ca siê masa, sterowana ruchem poci¹gów, przyjazdem odjazdem.

Ci¹g³y mechaniczny ruch, który w nocy spowalnia swój rytm. Dworzec oczyszczony z podró¿nych
jest tak samo martwy jak za dnia, istotni s¹ tu tylko jego stali mieszkañcy, kloszardzi, sokiœci i kolejarze. Bohater wiersza ogarnia t¹ ca³oœæ zza szyb
poczekalni:
zaczêliœmy przygl¹daæ siê baczniej
temu, co spoza szyb poczekalni
ci¹gle przynosi najœwie¿sze dane
o stanie naszej poezji.
Przygl¹da siê zastanej rzeczywistoœci. Miejsce w którym siê znajduje, przestrzeñ publiczna,
miasto, dworzec, s¹ inspiracja dla jego twórczoœci. Widoczna jest tu refleksja nad wspó³czesnoœci¹, elementy miejskiego ¿ycia,. Lekszycki jest
poeta œwiadomym. Doskonale wie, jaki materia³
staje siê postaw¹ jego twórczoœci. Jako krytyk literacki wielokrotnie podkreœla wp³yw miejskoœci
i rolê, jak¹ miasto odgrywa twórczoœci wielu poetów najm³odszych. Sam równie¿ nale¿y do krêgu
fascynatów miastem. Analizuje swoj¹ twórczoœæ,
w jednym z tekstów poetyckich pisze:
coraz mniej motywów miasta w moich
wierszach (...) 2
Jak widaæ jest to twórca, który doskonale wie,
jak¹ œcie¿k¹ wêdruj¹ jego wersy i œwiadomie wybiera pewne rozwi¹zania. Jestem pewna, ¿e wizja
miast œl¹skich bêdzie jeszcze d³ugo towarzyszy³a
twórczoœci Lekszyckiego.
2
P. Lekszycki: krzepniêcie. W: tego¿: wiersze przygodowe i dokumentalne. Bia³ystok 2001, s. 33.

Anna Alochno – Janas

„Byæ mo¿e istota godnoœci cz³owieka tkwi
w jego zdolnoœci do gardzenia samym sob¹.”
George Santayana
Historia Henryka Jekylla i Edwarda Hyde’a,
z której p³yn¹ uniwersalne wnioski na temat natury
ludzkiej pozornie tylko jest histori¹ o metamorfozie
cz³owieka w potwora; „udaje” tylko nowelê z pogranicza fantastyki i grozy. Mimo ca³ego naturalizmu,
przekonuj¹cych szczegó³ów i precyzyjnej intrygi jest
raczej podobna do nasyconej symbolami baœni kieruj¹cej nas w stronê biblijnej opowieœci o zerwaniu
zakazanego owocu1 . W ³acinie s³owo „malum” oznacza zarówno „jab³ko” jak i „z³o”, a wiêc cz³owiek sta³
siê dwoisty i sk³ócony wewnêtrznie w momencie, kiedy (dos³ownie i w przenoœni) zapragn¹³ siêgn¹æ po
z³o. Sam dla siebie uczyni³ piek³o we w³asnym wnêtrzu i skaza³ siê na nieustann¹ walkê z samym sob¹.
„Przekleñstwo ludzkoœci polega wiêc na tym, ¿e dwie
sprzeczne natury s¹ ze sob¹ na wieki z³¹czone, ¿e
w otch³ani drêczonego sumienia musz¹ toczyæ tragiczne, nie koñcz¹ce siê boje.”2 Ale byæ mo¿e nie
tylko cz³owiek jest winien takiego stanu rzeczy, mo¿e
Ewa zrywaj¹c owoc przeciwstawi³a siê Bogu,
ale co tak naprawdê by³o jej motywacj¹? Opór przeciw
zakazom, brak pokory czy te¿ zwyk³a „babska” ciekawoœæ? I dlaczego to ona, a nie Adam? Okazuje siê, ¿e
dwójka ma charakter ¿eñski i dlatego diabe³ kusi najpierw
kobietê, „wiedzia³ bowiem, (...) ¿e Ewa zosta³a oddzielona od swego ma³¿onka, jak naturalna dwójnia od jednoœci” (C. G. Jung: Psychologia a religia. T³um. J. Prokopiuk. Warszawa 1970, s. 202). Wynika³oby z tego zatem,
¿e Ewa zosta³a niejako „zaprogramowana” przez kolejnoœæ stworzenia, bowiem zrywaj¹c owoc upomnia³a siê
tylko o przypisany jej z góry dualizm, który wszak by³ jedynie potencjalny, a¿ do momentu, kiedy poœwiadczy³a
jego istnienie czynem. Jak pisze Bia³oszewski: „w rozró¿nieniu zaczyna siê grzech”, a Ewa bêd¹c stworzona
jako druga, stanowi³a przeciwieñstwo mê¿czyzny. Adam
nie mia³ z nikim porównania, bo by³ jedynym cz³owiekiem,
by³ jedni¹ bez przeciwieñstw. Ewa zaœ sta³a siê rozró¿nieniem i kontrastem dla niego, jednak jego pierwotnym stanem by³a jednoœæ. Dla Ewy – przeciwnie – pierwotnym
stanem by³a dwubiegunowoœæ, poniewa¿ by³a czymœ ró¿nym od Adama, który by³ jej przeciwieñstwem.
1

–

Bóg tak¿e ponosi czêœæ odpowiedzialnoœci? Ewa
w Pamiêtnikach Adama i Ewy pisze: „Poniewa¿ czujê
siê w³aœnie jak eksperyment (...), dochodzê do przekonania, ¿e jestem tylko eksperymentem i niczym wiêcej. A jeœli jestem eksperymentem, to czy jedynym?
Nie, s¹dzê, ¿e nie, gdy¿ ca³a reszta œwiata jest jego
czêœci¹.”3 Jeœli zatem ca³y œwiat jest zabaw¹ Wielkiego Eksperymentatora, to w takim razie obiekt eksperymentu, czyli cz³owiek, nies³usznie chyba czuje
siê winny? To, co siê sta³o, mog³o przecie¿ byæ jedynie udowodnieniem wczeœniej za³o¿onej tezy. Bóg
zapewne wiedzia³, ¿e Jego „przypuszczenia” siê potwierdz¹, ale by³ ciekaw jak dalej potocz¹ siê losy
puszczonej przez Niego w ruch machiny œwiata.
Wynika z tego zabawna konkluzja, ¿e pocz¹tkiem
wszystkiego na ziemi jest ciekawoœæ, która okazuje
siê byæ cech¹ wspólna Stwórcy i ludzi, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e Boga, w przeciwieñstwie do cz³owieka, nikt
nie ukarze za Jego dociekliwoœæ poznawcz¹.
Ale powróæmy do noweli Stevensona. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e chemiczne doœwiadczenia Jekylla to
tylko pewna maska, przebranie literackie, choæ nie
przeczê, ¿e efektowne. To nieprawda, ¿e trzeba siê
uciekaæ a¿ do skomplikowanych, laboratoryjnych
metod, aby dotrzeæ do istoty z³a. Cz³owiek nie musi
doznawaæ metamorfozy ani zmieniaæ fizycznej postaci, bo z³o istnieje w nim od momentu jego narodzin. Tylko on nie chce tego przyj¹æ do wiadomoœci.
Z³o jest integraln¹ czêœci¹ jego osobowoœci i nigdy
nie uda mu siê go pozbyæ, ale tylko od niego samego
zale¿y, w jakim stopniu pozwoli siê swej ciemnej stronie rozwin¹æ.4 Jekyll i Hyde to przecie¿ ta sama oso2
R. L. Stevenson: Doktor Jekyll i pan Hyde.
T³um. T. J. Dehnel. Warszawa 1985, s. 47.
3
M. Twain: Pamiêtniki Adama i Ewy. T³um. T.
Truszkowska. Wroc³aw 1993, s. 31.
4
W tym miejscu przypomina mi siê znany wiersz
W. Szymborskiej Pierwsza fotografia Hitlera, który przedstawia tytu³owego bohatera jako rozkosznego bobasa
w pieluchach i opisuje radoœæ rodziców z powodu jego
przyjœcia na œwiat, którzy snuj¹ marzenia o jego przysz³oœci. Co sprawi³o, ¿e sta³ siê tym, kim by³? W³asny,
œwiadomy wybór czy przeznaczenie?
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ba. To ludzka osoba, która jak ka¿dy z nas,
ze strachu przed ostracyzmem otoczenia
udaje ca³kowicie normaln¹ i ukrywa skrzêtnie wszystkie swoje dziwactwa, dziêki którym odstaje od normy zachowañ ustalonych
w spo³eczeñstwie. Mo¿e wiêc w³aœnie ta presja by³a
jednym z powodów szukania ratunku w chemii, aby
raz na zawsze ujednoliciæ swój dwuznaczny wizerunek. Pomimo, i¿ bohater doskonale zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e zamierza zniszczyæ to, co jest w nim
n a t u ra l n e: „Chocia¿ niew¹tpliwie dwulicowy, nie
by³em ob³udnikiem. Obie moje po³owy postêpowa³y
najzupe³niej szczerze. By³em sob¹, gdy zerwawszy
tamy nurza³em siê w brudzie. By³em sob¹, gdy w jasnym œwietle dnia pracowa³em nad postêpami nauki
lub nios³em ulgê cierpieniom i nêdzy.”5 I znów pos³u¿ê siê dygresj¹: g³ówny bohater Gorzkich godów
(znakomitej powieœci sfilmowanej – choæ z du¿ymi
zmianami przez R. Polañskiego) Didier wyznaje, jak
szczególne mia³ motywacje, aby uprzykrzaæ ¿ycie Rebecce: „Nigdy nie umia³em ¿yæ bez dokuczania komuœ,
przyjacielowi, krewnemu czy kochance – potrzeba mi
ofiary jak lokomotywie wêgla – i uczyni³em z tej gorej¹cej i prawej duszy coœ na kszta³t filii swego w³asnego ja. (...) Wybra³em z³o dla wygody, ¿eby byæ kimœ,
coœ znaczyæ. Maj¹c duszê pysza³ka, chcia³em posiadaæ absolutnie wszystkie przywary. Cz³owiek wyobra¿a sobie, ¿e ludzie Ÿli to potwory, wci¹¿ zajmuj¹ce siê
tylko czynieniem z³a. Ale nie, s¹ to przecie¿ ca³kiem
zwyczajne istoty, przyk³adni ojcowie, dobrzy pracownicy, którym widok s³aboœci s¹siada uzmys³awia nagle pe³n¹ skalê mo¿liwoœci zadawania mu tortur.”6
Z³e impulsy przynale¿¹ zatem do naszej normalnoœci, poniewa¿ cz³owiek nigdy nie jest wy³¹cznie z³y
czy wy³¹cznie dobry; dobro i z³o s¹ w nim wymieszane, niczym w p³ynnej miksturze (!): altruizm
i egoizm, tworzenie i niszczenie, eros i tanatos (teza
Freuda o ludzkiej sk³onnoœci do autodestrukcji).
W takiej postaci istota ludzka przypomina palimpsest, czyli odzyskany pergamin: pragnie ukryæ swe
b³êdy i grzechy, wstydzi siê ich, ale one po pewnym czasie zaczynaj¹ przeœwitywaæ spod wierzchniej warstwy, tak jak siê to dzieje ze starym tekstem
pokrytym tekstem nowym. St¹d p³ynie wniosek, ¿e
ludzki umys³ to nie tabula rasa, jak chcia³by John
Locke, bowiem cz³owiek rodzi siê ju¿ z piêtnem
grzechu pierworodnego, czego konsekwencj¹ jest
nie tylko jego w³asne cierpienie i œmieræ, ale rówR. L. Stevenson: op. cit., s. 46.
P. Bruckner: Gorzkie gody. T³um. W. Gilewski. Warszawa 1995, s. 184.
5
6

nie¿ skaza w duszy, odkrycie z³a i znajdowanie
w nim przyjemnoœci.
Z drugiej strony owe chemiczne doœwiadczenia mog¹ stanowiæ symbol nauki i cywilizacji
zmierzaj¹cej w z³ym kierunku, postêpu, który, aby
unikn¹æ odpowiedzi na zbyt k³opotliwe pytania,
zwalnia sam siebie z koniecznoœci rozstrzygniêæ
etycznych; stara siê dzia³aæ poza moralnoœci¹, co
jest przecie¿ niemo¿liwe. Historia ¿ycia doktora
Jekylla zawiera wa¿n¹ przestrogê, która mówi
o tym, ¿e cz³owiek nie jest bogiem i nie jest w stanie przekroczyæ pewnych granic, bo i tak nie zmieni
swej wielopoziomowej struktury, a mo¿e jedynie
zap³aciæ s³ono za to, i¿ oœmieli³ siê ingerowaæ w zastany ³ad œwiata. Paul Ricoeur w Symbolice z³a –
klasyfikuj¹c mity na temat powstania z³a – objaœnia nam, na czym ów ³ad œwiata siê opiera: „1. Na
pocz¹tku by³o z³o – istnoœæ z natury negatywna,
chaos. Ze z³em tym walczy³ Bóg – stwórca porz¹dku, czyli dobra. Kult, czyli wyznawanie boskiej
przyczyny œwiata jest obrzêdowym powtórzeniem
zmagañ dobra ze z³em. 2. Z³o jest wynikiem upadku, kiedy œwiat by³ stworzony i uporz¹dkowany,
a cz³owiek dokona³ jednorazowo aktu destrukcji,
opowiedzenia siê za z³em. Zachodz¹ tu dwie mo¿liwoœci: albo upadek nast¹pi³ za spraw¹ przyczyny zewnêtrznej, jakiejœ namowy, nacisku itp., albo
te¿ przyczyna upadku, czyli z³a, tkwi³a w cz³owieku. (...) 3. Tragizm z³a le¿y w tym, ¿e winy nie pope³nia siê, nie wybiera siê z³a, lecz jest siê po po
prostu od pocz¹tku winnym – poniewa¿ ka¿dy wybór, ka¿dy czyn nosi w sobie j¹dro z³a. Wydaje siê,
¿e na tym w³aœnie micie judajskim oparta jest Kafkowska koncepcja niezawinionego grzechu, odwiecznej winy, która musi z koniecznoœci ontycznej doprowadziæ do upadku, katastrofy, œmierci
bêd¹cej kar¹ za za niepope³nione winy, za z³o, którego siê nie zna. 4. Mit wygnania, alienacji, wywodz¹cy siê z dwoistej natury cz³owieka: to dusza
jest wygnana, a triumfuje cia³o – z³o7 . Lecz i cia³o
7
Tutaj oczywiœcie William Blake zaprotestowa³by. Wszak w Zaœlubinach Nieba i Piek³a pisze on, ¿e nieprawd¹ jest, i¿ „Energia zwana z³em, z Cia³a jest jedynie; i ¿e Rozum, zwany Dobrem, jest jedynie z Duszy”,
albowiem „Cz³owiek nie ma Cia³a oddzielnego od Duszy; to bowiem, co cia³em zwiemy, jest cz¹stk¹ Duszy
rozeznawan¹ przez piêæ Zmys³ów”. (W. Blake: Milton.;
Zaœlubiny Nieba i Piek³a. T³um. W. Juszczak. Kraków
2001, s. 129.) Rzecz jasna Blake ma racjê, a unaocznia
to w³aœnie opowiadanie Stevensona: z³o przecie¿ bierze
swój pocz¹tek z duszy, a cia³o jest jedynie wykonawc¹
jej zamiarów.
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Cytujê za: M. Go³aszewska: Fascynacja z³em.
Eseje z teorii wartoœci. Warszawa 1994, s. 144.
9
R. L. Stevenson: op. cit., s. 47.
10
M. Twain: op. cit., s. 31.
8

noœæ, aby sumienie nie popad³o w leniwy letarg i aby nauczyæ siê niszczyæ lub
choæby poskramiaæ zal¹¿ki z³a tkwi¹ce
w ka¿dym z nas. Bycie cz³owiekiem polega na
okie³znaniu siebie i wytyczaniu sobie œcie¿ki, na
trzymaniu siebie w ryzach zasad, które jednak nie
powinny byæ sztywnym, ma³o elastycznym gorsetem, lecz raczej pewnym kostiumem utrzymuj¹cym nasz moralny krêgos³up w równowadze i wyzwalaj¹cym w nas pal¹c¹ potrzebê posiadania szacunku wobec siebie. Poniewa¿ cz³owieka od zwierzêcia ró¿ni jego zdolnoœæ do kontroli nad sob¹,
nad swymi instynktami, do oceny i selekcji w³asnych pragnieñ. Zwierzê nie jest w stanie zapanowaæ i powœci¹gn¹æ podstawowych popêdów fizjologicznych, a istota ludzka jest zdolna w pewnych
okolicznoœciach do poskramiania swego organizmu.
Odnosz¹c siê do biologizmu cz³owieka, mo¿emy w historii o Jekyllu i Hyde’dzie dostrzec jeszcze jeden aspekt, a mianowicie motyw piek³a ludzkiego cia³a, który jednak nale¿y przedstawiæ
z dwóch perspektyw. Z jednej strony Jekyll nie potrafi³ siê pogodziæ z istnieniem z³ej czêœci swej duszy, odcina³ siê od niej jak od czegoœ obcego: „Piszê wci¹¿ „on”, bo na „ja” nie potrafiê siê zdobyæ.
To dzieciê piekie³ nie mia³o w sobie nic ludzkiego.
Pozosta³y mu tylko dwa uczucia: strach i nienawiœæ.”11 Z drugiej zaœ akceptowa³, by nie powiedzieæ – lubi³, zewnêtrzn¹, fizyczn¹ postaæ Hyde’a,
która wydawa³ mu siê czymœ pozytywnym przez
sam fakt swojej szczeroœci, przez nieukrywanie natury: „... obserwuj¹c bacznie brzydotê w lustrzanej
tafli, nie czu³em odrazy, lecz raczej przyp³yw serdecznoœci. Przecie¿ to by³em tak¿e ja – ludzki i naturalny. Ta twarz wydawa³ mi siê bardzie prostym,
wymownym odzwierciedleniem ducha ni¿ targane
sprzecznymi uczuciami oblicze, które dotychczas
uwa¿a³em za swoje.”12 Jednak te uczucia mocno
kontrastowa³y ze stosunkiem, jaki do Hyde’a ¿ywi³o ca³e otoczenie, ludzie bali siê go przecie¿, napawa³ ich wstrêtem i odraz¹, choæ nie potrafili wyjaœniæ tych nieuzasadnionych uprzedzeñ: „Nazywa siê
Hyde. (...) Ma w sobie coœ odra¿aj¹cego, plugawego. Budzi ¿ywio³ow¹ niechêæ. (...) Sprawia³ wra¿enie pokraki, kaleki, lecz rodzaju jego kalectwa okre11
12

R. L. Stevenson: op. cit., s. 56.
Tam¿e: s. 49.
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oddala siê od duszy i pozostaje osamotnione, zgubione, niezrozumia³e, niepotrzebne. Potêpiona dusza b³¹ka siê bez celu, bez sensu, a cia³o pozbawione duszy gnije, jak wszystko, co z³e, co skazane
na potêpienie i unicestwienie.”8 Dlatego cz³owiek
czuje podœwiadomie, ¿e ma niejako przypisany
obowi¹zek walki z samym sob¹ przez ca³e swe
krótkie i bolesne ¿ycie. Bez wzglêdu na to, czy
Henryk Jekyll kierowa³ siê w swoim postêpowaniu zwyk³ym wygodnictwem moralnym czy te¿
pragnieniem bycia idealnym (a zak³adam to drugie), to wybra³ wyjœcie niebezpieczne i nie do koñca s³usznie uzasadnione. B³êdem by³a ju¿ sama
chêæ wykreœlenia z siebie z³a, wyplenienia go i pozbycia siê jego konsekwencji, poniewa¿ „cz³owiek
to nie jedna, ale dwie istoty. (...) cz³owiek jest zbiorowiskiem wielu niezale¿nych, samodzielnych bytów.”9 Jekyll s¹dzi³, ¿e uda mu siê rozdzieliæ swoje dwie po³owy (dobr¹ i z³a) i ¿yæ jednoczeœnie
w dwu postaciach, a dziêki temu unikn¹æ mêcz¹cego miotania siê we w³asnym wnêtrzu i dokonywania nieustannych wyborów. Tymczasem to w³aœnie by³oby przekleñstwem dla ludzkoœci, nie walka w ludzkim wnêtrzu dwóch przeciwstawnych
¿ywio³ów, ale w³aœnie ich rozdzielenie, gdy¿ wówczas cz³owiek nie mia³by ju¿ przed sob¹ ¿adnych
granic, ¿adnych hamulców. Nie akceptuj¹c wysi³ku w zmaganiu siê z mniejszymi lub wiêkszymi pokusami czy krótkowzrocznymi i egoistycznymi popêdami, Henryk Jekyll chcia³ zaprzeczyæ ca³emu
sensowi ¿ycia narzuconemu i zapocz¹tkowanemu
przez stwórcê. Bóg zacz¹³ opanowywaæ chaos
w œwiecie zewnêtrznym, który by³ pochodn¹ z³a,
a potem przerzuci³ tê zaszczytn¹ powinnoœæ na nas,
ludzi, abyœmy opanowywali chaos, jaki panuje
w nas samych. Ewa pojê³a to szybko: „Czy mam
zapewnion¹ pozycjê czy te¿ muszê czuwaæ i troszczyæ siê o ni¹? Raczej to drugie. Czujê instynktownie, ¿e wy¿szoœæ mo¿na osi¹gn¹æ tylko za cenê
wiecznej czujnoœci.”10 S¹dzê, ¿e nie chodzi³o tutaj
wy³¹cznie o fakt koniecznoœci zabiegania o utrzymywanie swej egzystencji, o troskê o wiecznie odnawiaj¹ce siê potrzeby organizmu, ale równie¿,
a mo¿e przede wszystkim, o niekoñcz¹c¹ siê czuj-
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œliæ niepodobna. Wygl¹da niezwykle, inaczej ni¿ wszyscy ludzie, jakkolwiek nie ma
w sobie nic osobliwego.”13 Gdyby cz³owiek czu³ bezustanne obrzydzenie do swego w³asnego cia³a, gdyby rzeczywiœcie odczuwa³ niechêæ za ka¿dym razem, kiedy widzi swoje
cia³o lub dotyka go, to nie móg³by normalnie egzystowaæ, nie by³by w stanie ¿yæ z takim przeœwiadczeniem. Dlatego chocia¿ bywa, ¿e odczuwamy piek³o cia³a, gardzimy cia³em, oceniamy je jako brzydkie czy odstrêczaj¹ce, to jednak znacznie czêœciej
jest to cia³o kogoœ innego. W stosunku do cia³a w³asnego czêsto lubimy stosowaæ coœ w rodzaju ochronnego filtru, który pomaga nam kszta³towaæ wyobra¿enia o sobie. Taki jest Jekyll: nienawidzi w sobie
Hyde’a jako istoty z³ej, która napawa siê czynieniem krzywd, ale nie potrafi tego samego zrobiæ z jego cia³em! Naturalne uto¿samienie siê ze swoj¹ cielesn¹ pow³ok¹ okazuje siê zbyt silne. Odrzucenie
swego wizerunku by³oby wbrew naturalnemu instynktowi, który nakazuje troszczyæ siê o w³asne
cia³o i zapewniaæ mu przetrwanie.
Na czym polega zadziwiaj¹ce, nie daj¹ce siê
zdefiniowaæ kalectwo Hyde’a? Nikt nie jest idealny i œwiêty, ka¿dy ma na sumieniu jakieœ mniejsze
czy wiêksze przewinienia, s³aboœci, których siê
wstydzi, skazy charakteru, z którymi próbuje walczyæ, ale jednoczeœnie nikt nie kwapi siê, aby
wszem i wobec og³aszaæ swe niedoskona³oœci,
mówiæ o nich, przeciwnie – naturalnym odruchem
jest ukrywanie ich, spychanie w g³¹b siebie, wypieranie (mówi¹c jêzykiem psychoanalizy). Dziêki takiemu mechanizmowi cz³owiek kreuje sobie
na potrzeby siebie i otoczenia w³asny lepszy wizerunek, dokonuje retuszu na swej duszy, a nawet
uto¿samia siê z nim czêsto i niechêtnie przypomina sobie, ¿e pod perfekcyjnie wykonanym makija¿em kryje siê zwyk³a, posiadaj¹ca niedostatki
twarz. Jednak owa zdolnoœæ do kamufla¿u pomaga ludziom w ich wzajemnych relacjach, kiedy to
próbuj¹ siê przedstawiæ od jak najlepszej strony;
pozwala im wzajemnie siê oswajaæ ze swymi przykrymi wadami, które wszak¿e pojawiaj¹ siê dopiero po jakimœ czasie, kiedy to zd¹¿ymy ju¿ cz³owieka nieco poznaæ i polubiæ. Wydaje mi siê zatem, ¿e kalectwo Hyde’a nie by³o kalectwem czysto fizycznym (a przynajmniej nie tylko takim),
lecz bardziej duchowym, poniewa¿ nie posiada³ on
tej szczególnej zdolnoœci w³aœciwej ka¿dej ludz13

Tam¿e: s. 9.

kiej istocie. Nie potrafi³ ukrywaæ tego, jaki by³
naprawdê, wrêcz przeciwnie – od razu przy pierwszym spotkaniu jego rozmówca widzia³ niejako jak
na d³oni ca³¹ rozpiêtoœæ z³a, jaka w nim tkwi³a, ca³y
wachlarz szpetnych przywar, które jak z³oœliwe potworki otacza³y jego osobê niczym z³owieszcza,
mroczna aura. W zwi¹zku z tym wzbudza³ nieuzasadnion¹, lecz bardzo siln¹ niechêæ, która by³a
w³aœciwie jego znakiem rozpoznawczym, swoistym do nikogo niepodobnym tropem, œladem, który go zawsze zdradza³.
Vladimir Nabokov w swych Wyk³adach o literaturze pisze, ¿e przeobra¿enie Jekylla w Hyde’a nie jest przemian¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu: „... przemiana Jekylla nie jest kompletn¹
metamorfoz¹, lecz polega na koncentracji z³a,
które ju¿ w nim tkwi³o. Jekyll nie jest dobrem
w stanie czystym, a Hyde nie jest „czystym” z³em:
pewne elementy odra¿aj¹cego Hyde’a tkwi¹ w Jekyllu i, podobnie, nad Hyde’em unosi siê aureola
sympatycznego Jekylla, przera¿onego nikczemnoœci¹ swej gorszej po³owy. Relacje pomiêdzy tymi
dwoma osobnikami ilustruje dom Jekylla, który
jest w po³owie Jekyllem, w po³owie Hyde’em.”14
Zgadzam siê z tym stwierdzeniem, aczkolwiek nie
do koñca, poniewa¿ nieco inaczej zinterpretowa³abym osobowoœæ jak¹ posiada ka¿da z tych postaci. Nabokv pisze, ¿e nad Hyde’e, unosi siê „...
os³upia³a, ale dominuj¹ca pozosta³oœæ Jekylla, coœ
w rodzaju kó³ka dymu lub aureoli, jak gdyby ów
ciemny ekstrakt z³a wypad³ z pierœcienia dobra,
ale sam pierœcieñ pozosta³: Hyde wci¹¿ jeszcze
chce siê zmieniæ z powrotem w Jekylla.”15 A skoro chce siê z powrotem zmieniæ, to Jekyll musi
ci¹gle w nim tkwiæ; ale tkwiæ w nim, a nie nad
nim. Wed³ug mnie Hyde nie jest czystym ekstraktem z³a, lecz Jekyllem, w którym dokona³o siê coœ
na kszta³t zamiany miejsc: w Jekyllu w³aœciwym
dobro by³o na powierzchni, Jekyll by³ œwiadomy
jego istnienia, z³o natomiast kry³o siê w g³êbi jego
osobowoœci, zosta³o zepchniête do podœwiadomoœci i tylko czasami stawa³o siê widoczne. Natura
Hyde’a by³a skonstruowana dok³adnie odwrotnie:
to z³o sta³o siê œwiadomym wyborem, a dobro sta³o siê czymœ wstydliwym, niewygodnym, zepchniêtym na samo dno osobowoœci, wypartym
i pozornie zapomnianym. Nie by³a to zwyk³a
14
V. Nabokov: Dziwny przypadek doktora Jekylla
i pana Hyde’a. [w tego¿:] Wyk³ady o literaturze. T³um.
Z. Batko. Warszawa 2000, s. 252.
15
Tam¿e.
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R. L. Stevenson: op. cit., s. 51. Moment ten
przywodzi na myœl skojarzenie z obrazem Francisco Goyi
pt. Kiedy rozum œpi, budz¹ siê upiory.
17
Tam¿e: s. 58.

po wy³amaniu drzwi do laboratorium
znajduj¹ na pod³odze cia³o martwego
Hyde’a. „Poœrodku le¿a³ mê¿czyzna
drgaj¹cy jeszcze i dziwacznie powykrêcany. Pan
Utterson i Poole zbli¿yli siê na palcach, odwrócili cia³o na wznak i spojrzeli w twarz Edwarda
Hyde’a. Mia³ na sobie ubranie o wiele za du¿e,
miary doktora Jekylla. Miêœnie twarzy porusza³y
siê, stwarzaj¹c pozór ¿ycia, lecz ¿ycie opuœci³o
ju¿ ów kszta³t ludzki. Zgnieciona fiolka w d³oni
i silny zapach gorzkich migda³ów, unosz¹cy siê
w powietrzu powiedzia³y staremu juryœcie, i¿ ogl¹da zw³oki samobójcy.”18 Jednoczeœnie wiemy, ¿e
Polle ju¿ od d³u¿szego czasu by³ zaniepokojony
dziwacznym zachowaniem swego pana, który zamkn¹³ siê w swojej pracowni i od tygodnia z niej
nie wychodzi³. Ogranicza³ siê jedynie do rzucania na schody kartek z poleceniem szukania jakiegoœ medykamentu. S³u¿¹cy jest pos³uszny, ale
jednoczeœnie nieufny; z jego s³ów wynika, ¿e
cz³owiek w gabinecie nie jest Jekyllem, poniewa¿
inaczej wygl¹da i posiada odmienny g³os. Wszystko to prowadzi do stwierdzenia, i¿ od tygodnia
nasz bohater przebywa w postaci Hyde’a i nie
mo¿e siê od niej uwolniæ. St¹d bierze siê jego
rozpacz i przestrach, a tak¿e gwa³towna chêæ
ukrycia siê przed ludŸmi. Je¿eli przyjêlibyœmy
poprzednie za³o¿enie o niepe³nej metamorfozie
Jekylla w Hyde’a, lecz o niejako „wywróceniu”
go na lew¹ stronê jak koszulê, to nie wyda nam
siê to wszystko dziwne.
Wydaje mi siê, ¿e wchodz¹ tu w grê dwie
opcje: albo zgodnie z wczeœniejsz¹ teori¹ w podœwiadomoœci Hyd’a tkwi Jekyll, który w krytycznym momencie „wydostaje siê na zewn¹trz” i bêd¹c wielce zdeterminowanym przez nagl¹c¹ sytuacjê, szybko dokonuje aktu samozag³ady, albo
te¿ – co jest byæ mo¿e jeszcze bardziej prawdopodobne – z Hyde’a pozosta³a tylko zewnêtrzna
pow³oka, a w niej uwiêziony miota siê „normalny” ju¿ Jekyll, którego organizm, przeszed³szy
pocz¹tkowy szok bolesnego rozdzielania psychiki (duszy) na czêœci, powróci³ teraz do pierwotnego stanu (zdrowego Jekylla sprzed eksperymentu), ale nie zdo³a³ wyeliminowaæ „skutków
ubocznych” leku, czyli odwróciæ przemiany jednego cia³a w drugie. Mo¿na tê sytuacjê przed18

Tam¿e: s. 38.
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zmiana proporcji, bo przemiana nie powodowa³a
„dolania” z³a do duszy Jekylla, nie zwiêksza³a
jego iloœci. By³o w nim tyle samo z³a i dobra, co
przed przemian¹, tyle tylko, ¿e zmieni³a siê hierarchia w³adzy: w osobie Hyde’a to z³o by³o dominant¹, a a dobro – tym, co zdominowane. Najdobitniej œwiadczy o tym scena, w której Jekyll
budzi siê ze snu i spostrzega, ¿e bez w³asnej ingerencji zamieni³ siê w Hyde’a: „... piêœæ le¿¹ca
na ko³drze (...) By³a to rêka Edwarda Hyde’a.
Przez dobre pó³ minuty patrzy³em na ni¹ w os³upieniu, nim przera¿enie zbudzi³o siê w mej piersi
i zgrzytnê³o niby zdruzgotane cymba³y. Wyskoczy³em z ³ó¿ka, pobieg³em do zwierciad³a, a to, co
w nim ujrza³em, zmrozi³o mi krew w ¿y³ach. Tak!
Usn¹³ Henryk Jekyll, zbudzi³ siê Edward Hyde!”16
Kto, jeœli nie uœpiona, a chwilowo dopuszczona
do g³osu, œwiadomoœæ Jekylla, móg³ siê tak zdziwiæ i przestraszyæ widokiem siebie samego jako
Hyde’a? Przecie¿ nie Hyde! Nieprawd¹ wiêc jest,
¿e Hyde by³ czystym z³em (jedynie z lataj¹cym
anio³em stró¿em nad g³ow¹), poniewa¿ zawiera³
w s o b i e pierwiastki Jekylla, a skoro tak, to
musia³o gdzieœ w nim tkwiæ tak¿e dobro. Id¹c tym
tropem mo¿emy nawet dojœæ do wniosku, który
przeczy zapewnieniom autora, jakoby Hyde zezwala³ na powtórn¹ przemianê i powrót Jekylla
tylko i wy³¹cznie ze strachu przed szubienic¹. Byæ
mo¿e by³o to sumienie doktora, które walczy³o
ze sw¹ gorsz¹ po³ow¹. Tutaj przechodzimy do meritum, czyli do momentu samobójstwa bohatera.
Jest to scena, która burzy ca³y dotychczasowy
porz¹dek powierzchownego traktowania postaci
i przyklejania prostolinijnych etykietek w rodzaju: Jekyll – dobry, Hyde – z³y. W swojej ostatniej
spowiedzi doktor Jekyll przekonuje nas, ¿e Hyde
„... gdyby nie strach przed œmierci¹, zabi³by siê
ju¿ dawno, aby i mnie poci¹gn¹æ za sob¹ w otch³añ. Ale on kocha ¿ycie i dobrowolnie nigdy siê
z nim nie rozstanie.”17 A jednak faktem jest, ¿e
bohater sam zadaje sobie œmieræ przez za¿ycie trucizny, z czego wynika, i¿ tylko Jekyll móg³ dokonaæ aktu samounicestwienia! Ale jak wyt³umaczyæ kolejny fakt: adwokat i przyjaciel Jekylla Utterson oraz towarzysz¹cy mu kamerdyner Poole
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stawiæ za pomoc¹ metaforycznego obrazu z dwiema kostkami lodu: eksperyment rozdzieli³ duszê Jekylla na dwie
czêœci i zamrozi³ jego sumienie: powsta³y dwie kostki lodu w jednym naczyniu, jedno ego dobre, a drugie z³e, a oba na
tyle silnie wyodrêbnione i autonomiczne, na tyle
twarde, aby móc siê ze sob¹ boleœnie zderzaæ.
Z czasem jednak obie kostki zaczê³y siê powoli
rozpuszczaæ, a¿ sta³y siê jednym, czyli powróci³y do stanu pierwotnego.
S³usznie mo¿na by zarzuciæ, i¿ hipotezê tê os³abia samo zakoñczenie opowiadania, gdzie Jekyll
pisze list po¿egnalny pod wp³ywem, jak sam twierdzi, ostatniego ze starych (a wiêc dobrze dzia³aj¹cych) proszków, których jednak dzia³anie jest coraz
krótsze. W ten sposób móg³ dokonaæ samobójstwa,
gdy¿ wiedzia³, ¿e przemieni siê w Hyde’a bêd¹c ju¿
w agonii. Ale jak wyt³umaczyæ s³owa Poole’a, który od tygodnia nie widzia³ ani nie s³ysza³ (!) doktora, sam¹ chêæ przemiany w Jekylla, który wszak by³
coraz s³abszy w przeciwieñstwie do Hyde’a zyskuj¹cego z czasem na sile i pewnoœci siebie (!) oraz
opisywane wczeœniej zdziwienie i przera¿enie po
przebudzeniu (metamorfoza podczas snu)?
Jedno, czego mo¿na byæ pewnym, to to, ¿e samobójstwa dokona³ Jekyll (choæ byæ mo¿e w ciele
Hyde’a, które ju¿ do niego przylgnê³o). Chcia³oby
siê rzec, i¿ ¿ywiciel odebra³ sobie ¿ycie, aby unicestwiæ paso¿yta. Uœmiercaj¹c siê doktor zademonstrowa³, ¿e staæ go na pogardê wobec siebie samego19 w przeciwieñstwie do Hyde’a pragn¹cego ¿yæ
za wszelk¹ cenê, a wiêc przywi¹zanego do istnienia w sposób czysto biologiczny, zwierzêcy. Jekyll
przyzna³ siê tym samym do pora¿ki, do klêski swych
idealistycznych rojeñ (w du¿ej mierze egoistycznych) o doskona³ym, perfekcyjnym cz³owieku, który nie zna innej œcie¿ki, ni¿ œcie¿ka dobra i który
z tego powodu nie musi siê wstydziæ swoich grzechów, bo po prostu ich nie pope³nia. Jego tragiczny
koniec w du¿ej mierze by³ spowodowany s³usznym
przeœwiadczeniem, ¿e nie mo¿e on uciec od przeœladuj¹cego go wroga, poniewa¿ wróg ten jest zlokalizowany w nim samym, niczym z³oœliwy wirus,
którego nie da siê wyleczyæ. Samotnoœæ Jekylla by³a
samotnoœci¹ cz³owieka dotkniêtego na³ogiem d¹¿enia do perfekcjonizmu, a zarazem kogoœ, kto umiera na œmierteln¹ chorobê i zdaje sobie z tego sprawê. A jest to przecie¿ ogromny ciê¿ar dla ludzkiej
psychiki.
19

Zobacz motto.

We wspomnianych ju¿ wczeœniej Gorzkich
godach pada nastêpuj¹ce stwierdzenie: „... tragedia spotyka ludzi nie tyle za spraw¹ œlepego
losu, ile ich w³asnej niezdarnoœci. Nieszczêœcie
spotyka tego, kto pope³nia gafê za gaf¹, ca³a seriê gigantycznych faux pas. Nasze dramaty, nie
doœæ, ¿e bolesne, bywaj¹ te¿ ob³o¿one dodatkowym handicapem: s¹ œmieszne. Nie mo¿emy nawet niczego z³o¿yæ na karb fatalizmu.”20 Doktor
Jekyll sam w³asnorêcznie doprowadzi³ siê do takiego stanu, nie by³a to sprawka œlepego fatum.
Jego historia to opowieœæ o ludzkiej pysze, a nie
grecka tragedia, gdzie bohater jest postawiony
w sytuacji, w której ka¿de wyjœcie jest wyjœciem
z³ym. Ju¿ sama myœl, ¿eby eksperymentowaæ
z psychik¹ ludzk¹ i za pomoc¹ chemii selekcjonowaæ z niej to, co do niej z samej istoty rzeczy
przynale¿y, by³o najzuchwalszym faux pas
z mo¿liwych dla cz³owieka, albowiem chcieæ poprawiaæ ludzk¹ naturê, to chcieæ poprawiaæ
Boga...

Rys. Dwie natury cz³owieka – dzie³o anonimowe
pochodz¹ce z Kaba³y (ks. Zohar).
[Reprodukcja: O. S. Rachleff: Okultyzm w sztuce.
T³um. J. Korpanty, I. Liberek, Warszawa 1993]
20

P. Bruckner: op. cit., s. 283.

dawid markiewicz

sex, drugs and razorlight
marihuana ci¹gle pachnie tak samo,
druga p³yta razorlight s¹czy siê z g³oœników.
gramy w mortal kombat, spuszczaj¹c
wpierdol wszystkim wojownikom.
endurance trwa, chocia¿ po ka¿dej rundzie
mamy mniej energii. piwo filtruje nasze nerki.
zamiast orgazmu jest fatality. fuckality, jakby
powiedzia³a magda. zasypiamy, pokonani
przez w³asne s³aboœci. wie¿a technicsa nadal
przemawia g³osem wokalisty razorlight.
podobno rano it’s gonna be alright.
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Pamiêæ jest kar¹ – Marta Dzido
.
czasami chcia³bym siê zapomnieæ, zrestartowaæ umys³,
odci¹æ ka¿d¹ now¹ myœl, samplowaæ wspomnienia
w nies³yszalne dŸwiêki, poprawiæ twarz w fotoszopie,
wyretuszowaæ czarne myœli, zamkn¹æ siê w pokoju,
wymiksowaæ z ¿ycia.
ws³uchiwaæ siê w ciszê, zapisywaæ nowe doœwiadczenia, dryfowaæ
bez celu nie dopasowuj¹c siê do otoczenia. narodziæ siê
na nowo, nie sugeruj¹c siê podœwiadomoœci¹,
która daje niewyraŸne znaki.
zmniejszyæ rozdzielczoœæ ego, zapomnieæ o tym,
co wydaje mi siê, ¿e wiem.
klawiaturê ograniczyæ do trzech klawiszy.
wcisn¹æ control alt delete.
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delete yourself,
czyli dawid markiewicz s³ucha atari teenage riot

Mietallowi

P

Twoje trampki nie nadaj¹ siê do chodzenia po górach.
Spacer odbywa siê metod¹ poklatkow¹. Gitara wisi
przy twoim boku jak samurajski miecz. Sekwenser
zwalnia têtno. W kuluarach drzew kruki wskazuj¹ ci drogê.
Rozwa¿asz powtórne powstanie œwiata.
W³¹czasz walkmana ze star¹ kaset¹ Sonic Youth
i wiesz ju¿, ¿e nie jest to mo¿liwe. W wyobraŸni
widzisz tylko experimental jet set trash and no star.
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james dean pozuje do zdjêæ
jak siê czu³eœ tego deszczowego dnia, podgl¹dany
przez tego goœcia przy p³ocie? widzia³ dok³adnie tyle, ile chcia³.
ulica tonê³a w deszczu. twoja przygarbiona sylwetka odbija³a siê
w ka³u¿y. szed³eœ szybko, szczelnie zawiniêty w nieprzemakalny p³aszcz.
migawka szybko rejestrowa³a obraz.
chesterfield wilgotnia³ w k¹ciku ust. mija³eœ znajome lokale, sklepy
i sale kinowe. w³aœciwie nie lubi³eœ pozowaæ
do zdjêæ, ale czego nie robi siê dla s³awy.
patrzy³eœ w rozedrgany portret pod nogami, rozdeptuj¹c go
z g³oœnym chlupniêciem. trochê nieœmia³o rozgl¹da³eœ siê na boki.
autobus ju¿ czeka³. ostatni raz odwiedzi³eœ rodzinne fairmont.
mia³eœ dwadzieœcia cztery lata i jeszcze nie wiedzia³eœ,
¿e piêædziesi¹t parê lat póŸniej ktoœ bêdzie móg³ wytrzeæ sobie okulary
œciereczk¹ z twoim zdjêciem, jeœli tylko wp³aci 15 z³otych
na konto u¿ytkownika allegro.

Dawid Markiewicz, ur. 1982 r. redaktor naczelny magazinu literackiego „Fatalista”, poeta,
autor dwóch arkuszy poetyckich: „Ponury klown
puszcza noc¹ latawce” i „Poranek jest tam, gdzie
otwieram oczy” oraz tomiku poezji „Absynt”.
Publikowa³ m.in. w „Œl¹sku”, Pro Arte”, „Plamie”, „Akancie”, „Akcencie”, „Lampie”, „Odrze”, „Kursywie”, „Twórczoœci”, „Tygodniu
Trybunalskim”. Ukoñczy³ filologiê polsk¹
z dziennikarstwem w Piotrkowie Trybunalskim.
Poza pisaniem, zajmuje siê tak¿e fotografi¹. Interesuje siê muzyk¹, filmem i chiñsk¹ sztuk¹
walki z klasztoru Shaolin. Mieszka w Czeladzi.

Karolina Siemiacka

RODZAJE PRZESTRZENI
W SZTUCE LISICA Z SHINODY,
JAPOÑSKIEJ GRUPY
SARUHACHI ZA THEATRE

Aspekt techniczny
Uk³ad sceny jest wielorako nacechowany. Jej
rozmiary zale¿¹ od wielkoœci lalek, a skoro lalki
w bunya s¹ ma³e, w zwi¹zku z tym scena jest nie-

wielka. W tym teatrze aktorzy nie korzystaj¹ z zapadni, tak jak to czêsto bywa w teatrze europejskim. Zapadnia powoduje, ¿e s¹ wyprostowani, ale
wówczas manewr, ka¿dy ruch musi byæ zgodny
z liniami wymalowanymi na pod³o¿u. W teatrze
europejskim poruszanie siê po liniach jest spowodowane tym, ¿e w ma³ej zapadni znajduj¹ siê nie
tylko animatorzy (czasami trzech potrzebnych do
kierowania lalk¹, np.: kiedy lalka trzyma jakiœ
przedmiot w rêkach, który nie jest do niej technicznie przymocowany) ale tak¿e technicy odpowiedzialni za przesuwanie dekoracji. W spektaklu
Lisica z Shinody zamiast zapadni zastosowano kotarê, ale nie wysok¹, gdzie animator jest zmuszony do trzymania lalki w górze i on sam w efekcie
jest nie widoczny, tylko koñcz¹c¹ siê na wysokoœci ok. 1 metra od pod³o¿a. W ka¿dym teatrze lalek, animator ca³y czas musi mieæ œwiadomoœæ
owej kotary, tzn. musi pilnowaæ, ¿eby lalka nie
„unosi³a” siê w powietrzu, poniewa¿ górna krawêdŸ kotary jest jej pod³og¹. W omawianej sztuce pojawi³y siê dwa typy lalek, te przy których
animatorzy byli widoczni (pomimo czarnych kostiumów), oraz ta, przy której animator chcia³ byæ
nieobecny. Wówczas by³ zmuszony do kucania
(tak by schowaæ siê na wysokoœci 1 metra) i w takiej bardzo skulonej postawie siê przemieszcza³,
a wraz z nim inny aktor lub aktorzy, odpowiedzialni za przesuwanie dekoracji. Mam tu na myœli
konkretn¹ scenê, która wywo³a³a zachwyt publicznoœci. Otó¿ na tle przyrody (las, pagórki) skulony
aktor trzymaj¹cy tytu³ow¹ lisicê, musia³ ukazaæ
prêdkoœæ jej biegu. Wybrana technika okaza³a siê
bardzo trafna ze wzglêdu na jej prostotê i efekt,
poniewa¿ lisica znajdowa³a siê ci¹gle w jednym
miejscu, jedynie tylko ruszaj¹ca siê tak jak powinna, natomiast przesuwa³a siê ca³a przyroda, jej t³o.
W dodatku zadbano o to, by t³o siê nie powtarza³o
i by nie zauwa¿ono, gdzie siê koñczy a gdzie zaczyna. Majstersztyk w ukazaniu na tak ma³ej powierzchni tak sporej przestrzeni przyrody!
Scenografia w Lisicy z Shinody jest wierna
konwencji, któr¹ charakteryzuje styl bunya, tzn.
scenê podzielono na trzy czêœci, gdzie ka¿da odpowiada za inn¹ przestrzeñ. Czêœæ pierwsza (bê-
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Wystêp japoñskiej grupy Saruhachi Za Theatre
mia³ miejsce w krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, w listopadzie 2005 roku,
a jednak nadal potrafi budziæ ¿ywe wspomnienie.
Aktorzy reprezentuj¹ trzeci typ klasycznego teatru
japoñskiego bunraku, teatru lalki. Uœciœlaj¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e grupa odwo³uje siê do korzeni
bunraku czyli do pierwotnego stylu bunya. Bunraku charakteryzuj¹ lalki w rozmiarach od 80cm do
160cm, a wag¹ do 25kg. Poruszaj¹ niemal wszystkimi czêœciami cia³a (palce, oczy, brwi, usta), trzech
animatorów o¿ywia jedn¹ lalkê w charakterystyczny sposób: jeden animator porusza g³ow¹, tu³owiem
i praw¹ rêk¹, drugi lew¹ rêk¹ a trzeci nogami. Animatorzy s¹ widoczni na scenie, jednak by nie burzyæ koncentracji widza ubrani s¹ w czarne kostiumy. Lalki trzymaj¹ w sposób lekko pochylony do
przodu. Animatorzy milcz¹, g³os podk³ada kantor
usytuowany zawsze po lewej stronie sceny (z punktu widzenia aktora) a przygrywa mu muzyk na trzystrunowym instrumencie – shamisen. Animatorzy
wraz z kantorem i muzykiem musz¹ byæ idealnie
ze sob¹ zsynchronizowani.
W bunya (a u¿ywaj¹c tego terminu ka¿dorazowo
mam na myœli reprezentatywn¹ dla tego stylu sztukêLisica z Shinody) charakterystyczna jest prostota. Lalki
nie osi¹gaj¹ tak du¿ych rozmiarów, poruszaj¹ tylko
koñczynami i g³ow¹, która tu jest najwa¿niejsza (brak
im ruchomych elementów tj. oczy, brwi, usta). Lalkê
o¿ywia jeden a nie trzech animatorów. Ró¿nica polega równie¿ na sposobie jej trzymania, nie jest pochylona do przodu, lecz pionowo zakrywa animatora.
Kantor i muzyk wystêpuje tu w jednej osobie. To jedynie krótki opis najwa¿niejszych ró¿nic.
Specyfika przestrzeni w teatrze bunya, polega na wielowymiarowoœci. Mo¿na j¹ rozpatrywaæ
w aspekcie technicznym (jak uk³ad sceny, odleg³oœæ miêdzy widowni¹ a scen¹), metaforycznym
(relacje lalka-lalka, animator-lalka, animator-animator, lalka-animator-kantor) .
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d¹ca najbli¿ej widowni), gdzie lalki dotykaj¹ kotary przeznaczona jest dialogom. Czêœæ druga, œrodkowa symbolizuje
drogê, ogród lub las jak w przypadku Lisicy z Shinody. Ostatnia, trzecia czêœæ to
dekoracja, która w omawianej sztuce przedstawia
wnêtrze domu Lisicy i jej rodziny. Owe wnêtrze
z pocz¹tku zdaje siê nie byæ trójwymiarowe, poniewa¿ do stworzenia iluzji domu wykorzystano
delikatny materia³ z namalowanymi okiennicami.
Materia³ ten przesta³ byæ dwuwymiarowy, dopiero gdy Lisica (ju¿ przemieniona w piêkn¹ kobietê
o imieniu Kazunohi) wchodzi do domu, czyli za
ten delikatny materia³ przez który widaæ kontury
sylwetki lalki. Wówczas scena nagle siê powiêksza o now¹ przestrzeñ, natomiast dom staje siê
widoczny z dwóch perspektyw: zewnêtrznej
(okiennice na materiale) i wewnêtrznej (przemieszczaj¹cy siê wewn¹trz niego mieszkañcy).
Opisana scenografia nie zmienia siê podczas ca³ej
sztuki. Towarzysz¹ jej bogate w barwy kostiumy
lalek czyli kimona.
Scena jest ma³a (ze wzglêdu na lalki) a jest to
istotne równie¿ w relacji scena – widownia, bo
podczas tej sztuki mia³o siê wra¿enie, ¿e wrêcz
widownia jest wiêksza. Z punktu widzenia socjologii teatru odleg³oœæ ta jak i wielkoœæ jest istotna,
z powodu na odbiór sztuki. Doœwiadczono, ¿e monumentalna sztuka o wymiarze tragicznym lepiej
jest odbierana z du¿ej odleg³oœci, ze wzglêdu na
psychiczne bezpieczeñstwo odbiorcy. Natomiast
kameralnoœæ zjawiska i romantyczna historia musi
byæ odbierana z bliska. W tym wypadku bliskoœæ
miêdzy scen¹ a widowni¹ by³a potrzebna. Po lewej stronie sceny zasiada kantor, który podk³ada
g³os ka¿dej lalce, musi wiêc pamiêtaæ o tym samym tonie, g³osie i akcencie, który wybra³ oddzielnie dla ka¿dej lalki. Jest to równie¿ rodzaj przestrzeni, ale zalicza siê ju¿ do metaforycznej.
Aspekt metaforyczny
W takim rodzaju przestrzeni s¹ wszystkie relacje jakie zachodz¹ podczas sztuki w ka¿dym teatrze.
W Lisicy z Shinody charakterystyczne s¹ relacje animator-lalka-kantor. Dzieje siê tak ze wzglêdu na
wspomnian¹ ju¿ rolê kantora. Jego funkcjê w teatrze europejskim pe³ni animator i jest to o tyle
prostsze, ¿e od jednego cz³owieka zale¿y ruch i g³os
lalki, a poniewa¿ lalka musi siê poruszaæ kiedy
mówi, animator wie najlepiej kiedy to nast¹pi.
W omawianym przypadku takiej pewnoœci nie ma,
a jeœli s¹ jej œlady to jedynie spowodowane wieloletni¹ ciê¿k¹ prac¹ i to w dodatku z nie zmieniaj¹cym siê zespo³em aktorów. Problem w sztuce kan-

tora polega jeszcze na tym, ¿e on musi byæ zsynchronizowany nie z jednym animatorem, czy raczej
z lalk¹, ale z wszystkimi lalkami w trakcie sztuki.
A przecie¿ trudnoœci w takim zadaniu nasuwaj¹ siê
od razu, tzn. ka¿dy aktor jako cz³owiek jest inny:
ma inny temperament, inaczej gra. W dodatku ka¿da rola lalki jest inna, nabiera cech ludzkich wiêc
te¿ ma inny temperament (dodatkowo jej temperament nie musi siê równaæ z tym, który ma aktor!).
Jeœliby spojrzeæ na ten problem bardzo racjonalnie,
to matematycznie wysz³oby ¿e jeœli graj¹ trzy lalki
to kantor musi pamiêtaæ o szeœciu ró¿nych osobowoœciach w które musi siê wcieliæ. Jest to rodzaj
przestrzeni, ale tej której nie widaæ, któr¹ siê odczuwa. Ta potrójna relacja jest najbardziej charakterystyczna, ale nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na
inne np.: animator-lalka. W tym przypadku s¹ istotne dwa rodzaje przestrzeni: mentalna (animator
o¿ywia lalkê, przelewa na ni¹ te¿ swoje uczucia,
ona staje siê jego „przed³u¿eniem”) oraz fizyczna
(odleg³oœæ miêdzy nim a lalk¹, sposób jej trzymania, a trzyma j¹ pionowo, blisko od siebie tak by go
zakrywa³a, g³owy animatora i lalki s¹ na tej samej
wysokoœci). Nastêpna relacja lalka-lalka, a skoro tak
to i animator-animator. To lalki s¹ oczywiœcie g³ównymi bohaterami, wiêc widz obserwuje ich dialogi,
ich wzajemne relacje, ale w momencie kiedy one
siê do siebie zbli¿aj¹, robi¹ to samo animatorzy.
Sztuka polega na tym, ¿e oni dla siebie jednoczeœnie istniej¹ i nie istniej¹, tzn. faktycznie, fizycznie
stoj¹ obok siebie, ale w wymiarze sztuki, iluzji ich
nie ma ani dla siebie oraz nie powinno ich byæ dla
widzów. Zmuszeni s¹ jednoczeœnie pilnowaæ ¿eby
siê o siebie nie zahaczyæ, ale te¿ udawaæ ¿e dla siebie nie istniej¹.
Praca animatora okazuje siê bardziej z³o¿ona
od pracy aktora dramatycznego, jeœli spojrzeæ na
postacie, które odgrywa. Zak³adaj¹c, ¿e aktor dramatyczny odgrywa jedn¹ postaæ, to jedynie mo¿na powiedzieæ ¿e siê rozdwaja z siebie na tê postaæ. Natomiast animator w takim przypadku siê
„roztraja” z siebie na lalkê i dalej z lalki na postaæ, któr¹ ona odgrywa. W Lisicy z Shinody zachodzi jeszcze bardziej z³o¿ona relacja, ze wzglêdu na przemienienie siê lisicy w kobietê i z powrotem jej w lisicê, co oznacza ¿e ten sam animator
prowadzi jakby dwie lalki: zwierzê-lisicê i cz³owieka-kobietê.
Japoñski teatr lalki to sztuka precyzji, synchronizacji ca³ego zespo³u. A fenomen tego zjawiska
teatralnego polega na efekcie przeistoczenia lalki
w ¿yw¹ istotê, to nie jest zwyk³e poruszanie martw¹
lalk¹, lecz sprawienie, ¿e ona staje siê ¿ywa, czego
przyk³adem w³aœnie jest Lisica z Shinody.

S T R A C H S T R A C H O W I
N I E R Ó W N Y
Joanna Skiba
dopowiedziane. Czegoœ brakuje w schemacie budowania napiêcia. Widz europejski czeka w napiêciu na strach wywo³any takim czy innym zabiegiem filmowym. A tu czêsto i nastêpuje koniec
sceny. Z jednej strony taki film Ÿle siê ogl¹da
w sensie gatunkowym, bo przestaje przera¿aæ,
a czym jest horror bez wzrastaj¹cego napiêcia?
Mocn¹ stron¹ azjatyckich filmów grozy jest w tym
momencie wspomniana przeze mnie ró¿nica kulturowa. Zdarza siê tak, ¿e wschodni horror przera¿a tym co niezrozumia³e. Tak¹ sytuacje obserwujemy min. w The Ring Kr¹g w³aœnie. I tutaj doszliœmy do w³aœciwego zagadnienia.
Drobne ró¿nice scenariuszowe, pominiêcia
w epizodach historii s¹ jednym z elementów sk³adaj¹cych siê na ró¿nice w budowaniu przera¿aj¹cej historii. Przede wszystkim relacje miedzy postaciami s¹ bardziej oczywiste w wersji amerykañskiej. Je¿eli by³y m¹¿, to ignorant i lekkoduch, który wci¹¿ darzy jakimœ uczuciem swoj¹ eksma³¿onkê. Tego oczekuje widz, przewa¿nie musi pojawiæ
siê napiêcie seksualne miêdzy dwojgiem ludzi, im
bardziej niedopowiedziane, tym lepiej (niech za
przyk³ad pos³u¿y tu kultowy serial Z archiwum X).
W The Ring-Kr¹g tej relacji po prostu nie ma.
Owszem jest têsknota mê¿czyzny za rodzin¹, ale
brakuje w wymowie seksualnego napiêcia pomiêdzy by³ymi ma³¿onkami. W remaku ta dalsza fascynacja w jakiœ sposób jest bardziej wyraŸna, ale
to nie znaczy ¿e nieustannie obecna.
W pierwowzorze pojawiaj¹ siê te¿ sceny, które bardziej wymownie naprowadzaj¹ widza na stan
psychiczny bohaterów. Bardziej takich reakcji
i scen w filmie mo¿emy siê spodziewaæ po wersji
amerykañskiej. Przyk³ad – zak³ad psychiatryczny
i dziewczyny, które prze¿y³y atak dziewczynki ze
studni. W amerykañskiej wersji bardziej rozgrywa siê w warstwie s³ownej. W japoñskiej stan przera¿enia jest bardziej wymowny, lepiej zarysowany. Podkreœla klaustrofobiê wszechobecnoœci
œmiercionoœnych monitorów, których naturalna
bytnoœæ w czasach tak wysokiego rozwoju technologicznego, jest dodatkowym bodŸcem do wzbudzenia strachu.
Tutaj pojawia siê jeszcze jeden w¹tek, który
bardziej uwydatnia ró¿nice w odbiorze tych dwóch
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Sza³ na najnowsze azjatyckie horrory zacz¹³ siê
w Polsce w 2002 roku za spraw¹ amerykañskiego
filmu The Ring, który by³ remakem japoñskiego The
Ring-Kr¹g z 1999 roku. Wp³ywy azjatyckiej wyobraŸni grozy na kszta³t dzisiejszego kina amerykañskiego nie sposób pomin¹æ, jednak skoro o remakeach mowa, to dostrzegam w tym zagadnieniu
jeden ciekawy w¹tek. Otó¿: czym w³aœciwie ró¿ni
siê film oparty na tym samym scenariuszu ale innej
produkcji? Która z wersji bardziej przera¿a? Która
jest bardziej wiarygodna? Czy tak prosta odpowiedŸ
jak „ró¿nice kulturowe” jest wystarczaj¹co satysfakcjonuj¹ca? Od razu chcia³am zaznaczyæ, ¿e nie
wyjaœniê, który bardziej przera¿a.
Najdoskonalszym przyk³adem na wyodrêbnienie ró¿nic pomiêdzy wersjami filmów, w zale¿noœci od kraju w którym powsta³y, jest przypominany przeze mnie The Ring. Z dwóch powodów.
Pierwszy jest oczywisty – ten sam scenariusz ró¿ne produkcje, drugi natomiast zawiera siê w wykonaniu. Scenariusz The Ring zawiera w sobie drugi film – nios¹cy œmieræ, a daje to nowe mo¿liwoœci interpretacji.
Aby dokonaæ analizy dwóch filmów o tych
samych scenariuszach, nale¿a³oby puœciæ obydwa
filmy równoczeœnie i sprawdzaæ jak wygl¹da scena po scenie w obydwu produkcjach. Jednak nie
chodzi tu o wierne przedstawienie, albo stwierdzenie, ¿e aktork¹ tu jest blondynka, a ofiara ginie
w kolorowych spodenkach, a nie w czarnych. Nie
chodzi tu bowiem o wiernoœæ odtworzenia, ale raczej o ukazanie sposobu interpretacji tego samego
scenariusza. Ca³e zagadnienie koncentruje siê na
tym, ¿e europejski widz nie jest przyzwyczajony
do estetyki opowiadania historii w azjatyckim kinie. Przynajmniej nie by³ do momentu ukazania
siê na polskim rynku kinematograficznym The
Ring-Kr¹g. Teraz sytuacja odbioru wygl¹da nieco
inaczej, nawet gdy mówimy o filmach, które nie
posiadaj¹ bardziej przystêpnego dla nas sposobu
opowiadania. W pewnym sensie przyzwyczailiœmy
siê do tego nieznanego, a w³aœciwie niezrozumia³ego strachu. Czêsto w miejscu gdy akcja w zachodnim horrorze siê rozkrêca i potêguje strach,
w japoñskim kulminacja jest odk³adana na potem.
Widz ma wra¿enie, ¿e poszczególne sceny s¹ nie-
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filmów. W tym przypadku strach jest bardziej po stronie wersji azjatyckiej. Otó¿
wi¹¿e siê to z krajem w którym rozgrywa siê akcja filmu. Jêzyk postaci, ich
wygl¹d, sposób zachowywania siê jest
bardziej obcy widzowi. Owszem pos³uguj¹c siê
wiedz¹ poza ekranow¹, ka¿dy z widzów ma jako
takie rozeznanie o obcej kulturze. Jednak z racji
tego, ¿e kultura wschodnia jest nam dalsza ni¿
amerykañska, opowieœæ zachodnia staje siê bardziej
realna. Kwestia tego, co bardziej przera¿a – prawdopodobieñstwo czy ca³kowite oderwanie od przestrzeni, w której ¿yjemy pozostaje kwesti¹ subiektywnych odczuæ podczas odbioru. Dochodzi do
tego jêzyk, w którym mówi¹ postacie. Jeden i drugi
jest obcy, ale angielski bardziej swojski. Jesteœmy
przyzwyczajeni do jego brzmienia, potrafimy ze
s³uchu rozró¿niæ poszczególne s³owa, z japoñskim
nie mamy tego komfortu, a wiêc tu œwiat horroru
posiada z miejsca bardziej uprzywilejowan¹ pozycjê. „Nieznane” zawsze bardziej przera¿a.
Tym sposobem znaleŸliœmy siê w punkcie,
w którym nale¿a³oby omówiæ podstawowe zagadnienie ró¿nicy w budowaniu napiêcia. Otó¿ jak ju¿
wspomnia³am wczeœniej, The Ring jest o tyle ciekawym przyk³adem, ¿e zwiera film w filmie. Dlatego mo¿liwoœæ interpretacji, porównania dwóch
œwiatów jest bardziej wymowna ni¿ w innych przypadkach, takich jak Dark Water. Wracaj¹c do „morderczej” kasety. Bior¹c pod lupê obydwie wersje
filmu, orygina³ i anglojêzyczny remake, obserwujemy znaczne ró¿nice w zapisie historii „opowiedzianej” przez umys³ dziewczynki, jednak w kwestii akcji pozostaj¹ takie same. Drabina, krzes³o,
paznokieæ s¹ to elementy, które i tak przera¿aj¹.
Najbardziej jednak wzbudza strach to co nie zrozumia³e. Z mojego punktu widzenia s¹ to dwa elementy. Chustka na g³owie kobiety spadaj¹cej
w przepaœæ, ale przede wszystkim oko. Jest to element, który w amerykañskiej produkcji jest nie do
odtworzenia. Pojawiaj¹ce siê na moment oko
w The Ring-Kr¹g jest bardziej przeszywaj¹ce ni¿
wszelkie spojrzenia w The Ring. Niby tylko patrzy.
Co w tym strasznego? Poza oczywistym wewnêtrznym strachem cz³owieka przed obserwacj¹, ale
czym¿e jest ta literka, znaczek, symbol na oku.
Tego bez znajomoœci jêzyka nie jesteœmy w stanie
zrozumieæ. Kody, którymi pos³uguj¹ siê obydwie
kultury wskazuj¹ tutaj na skrajnie inny sposób straszenia. Jakby The Ring sta³ siê towarem eksportowym, podczas gdy The Ring-Kr¹g podkreœla spe-

cyfikê i autonomiê wschodniej kultury. W ten sposób dochodzimy do sedna zagadnienia. Bardziej
przera¿a to co jest niezrozumia³e. Im bardziej zamkniête, mniej wyt³umaczalne, tym bardziej budzi ciekawoœæ i karmi g³ód strachu. Z jednej strony przynajmniej, gdy¿ widz zadaje sobie pytanie,
co to w³aœciwie znaczy i na ile jest istotne w opowieœci. W przypadku The Ring, sprawa jest jasna,
nie posiadamy ¿adnych ukrytych kodów, znaki
kulturowe s¹ zrozumia³e, a wiêc koncentrujemy siê
na opowieœci i jej rozwi¹zaniu.
Podstawow¹ zatem ró¿nic¹ w strachu jest to, ¿e
nie boimy siê tego co jest nam opowiadane. Ale gdy
mamy w perspektywie mo¿liwoœæ porównania dwóch
wersji tego samego filmu strach staje siê bardziej
wielowymiarowy. Tak jest w przypadku wspomnianego przeze mnie Dark Water, do którego odnosi siê
czysta interpretacja ró¿nic kulturowych. Jednak ten
film ma to do siebie, ¿e w obydwu wersjach, to co
najbardziej przyt³acza, pozostaje takie samo – woda
i jej kajdany, niemo¿noœæ uwolnienia siê od jej
wszechobecnoœci. W tym przypadku, si³a horroru
zawiera siê w tym, ¿e woda jest Ÿród³em ¿ycia, a tutaj wykorzystano jej tajemnice i pomimo, ¿e wydaje
siê okie³znana przez zbiorniki i rury, dalej pozostaje
czystym ¿ywio³em, który w niepowo³anych rêkach
staje siê mordercz¹ broni¹.
Ró¿nica pomiêdzy budowaniem napiêcia
w horrorach jest tak naprawdê oczywista. Pozostawiam kwestie, tego co bardziej przera¿a1 ocenie poszczególnych widzów. Ka¿dy z nas posiada
bowiem inn¹ wiedzê kulturow¹ oraz inne fobie.
Horror pozostaje horrorem, ale strach jest ju¿ kwesti¹ indywidualn¹.
Filmografia:
The Ring (The Ring, 2002, re¿. Gore Verbinski)
The Ring – Kr¹g (Ringu, 1998, re¿. Hideo Nakata)
The Ring – Kr¹g 2 (Ringu 2, 1999, re¿. Hideo
Nakata)
Dark Water (Honogurai mizu no soko kara, 2002,
re¿. Hideo Nakata)
Dakr Water (Dark Water, 2005, re¿. Walter Salles)
The Eye (Gin gwai, 2002, re¿. Oxide Pang Chun,
Danny Pang)
Kl¹twa (Ju-on: The Grudge, 2003, re¿. Takashi
Shimizu)
1
Lub œmieszy. Nie zapominajmy, ze najbli¿ej strachowi do œmiechu.

OBRAZ PO ŒMIERCI ARTYSTY
BIERZE ZA NIEGO
ODPOWIEDZIALNOŒÆ

Jak przebiega³a Pana droga artystyczna?
Jestem twórc¹ uprawiaj¹cym sztukê figuratywn¹, a ze wzglêdu na sposób operowania form¹ i gestem malarskim, jestem wpisany w nurt widzenia ekspresyjnego. Moje fascynacje malarstwem i rysunkiem na studiach polega³y na jak najszerszym dotykaniu ró¿nych mo¿liwoœci plastycznych. Nie interesowa³o mnie szukanie „w³asnego stylu”, w³asnej wy³¹cznoœci, a edukacja bardziej oparta by³a na przygodzie, fascynacji „nowym” i na wykorzystaniu uczelni jako poligonu twórczego i potencja³u na przysz³oœæ. To, tzw. „okreœlanie siê” zostawia³em na póŸniej. Rysunek, który by³ i jest dla mnie podstawow¹
wartoœci¹ wypowiedzi, stanowi formacjê najistotniejsz¹. To on decydowa³ o malarstwie, o konstrukcji
i charakterze obrazu – a nie kolor. Obie dyscypliny /rysunek, malarstwo/ w koñcu lat siedemdziesi¹tych
by³y u mnie przesi¹kniête literackoœci¹ i metafor¹. Literatura i sens treœciowy z czasem ulega³ wyciszeniu kosztem gestu, ekspresji i poszukiwania znaku. St¹d rysunek interesowa³ mnie od strony bogactwa
„dotkniêæ”, ró¿norodnoœci struktur, wartoœci czerni i bieli. Malarstwo by³o bliskie rozstrzygniêæ rysunku, wychodzi³o z jego emocji i z jego uproszczeñ; podporz¹dkowane charyzmie kompozycji szuka³o
intelektualno-emocjonalnej spójni. Kompozycja i forma – to dla mnie podstawowe wartoœci, które buduj¹ desygnat obrazu. Kolor jest im podporz¹dkowany. Szukam w nich cech, które s¹ poza jego zewnêtrznoœci¹: faktury wynikaj¹cej z po³o¿enia barwy, odkrywania poprzednich warstw poprzez drapanie, œcieranie, rozmazywanie i zmianê jej funkcji. Staram siê zmniejszaæ paletê kolorów i ograniczaæ
elementy w obrazie do tych istotnych. Za³o¿ona prostota wypowiedzi jest czêsto tylko zamierzeniem ale
jest istotnym wyk³adnikiem w poszukiwaniu. Pomimo sta³ego wpisania siê w malarstwo figuratywne nie
malujê konkretnej postaci. Dla mnie cz³owiek jest wartoœci¹ ponadczasow¹. Cz³owiek jest zakresem
moich badañ, doœwiadczeñ nad form¹, nad znakiem; równoczeœnie szukam jego miejsca w ¿yciu, jego
obecnoœci w nas samych. Od kontekstu zale¿y czy jest to postaæ pojedyncza czy s¹ to postacie w dialogu,
i co maj¹ sobie do powiedzenia.
Co dla Pana jest najwa¿niejsze w malarstwie?
Uczciwoœæ. Prawda. Te dwa s³owa s¹ dla mnie zamienne. Uczciwoœæ w ¿yciu oraz uczciwoœæ
w sztuce s¹ to¿same. Bardzo czêsto zapominamy o odpowiedzialnoœci za to, co robimy. Zarówno uczciwoœæ jak i odpowiedzialnoœæ s¹ cechami warunkuj¹cymi twórcê jako cz³owieka, jako humanistê i czêsto jako pedagoga. Jego postawa twórcza powinna byæ wolna od komercji, mody i wp³ywów z zewn¹trz. Artysta-pedagog jest w pewnym sensie misjonarzem; ma do wype³nienia rodzaj przes³ania,
misji. Musi byæ uczciwy i rzetelny w przekazywaniu wiedzy uczniom, w dzieleniu siê swymi doœwiadczeniami. Sposób prowadzenia dialogu ze studentem, to co nazywamy korekt¹ jest oderwaniem siê od
w³asnej ikonografii i wejœciem w jego sposób myœlenia, w jego marzenia i zamiary. Nale¿y tak prowadziæ studenta, by wydobyæ to, co dla niego jest najlepsze, nie os³abiaj¹c jego wra¿liwoœci. Bardzo
istotnym w owym dialogu jest element ryzyka, prze³amywanie w³asnych oporów oraz przeczucie i wiara
w rzeczy na pozór niemo¿liwe.
Ma Pan na swoim koncie wiele spe³nieñ artystycznych, które z nich uwa¿a Pan za szczególnie
wa¿ne?
Nagrody nie s¹ dla mnie najwiêksz¹ satysfakcj¹, poniewa¿ czêsto bywaj¹ dzie³em przypadku. Wielokrotnie zasiada³em w jury i wiem, na czym ta zabawa polega. Werdykt w du¿ej mierze zale¿y od samego sk³adu takiego gremium. Je¿eli s¹ to plastycy z ró¿nych dyscyplin, wybór bêdzie optymalny, bardziej
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z Januszem Karbowniczkiem, artyst¹ malarzem, profesorem prowadz¹cym
Pracowniê Rysunku w Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach rozmawia
Anna Stefanik.

obiektywny. Niestety czêsto jest tak, ¿e werdykt jest sterowany mod¹, panuj¹cymi trendami lub
jest wynikiem braku wyobraŸni jurorów. Zadowolenie sprawia mi w³asna praca twórcza niezale¿nie od intelektualnego i fizycznego mozo³u a w pracy zawodowej – ten specyficzny sposób
prowadzenia dialogu ze studentem – o czym wspomina³em – nie maj¹cy nic wspólnego z nauk¹, a polegaj¹cy na odkrywaniu poprzez doœwiadczanie. Satysfakcjê przynosi mi obserwowanie twórczoœci m³odych artystów opuszczaj¹cych progi Akademii Sztuk Piêknych i ich sukcesy.
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Czy tytu³ ma ukierunkowaæ interpretacjê dzie³a, pomóc w jego zrozumieniu?
Tytu³ nie ma znaczenia, w koñcu malujemy wci¹¿ ten sam obraz. Nieraz na wystawie podchodzi do
obrazu odbiorca i czyta najpierw tytu³, póŸniej przypisuje go formie. W ten sposób próbuje odczytaæ
przekaz. Mnie tytu³y u³atwiaj¹ pracê, po prostu wiem gdzie, co pos³a³em. Sztuka jest kameralna, dla
kilku, kilkunastu odbiorców. Nie wszyscy mog¹ j¹ poj¹æ, ale czy chodzi w tym wszystkim o pojêcie,
zrozumienie? Chodzi o prze¿ycie. Wydaje mi siê, ¿e odrobina wra¿liwoœci, któr¹ ma ka¿dy cz³owiek
wystarczy by „dotkn¹æ” obrazu. Zawsze wola³em odbiorców spoza bran¿y, poniewa¿ s¹ bardziej szczerzy i autentyczni. Oceny krytyków sztuki s¹ standardowe, pozbawione prób analizy i interpretacji. Media i krytyka ustalaj¹ opinie i prawdy drog¹ spekulacji, rankingów i statystyk na w³asny u¿ytek.
Sztuki nie da siê zrozumieæ, nie mo¿na jej dotkn¹æ, zinterpretowaæ. Ponadczasowoœæ dzie³a oddziela
go od codziennoœci i pozwala zachowaæ jego tajemnicê.

Ilona Kula

B A B C I A
Proszê sobie wyobraziæ grudniowy poranek.
Œnieg prószy gêsto a mróz opala ludziom twarze.
Na miejskim przystanku, w³aœnie o tej porze, stoi
stara kobieta okutana w szary p³aszcz, którego
ko³nierz chowa jej g³owê mniej wiêcej po koñce
uszu. Czapki zapomnia³a, a mo¿e nie ma, i z tej
przyczyny jej œnie¿nobia³e w³osy zrywaj¹ siê naiwnie przy najl¿ejszym podmuchu. Stoi tam piêtnaœcie minut a¿ wyczekiwany przez ni¹ tramwaj
podje¿d¿a i z trzaskiem udostêpnia gêstwinê ludzi.
Ludzie ci zró¿nicowani pod wzglêdem nieciekawych wnêtrz, od których zdaje siê byæ ciekawszy
ich wygl¹d, nie opuszczaj¹ niestety swoich miejsc,
za to wchodz¹cych wskakuje na platformê jakaœ
dziesi¹tka. Staruszka stawia nogê na tramwajowym
schodku jako pi¹ta. Nie to ¿eby cztery dziewczyny przed ni¹ zapomnia³y dobrych manier. O nie.
Po prostu nale¿ycie jej nie zauwa¿y³y. Bo i jakim
cudem? Jedna z nich rozprawia o kole¿ance posiadaj¹cej jednoczeœnie dwóch ch³opców, czyli oszustce, i chocia¿ wszystkie spostrzeg³y staruszkê, nie
wziê³y tego pod uwagê. Ot ca³e chamstwo.
Biedna kobiecina do³¹czywszy do œcisku ¿ywi
nadziejê, ¿e na nastêpnym przystanku tramwaj
troszkê siê opró¿ni i (nie liczy ¿e bêdzie ³atwo) gdy

tylko zauwa¿y kogoœ m³odego ze zdrowym sercem, krêgos³upem i mózgiem, a jednak posadzonego, zacznie nad nim biadoliæ. Babciu, przez
marzenia o raju œwiat jest piek³em! Wkrótce babcia ju¿ o tym wie. Co prawda tramwaj ustaj¹c wyrzuca kilkanaœcie osób, lecz miejsc siedz¹cych nie
doœæ ¿e nie opuszcza siê wcale to na dodatek dziwnym zbiegiem okolicznoœci zajmuj¹ je sami starzy. Wolna przestrzeñ miêdzy rzêdami krzese³
ujawnia ponury splot inwalidzkich lasek z reklamówkami rozmaitych leków. S³ychaæ pokaszliwanie, a pijak po œrodku lewej, bezdrzwiowej strony
wymiotuje pod nogi. Straszny z niego spryciarz:
podnosz¹c co chwilê mêtny wzrok na twarze pasa¿erów wzbudza w nich wstyd przez co mo¿e póki
to wymiotowaæ w spokoju. Staruszka myœli „Trudno, jest jeszcze wiele przystanków po drodze.
Z pewnoœci¹ za którymœ razem...” – tu przerywa.
Porwana uk³uciem w klatce piersiowej przytula
twarz do lodowatej, metalowej rury trzymanej dot¹d ca³ym cia³em i pokrytej odt¹d ciemn¹ stron¹
ludzkiego t³uszczu. Czuje md³oœci, ma wra¿enie,
¿e zaraz zemdleje. Kiepsko z ni¹, co oznacza, ¿e
jej szanse na siedzenie gwa³townie wzros³y. Ale
co zachodzi: Gruba pani z reklamówk¹ ciastek na

BABCIA – cd
Tramwaj niespodziewanie drgn¹³. Staruszka
nie znajduj¹c oparcia ani w dr¹gach ani we w³asnych koœciach pada na œrodek tramwaju. Zaczêto
szeptaæ. Ktoœ podchodzi do niej i stawia j¹ na nogi,
ale za rad¹ wszystkich zmuszona jest przesun¹æ
siê na ty³ tramwaju. Tu rurek jest pod dostatkiem.
Po trzech stronach. Gdzie babcia by³a do tej pory?
Dobra rada ¿ycia warta, jak pisa³ Rimbaud. Jednak staruszka trzyma siê tylko kilka metrów, po
czym znowu pada jak d³uga. Lecz tym razem, o jak
dziki jest ten œwiat!, wstaje o w³asnych si³ach, czy
raczej s³aboœci?, i podchodzi, zachowawszy zupe³n¹ ruchow¹ równowagê, do kobiety z ciastkami. „Proszê mi ust¹piæ!” – krzyczy nad ni¹. Kobieta spogl¹da babci g³êboko w twarz i dzwoni.
Gdzieœ dzwoni. Trzeba uciekaæ, gdy¿ nie taki ludzki los. Tramwaj akurat wtacza siê na przystanek.
Babcia wype³za na poroœniêty petami œnieg i nie
bacz¹c na nikogo wznosi do nieba b³aganie: „Bo¿e,
spraw aby na œwiecie by³o wiêcej m³odzie¿y, bo
nie ma kogo przeganiaæ!”. Proszê sobie to tylko
wyobraziæ.
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kolanach niespodziewanie podnosi pe³n¹ w³osów
g³owê i zerka na babciê z wielkim wyrzutem. Tylko nie to. Babcia wyprostowuje siê jak na rozkaz.
W m³odoœci te¿ by³a nieœmia³a.
Na kolejnym przystanku nic siê nie zmienia
prócz tego, ¿e do tramwaju wsiada kilku rozczochranych ch³opców, którzy wchodz¹ w przyczesan¹ doros³oœæ i musz¹ przeklinaæ jak zmordowani ¿yciem murarze. Staruszka trzyma siê dr¹ga ledwo ¿ywa tak od wulgaryzmów jak i od ostrych
zakrêtów w jakie wpada co rusz maszyna. Pêdzi
okropnie pod wodz¹ motorniczego rozgniewanego czymœ, co mo¿emy sobie ³atwo wyobraziæ: Np.
Zdrada ¿ony / zdrada motorniczego, syn poeta /
motorniczy poeta, tramwaj siê psuje / motorniczy
alkoholik, pensja spóŸniona / pensja na rachunki
przepuszczona itd. itp. Ale co ze staruszk¹. Otó¿
staruszka doszczêtnie os³abiona wypuszcza nieoczekiwanie rurê i uderza ca³ym swoim organizmem na kobietê z ciastkami. Ciastka przez moment pachn¹ jej przed nosem kwiatami taniego
d¿emu. Kobieta z babci¹ na kolanach spogl¹da na
ludzi. Nikt raczej nie zwróci³ uwagi na zajœcie. Bez
s³ów chwyta wiêc staruszkê pod brod¹ i z niema³ym wysi³kiem przywraca j¹ pionowi. Uff... Staruszka podziêkowa³a gor¹co i trzyma siê od tej pory
lodowatego dr¹ga bardzo bardzo mocno. Na kolejnych przystankach wymieniaj¹ siê wy³¹cznie
nieliczne postacie z miejsc dla stoj¹cych. Wiem,
zupe³nie to niewiarygodne, lecz zjawisko cudu jak
najbardziej posiada kontrapunkt. Wymiotuj¹cy
mê¿czyzna zasn¹³. Wszyscy przeklinaj¹ go okrutnie. Gdy tramwaj przystaje po raz szósty (do koñca zosta³y 4 stacje), postaæ w fioletowej kurtce,
zawiniêta u góry w zielony szal, podbiega do wymiocin i przykrywa je jednorazówk¹. Zupe³nie niepotrzebnie, bo teraz ka¿dy spogl¹da w to miejsce
czêœciej – na interwencyjnej siateczce jak malowany œw. Miko³aj. Podczas ca³ej tej akcji osobnika w szaliku staruszka tuptem swym ruszy³a oczywiœcie w stronê zwolnionego krzese³ka. Lecz có¿.
Szatan nie œpi. Wszystko w mig wysz³o na jaw i fioletowo-zielony ba³wan od czynu na rzecz ³adu
w tramwaju jednym susem powróci³ na w³asne
miejsce. Ach, gdyby babcia siê postara³a! Choæ
z drugiej strony spóŸniæ siê o nieca³¹ sekundê to
z pewnoœci¹ sztuka.

Katarzyna Krzan
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Powodzenie, sukces, s³awa, wieczna m³odoœæ,
wreszcie – nieœmiertelnoœæ. To marzenie ka¿dej
gwiazdy, niezale¿nie od tego, czy ma ona lat dwadzieœcia kilka jak Britney Spears czy skoñczon¹
szeœædziesi¹tkê jak Mick Jagger. M³ody wygl¹d,
seksapil s¹ gwarantem sukcesu, warunkiem powodzenia.
Kalifornijski oœrodek Kaba³y obiecuje to
wszystko, dok³adaj¹c jeszcze zapewnienie o mo¿liwoœci osi¹gniêcia nieœmiertelnoœci dziêki studiowaniu Kaba³y – jednej z najg³êbszych i najbardziej tajemniczych odmian mistyki, uwa¿anej
przez ¯ydów za najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia.
Swego czasu w krêgach hollywoodzkich
modna by³a scjentologia. S³awni ludzie, wœród
nich John Travolta wp³acali na konta organizacji
miliony dolarów, w zamian zyskuj¹c sprawdzone metody na osi¹ganie sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym. Swoje najlepsze role Travolta zagra³ w³aœnie dziêki wp³ywom scjentologów. Obecnie jednak popularna sta³a siê Kaba³a.
Adepci, których staæ na wystawianie wysokich
czeków, otrzymuj¹ od samego guru osobiœcie
przez niego wi¹zan¹ na lewym nadgarstku czerwon¹ nitkê – symbol wtajemniczenia w sekrety
staro¿ytnych kabalistów.
W tradycyjnej kabale prowadzi siê ¿mudne
i d³ugotrwa³e medytacje nad 72 (?) imionami
Boga. W wersji hollywoodzkiej wystarczy spojrzeæ na sam hebrajski napis. I wcale nie trzeba
znaæ jêzyka, by posi¹œæ tkwi¹ce w Bo¿ym imieniu tajemnice. Lektor przeczyta napis, a sam zainteresowany po prostu siê w niego ws³ucha.
W tak prosty i przyjemny sposób mo¿na cieszyæ
siê doznaniem mistycznym, prowadz¹cym do
g³êbszego poznania prawdy o wszechœwiecie,
Bogu, sobie samym, a wszystko po to, by w dalszej perspektywie osi¹gn¹æ nieœmiertelnoœæ.
Na spotkaniach oœrodka, o czym pisze Yossi
Klein Halevi w artykule dla „The New Republic”
przedrukowanym przez „Forum” (28/2004), spotkaæ mo¿na Demi Moore, Britney Spears, Micka
Jaggera i Madonnê. Ta ostatnia sta³a siê popularyzatork¹ ruchu. Z zagorza³ej katoliczki zagubionej w „materialnym œwiecie”, gdzie b³¹dzi³a poœród licznych pokus sta³a siê „kabalistk¹”. Na
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wydanej przez oœrodek ksi¹¿ce „Moc Kabbalah”
autorstwa samego twórcy ruchu Rav Berga, Madonna „w³asnymi s³owami” zachwala kaba³ê jako
technikê (sic!) osi¹gania szczêœcia i nieœmiertelnoœci. Oczywiœcie ma ona charakter ponadreligijny, co doskonale pasuje do retoryki New Age.
Wyznawcy kaba³y wierz¹ w nieœmiertelnoœæ,
ale nie w wieczne ¿ycie duszy, gdzieœ „na tamtym œwiecie” czy innej planecie, jak cz³onkowie
wielu sekt. Kabaliœci wierz¹ w nieœmiertelnoœæ
doczesn¹, tu na ziemi, teraz. Wierz¹, ¿e ich cia³a,
dziêki poznaniu kabalistycznych sekretów, nie
ulegn¹ ¿adnym niepokoj¹cym zmianom, pozostaj¹c na zawsze m³ode i zdrowe. Guru Berg oferuje
swoim podopiecznym realizacjê ich najwiêkszego marzenia – zatrzymania na zawsze momentów szczêœcia.
Jak dot¹d ¿aden z wyznawców nie umar³.
Gwiazdy pozostaj¹ ¿ywe, odnosz¹ sukcesy, graj¹
w filmach, nagrywaj¹ p³yty, wci¹¿ odnosz¹ sukcesy. Nauki mistrza zdaj¹ siê wiêc na razie sprawdzaæ, a nawet jeœli coœ siê nie uda, zawsze mo¿na
zmieniæ guru na lepszego, bardziej przekonuj¹cego. Tych akurat nigdy nie powinno zabrakn¹æ,
szczególnie w œwiatku pozbawionym duchowych
prze¿yæ, nastawionym na zarabianie pieniêdzy,
odnoszenie sukcesów. W³aœnie tam najlepiej
sprzedaj¹ siê mistyczne idee, szybkie metody
osi¹gania spokoju, wyciszenia, neutralizowania
stresu – choroby naszych czasów, powoduj¹cej
depresjê czy raka. Odrobina mistyki na co dzieñ,
choæby w tak uproszczonej formie pozwala oddaliæ od siebie choæ na chwilê sprawy bie¿¹ce i zaj¹æ siê czymœ, co jest „tak naprawdê wa¿ne”, zyskaæ przez to dystans do codziennych obowi¹zków, a przez to i ów spokój ducha, pozwalaj¹cy
opanowaæ stres. Je¿eli wystarczy patrzenie na ci¹g
znaków i ewentualnie powtarzanie obco brzmi¹cych dŸwiêków, by poczuæ odprê¿enie i namiastkê szczêœcia wiecznego, to czemu nie? Nie jest
to specjalnie trudna metoda. Szczególnie, ¿e zbiorowe medytowanie w doborowym towarzystwie
przynieœæ mo¿e nie tylko ulgê, ale i przy okazji
mo¿na podnieœæ swój status, podkreœlaj¹c, ¿e robi
siê oto coœ, co jest „trendy”.
Im intensywniejsze jest ¿ycie, tym silniejszych bodŸców potrzeba by poczuæ cokolwiek.

organizatorzy ruchów religijnych, sekt,
organizacji parareligijnych zabiegaj¹
o poparcie ludzi nie tyle s³awnych, co
bêd¹cych akurat „trendy”. Dziêki nim
mo¿na zdobyæ dodatkowe miliony dusz
i dolarów.
Na oficjalnej stronie internetowej www.kabbalah.com autorzy opisuj¹ kaba³ê jako uniwersalne œwiat³o przenikaj¹ce nas wszystkich i ca³y
wszechœwiat.
Co to jest kaba³a? Jest to odpowiedŸ na wszystkie pytania, a szczególnie na te fundamentalne: kim
jesteœmy? Sk¹d siê wziêliœmy? Jaka jest nasza rola?
Kaba³a jest moc¹ zdoln¹ ca³kowicie zmieniæ ¿ycie
nie tylko jednostki, ale i ca³ego œwiata. Jest si³¹
przenikaj¹c¹ kosmos. Wprowadza porz¹dek do
chaosu, przynosi rozwi¹zania.
Podstawowym Ÿród³em kaba³y jest staro¿ytna ksiêga Zohar. Jest to 23 tomowa wiedza na
temat najwiêkszej energii udzielonej cz³owiekowi. Historycy udowadniaj¹, ¿e Zohar stanowi autentyczny œwiêty graal, albo „Drzewo ¿ycia”
wszystkich religii. Stanowi instrument powstawania niekoñcz¹cych siê cudów. Obiecuje nic innego, jak tylko ca³kowit¹ wolnoœæ od chaosu, destrukcji i œmierci. U¿ywa siê tu ciekawego okreœlenia: „si³a staro¿ytnej duchowej technologii”
(power of this ancient spiritual technology).
Sekret Zoharu jest zaskakuj¹co prosty: ksiêga emituje œwiat³o (the power of light), które rozjaœnia wszelkie ciemnoœci œwiata, takie jak choroby, depresje, niezadowolenie czy nawet sam¹
œmieræ na podobieñstwo œwiat³a zapalanego
w ciemnym pokoju.
Medytuj¹c, kontempluj¹c, czy tylko poznaj¹c prawdy Zoharu, zapala siê œwiat³o w ¿yciu studiuj¹cego. Za ka¿dym razem, gdy u¿ytkownik odwiedza stronê, kolejne œwiate³ko zapala siê w jego umyœle. Dziêki temu ¿ycie staje siê coraz lepsze i odrobinê „jaœniejsze”.
Kaba³a – zgodnie z tekstem zamieszczonym
na stronie – jest „œwiat³em”. Nie jest religi¹! Jest
duchow¹ si³¹ przenikaj¹c¹ wszechœwiat. Œwiat³o
to jednakowo oddzia³uje na chrzeœcijan, muzu³manów, hindusów i ¯ydów, a przy tym na ca³¹
ludzkoœæ. Kaba³a wywar³a ponoæ wp³yw na takich ludzi jak: Abraham, Moj¿esz, Jezus, Mahomet, Platon, Pitagoras, Newton, Shakespeare,
Freud, a tak¿e na ca³e grono nie wymienionych
wybitnych przedstawicieli nauki, religii i polityki w naszych czasach. Studiuj¹c kaba³ê mo¿na
znaleŸæ siê w niezwykle doborowym towarzy-
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Potrzeba spektakularnych widowisk, nawróceñ,
kontaktu z nawiedzonymi, opêtanymi czy œwiêtymi. Potrzeba zanurzenia siê w „czymœ innym”,
zrzucenia z siebie w³asnych problemów i wkroczenia na sprawdzon¹ drogê prowadz¹c¹ nieub³aganie do wielkiego celu.
Fikcyjne emocje, odgrywane przez zawodowych aktorów przestaj¹ zaspokajaæ potrzeby widza. Potrzebuje on autentycznych prze¿yæ. St¹d
tak bardzo popularne staj¹ siê produkcje z cyklu
„real”, gdzie wszystko ma byæ „prawdziwe” pocz¹wszy od wystêpuj¹cych bohaterów (tzw. zwykli ludzie), przez miejsca akcji, a¿ po skrajne
emocje wywo³ywane przez producentów programów. Wszystko musi byæ „z ¿ycia wziête”. W tym
celu mo¿na wykorzystywaæ nieetyczn¹ technikê
„ukrytej kamery”, czy poddawaæ uczestników
spektakli ekstremalnym prze¿yciom, typu jedzenie much, œwie¿ych owczych oczu czy wypytywaæ ich o intymne szczegó³y z prywatnego ¿ycia.
Wszystko to ma wstrz¹saæ widzem i pozostawiaæ
go jak najd³u¿ej przed odbiornikiem, choæby siê
krzywi³ z obrzydzenia, oburza³, krytykowa³, krêci³ z politowaniem g³ow¹. Byle tylko nie u¿y³ pilota do zmiany kana³u.
Nie jest to droga, któr¹ ³atwo siê kroczy. Aby
nie wypaœæ z obiegu, byæ nieustannie „trendy”
trzeba wyrzec siê w³asnych cech, w³asnego sumienia nawet, kupowaæ produkty, które s¹ na topie, mówiæ jêzykiem, jakiego wymaga obowi¹zuj¹ca akurat moda, wierzyæ bezgranicznie
w przekazy popkultury oraz w to, ¿e dziêki tym
zabiegom zachowa siê w³asn¹ to¿samoœæ, jak
w sloganie: „B¹dŸ sob¹. Wybierz Pepsi”. Na tej
zasadzie urzêdniczka w œrednim wieku zgadza siê
na wykonanie kaskaderskiej sztuczki, a ambitna
studentka rozbiera siê przed kamerami w domu
zbudowanym na potrzeby któregoœ z reality show.
Je¿eli gwiazda, której powodzi siê wyj¹tkowo dobrze w ¿yciu zawodowym, której cia³o nie
psuje siê pod wp³ywem mijaj¹cego czasu, która
rodzi dzieci po czterdziestce nie przerywaj¹c kariery, twierdzi, ¿e to wszystko zawdziêcza poznaniu tajemnic nieœmiertelnoœci zawartych w kabale, a popieraj¹ jej wypowiedŸ inni, równie s³awni
i bogaci, to musi coœ w tym byæ. Mo¿e warto wiêc
spróbowaæ. Przecie¿ to nie szkodzi, a mo¿e pomóc i mnie.
W œwiecie rozchwianych wartoœci ka¿dy
mo¿e byæ prorokiem. Szczególn¹ szansê ma na
to gwiazda pop, której s³owa fani i czytelnicy
czasopism spijaj¹ niczym nektar. Pewnie dlatego
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stwie. Ciekawe, ¿e ka¿da nowa organizacja powo³uje siê na te same postaci,
stanowi¹ce uniwersalne symbole byæ
mo¿e w³aœnie owego upragnionego
¿yciowego sukcesu.
Kaba³a wyra¿a d¹¿enie do otrzymania wy¿szej formy œwiadomoœci, odczucia prawdziwego, niezafa³szowanego obrazu œwiata, co ma prowadziæ do odkrycia sensu ¿ycia. Wa¿nym elementem poznania jest samodzielnoœæ. Studiuj¹cy sam
poznaje prawdê o sobie i wszechœwiecie. Przy
czym jest to wiedza praktyczna, a nie abstrakcyjna, maj¹ca realne skutki w ¿yciu doczesnym. Studiuj¹c prawdziwe ksiêgi, kabalista otwiera swój
szósty zmys³ na œwiat³o, doznaj¹c tym samym
oczyszczenia i pog³êbienia œwiadomoœci kosmosu, przesz³oœci i przysz³oœci. Jednak najkorzystniej kaba³ê poznaje siê w grupie pod okiem nauczyciela – rawa, który jest swoistym przewodnikiem po zawi³ych tajemnicach Zoharu.
Pierwsza ksiêga kaba³y, tzw. „Tajny anio³”
(Raziel ha-Malach) zosta³a napisana przez Adama, który otrzyma³ wiedzê bezpoœrednio od Boga,
a nie jak jego nastêpcy dziêki wiedzy pochodz¹cej ze studiów i woli zg³êbienia tajemnic. Pierw-

szym kabalist¹ by³ Abraham, który jako pierwszy poj¹³ samodzielnie Stwórcê. Swoj¹ wiedzê
przekaza³ ustnie w ksiêdze „Sefer Jecira”. Z kolei ca³¹ wiedzê kolejnych pokoleñ zebra³ Moj¿esz
w ksiêdze zwanej „Tora”. W III w. n.e. rabi Szymon napisa³ Zohar, stanowi¹cy system wyk³adania kaba³y. Ksiêga ta jest napisana w przenoœni
i w jêzyku aramejskim, bêd¹cy odwrotn¹ stron¹
hebrajskiego. Kryje w sobie wiele tajemnic, do
których jednak mo¿na dotrzeæ stosuj¹c odpowiednie metody postêpowania.
Kaba³a nie jest ju¿ przeznaczona dla ¿onatych ¯ydów po czterdziestce, ale mog¹ j¹ studiowaæ wszyscy zainteresowani. Pomaga to pod³¹czyæ siê do duchowych mocy, które, jak napisano
na stronie poœwiêconej Zoharowi (www.zohar.com) bêd¹ chroniæ, rozwijaæ i przemieniaæ nasze ¿ycie a¿ do osi¹gniêcia pe³nej Œwiat³oœci, która wykluczy wszelk¹ ciemnoœæ. Co wiêcej mo¿na równie¿ zamówiæ jeden z ponad miliona egzemplarzy ksiêgi dzwoni¹c pod numer 1-800KABBALAH. Dziel¹c siê œwiat³em osi¹gn¹æ
mo¿na pokój na œwiecie.
W ten sposób staro¿ytna wiedza staje siê towarem.

Anna Alochno – Janas

P R Z E M I A N A
bie pamiêæ czyjejœ dobrej intencji: dedykacjê
zdobn¹ w ¿ar mi³oœci, sympatiê przyjaŸni, w okolicznoœci podarowania, a to na gwiazdkê, to znów
na urodziny, z mi³oœci¹, z szacunkiem, na pami¹tkê... Dar rozmija³ siê jednak z obdarowanym.
Niechciana ksi¹¿ka koñczy³a jako prezent przechodni lub te¿ pozbywano siê jej bez ¿alu oddaj¹c do antykwariatu (ksi¹¿kowego sierociñca) lub
po prostu wyrzucaj¹c na wysypisko œmieci. Taka
ksi¹¿ka nosi³a w sobie ¿al i zawód nieprzeczytanej, niekochanej, odrzuconej. Wzgardzona przez
czytelnika kochanka roni³a ³zy do œrodka siebie
samej, a¿ zaczyna³a siê rozpadaæ pocz¹wszy od
grzbietu: klej rozpuszcza³ siê, a nici pêka³y, kartki zaœ trzyma³y siê ostatkiem si³, przera¿one, ¿e
mog¹ wypaœæ. Takie ksi¹¿ki by³y m³ode i stare
zarazem, zgrubia³e od bolesnych doœwiadczeñ,
lecz nieznaj¹ce pieszczoty otwarcia.
Weronika kocha³a je wszystkie, a one kocha³y j¹. Zaufa³y jej bezgranicznie do tego stopnia,
¿e pozwala³y sobie na bezwstyd wypasania swoich liter po ca³ym pokoju. Stawa³y siê wtedy nagie i bezbronne, a zamkniête przez wiele lat litery mog³y wreszcie pohasaæ jak rozbrykane kociêta.
Weronika pozwala³a im na to. Wiedzia³a bowiem, ¿e jeœli tylko zechce czytaæ któr¹kolwiek
ze swoich podopiecznych, jej litery natychmiast
pos³usznie wróc¹ na swoje miejsce nie zmieniaj¹c nawet przecinka i zachowuj¹c ca³y swój pierwotny uk³ad bez zmian, ³¹cznie z b³êdami drukarskimi wyszczególnionymi b¹dŸ nie w do³¹czonej erracie.
Miêdzy ksi¹¿kami a ich w³aœcicielk¹ panowa³a niezwyk³a wiêŸ. W³aœciwie mo¿na j¹ by³o
nazwaæ symbioz¹, bo obie strony by³y od siebie
uzale¿nione. Ksi¹¿ki by³y wierne i wdziêczne za
dom jak przygarniête i otoczone mi³oœci¹ zwierzêta. A Weronika? Có¿, dla niej, zalêknionej,
nieœmia³ej, wycofanej i zra¿onej do ludzi, ksi¹¿ki stanowi³y ca³e jej ¿ycie i jedynych przyjació³
jakich mia³a. Sta³a siê ju¿ niemal odludkiem i wychodzi³a z domu ju¿ tylko po to, ¿eby zdobyæ
kolejn¹ pozycjê, któr¹ sobie upatrzy³a. Pocz¹tkowo mia³a pracê, któr¹ nawet lubi³a, ale z czasem
jej obsesja odgrodzenia siê ksi¹¿kami od œwiata
zaczê³a zwyciê¿aæ. Zgromadzi³a nieco oszczêd-

P
R
O
Z
A
Nr 2 / 2007
Str. 37 / 42

Za górami tomów, za lasami woluminów na
szerokich pó³kach piêtrzy³y siê ksi¹¿ki. Od pod³ogi a¿ do sufitu. W ca³ym pokoju. Œcian nie by³o
ju¿ widaæ. Zros³y siê z ciê¿kimi rega³ami i zapomnia³y o samodzielnym bycie. Sufit broni³ siê
jeszcze i jak na razie wychodzi³ z tego zwyciêsko. Pod³oga nieustannie toczy³a boje o dominacjê. Ksi¹¿ki i z ni¹ wygrywa³y zbyt czêsto. Powietrze by³o ju¿ tak przesi¹kniête papierem, ¿e
wydawa³o siê, i¿ fruwaj¹ w nim litery niczym
maleñkie owady lepi¹ce siê do skóry. Po drewnianej pod³odze pe³za³y ich ju¿ ca³e masy uk³adaj¹c siê w znane i nieznane s³owa, frazy, zdania. Przemieszcza³y siê niezmiernie szybko tupi¹c
bezg³oœnie w bezustannym procesie s³owotwórstwa i uk³adaj¹c trójwymiarowe kopczyki ze s³ów.
Kiedy Weronika wchodzi³a do pokoju, litery
natychmiast zauwa¿a³y j¹, niczym pieszczotliwe
koty ociera³y siê o jej nogi, wspina³y po ramionach, wpl¹tywa³y we w³osy jak oswojone motyle. Zazwyczaj przynosi³a im kolejn¹ siostrê:
o œnie¿nobia³ych jeszcze kartkach, b³yszcz¹cych
kolorami ok³adkach, twardych i m³odych jak
zdrowe zêby drapie¿nika, pachn¹c¹ jeszcze matk¹
drukarni¹. Dumn¹ ze swej m³odoœci ksi¹¿kê-niemowlê, dziewicz¹ jeszcze i nie znaj¹c¹ dotyku
palców ani stygmatów o³ówka.
Jednak nie zawsze tak by³o. Czasem do rozros³ego stada grubych tomów do³¹czano siostrê
star¹ i zniszczon¹, o stronach zakurzonych i po¿ó³k³ych, poranion¹ przez mole i nieostro¿ne rêce,
ubran¹ niczym wdowa w kir w ok³adki czarne
i anonimowe, bez b³yszcz¹cych napisów i chwytaj¹cych oczy rysunków. Ksi¹¿kê-staruszkê, która wiele ju¿ czytaj¹cych par oczu widzia³a i ró¿nie by³a traktowana; ksi¹¿kê obarczon¹ swoj¹
w³asn¹ niepowtarzaln¹ histori¹ podkreœleñ, westchnieñ i zamyœleñ, ksi¹¿kê obarczon¹ pamiêci¹.
Bywa³a to pamiêæ krzywd ksi¹¿ki chorej, kalekiej od wyrwanych kartek lub oskalpowanej bezlitoœnie z ok³adek, wstydliwie wytatuowanej dzieciêcymi bazgro³ami lub potraktowanej pogardliwie, jak notatnik przez kogoœ niewra¿liwego, kto
nawet jej nie czytaj¹c, opatrzy³ j¹ cennikiem zakupów czy numerem telefonu.
Bywa³y te¿ poœród sióstr ksi¹¿ki najbardziej
nieszczêœliwe: niechciane. Czasem nosi³y w so-
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noœci, ale nie by³o tego wiele. Dlatego
od pewnego czasu zaczê³a po kolei wysprzedawaæ domowe sprzêty, a nawet
szukaæ resztek jedzenia na œmietnikach.
Pieniêdzy by³o coraz mniej, wiêc i wychodzi³a coraz rzadziej po kolejne ksi¹¿ki. Jednak w³aœnie ta mania kupowania mog³a j¹ uratowaæ od ca³kowitej alienacji.
I tak up³ywa³y kolejne dni. Weronika jad³a
byle co, ¿eby tylko utrzymaæ siê przy ¿yciu, poza
tym ca³ymi dniami przesiadywa³a w swoim jedynym pokoju i czyta³a w nieskoñczonoœæ nurzaj¹c
siê w s³owach jak w odurzaj¹cych olejkach, to
znów bawi³a siê z literami g³aszcz¹c je i ³askocz¹c na przemian. Lubi³a te¿ rozmawiaæ ze swoimi ksi¹¿kami, choæ one nie umia³y jej odpowiedzieæ w³asnymi s³owami, bo przekazywa³y tylko
s³owa swoich autorów, ludzi, od których Weronika uciek³a i przed którymi siê chroni³a. Umia³y
tylko s³uchaæ uwa¿nie i szczerze, i potakiwaæ
machniêciem strony niczym mrugniêciem szeroko otwartych oczu.
A¿ nadszed³ czas, kiedy Weronika zakleszczy³a
siê w fikcyjnych œwiatach i nie potrafi³a ju¿ ich
opuœciæ. A mo¿e to one nie chcia³y puœciæ jej?
W ka¿dym razie przestawa³a ju¿ odró¿niaæ realnoœæ od licznych fabu³ i kreacji autorskich, które
k³êbi³y siê w jej g³owie jak spl¹tane motki we³ny,
z których ka¿da ¿y³a osobnym ¿yciem. Zaczê³a
powoli traciæ w³asn¹ to¿samoœæ i rozszczepiaæ siê
na tysi¹ce literackich bohaterów, których kiedyœ
wch³onê³a w siebie. Kiedy patrzy³a w lustro nie
by³a pewna czy jest Weronik¹ czy te¿ mo¿e Esther
Greenwood, Ann¹ Karenin¹, Alicj¹, Gregorem
Samsa, Martinem Edenem czy Juanem Cabo...
Cia³o Weroniki, z pocz¹tku p³ynne, zaczê³o
siê w koñcu rozwarstwiaæ i jakby nieco rozmazywaæ, zostawia³o lepkie œlady na tapicerce fotela, zupe³nie jakby przeszed³ tamtêdy œlimak.
Ksi¹¿ki znosi³y cierpliwie i w milczeniu t³uste
plamy na swoich ok³adkach, zaœ na niektórych
stronach Weronika zgubi³a w³asne linie papilarne, które ju¿ nigdy nie wróci³y na swoje miejsce.
Odt¹d dotyk jej palców sta³ siê uniwersalny i anonimowy. W³osy wypada³y jej garœciami straciwszy wczeœniej kolor, skóra zaczê³a na krótko przypominaæ celulozowe w³ókna, potem sta³a siê przezroczysta, a¿ w koñcu okaza³a siê palimpsestem.
S³owa i zdania pulsowa³y w coraz cieñszych
¿y³ach jak triumfuj¹ce wirusy, nak³adaj¹ce siê na
siebie teksty walczy³y o pierwszeñstwo przeœwi-

tywania pod udrêczon¹ ich walk¹ skór¹. Fluorescencyjne blaski liter wibrowa³y agresywnie tu¿
pod powierzchni¹ przypominaj¹c walcz¹ce
o przetrwanie bakterie.
W koñcu Weronika sta³a siê ju¿ tylko pust¹
pow³ok¹ bez wnêtrza ca³kowicie wype³nion¹ rozbieganymi literami. Jej cia³o straci³o nawet kszta³t,
przypomina³ raczej ogromne bezlistne drzewo
z tysi¹cami literopodobnych odga³êzieñ, pieprzyki i znamiona przekszta³ci³y siê – naturaln¹ w tej
sytuacji kolej¹ rzeczy – w znaki interpunkcyjne.
Oczy i usta zast¹pi³y wielkie hieroglify. Nie by³o
ju¿ odwrotu: Weronika przepoczwarzy³a siê, uleg³a metamorfozie w cz³owieka ksi¹¿kowego...
W³aœciwie by³o to zgodne z jej namiêtnoœci¹ i natur¹ bibliofila. Wiêc z jej punktu widzenia nie by³o
to a¿ tak zaskakuj¹ce, chocia¿ prawdê mówi¹c
w tej chwili nie czu³a ju¿ niczego i na niczym jej
nie zale¿a³o. Z mi³oœci upodobni³a siê do ukochanego przez siebie obiektu – na tyle na ile by³a
w stanie sta³a siê nim. Ów przedmiot zaw³adn¹³
ni¹ bez reszty. Gdyby mia³a jeszcze mózg i zmys³y, mog³aby poczuæ choæ jedn¹ chwilê szczêœcia
w swojej nowej postaci, rozkoszowaæ siê nadrealnym zjednoczeniem niemo¿liwym do spe³nienia, kiedy jest siê z drugim cz³owiekiem...
Ale Weronika nie mia³a ju¿ ani mózgu, ani
serca, ani w¹troby, ani krwi, ani koœci. W miejscu ¿eber mia³a wpisane po kolei s³owo „¿ebro”,
krêgos³up stanowi³o s³owo „krêgos³up” w odpowiedniej iloœci powielone, w miejscu czaszki kr¹gla³y odpowiednio dopasowane kszta³tem litery
uk³adaj¹ce siê w wyraz „czaszka”... To by³o prawie wszystko, co z niej zosta³o.
Nagle zaczê³o siê dziaæ coœ jeszcze. Czy¿by
to nie koniec metamorfozy? Tak, to chyba kolejny etap. Literowa sylwetka zaczê³a dr¿eæ, potem
dygotaæ, w koñcu trz¹œæ siê z ca³¹ moc¹, na jak¹
j¹ by³o staæ. Trzês¹c siê nadal zaczê³a pêcznieæ
w ró¿nych miejscach, jakby by³a gor¹c¹ law¹,
któr¹ od wewn¹trz wydymaj¹ b¹ble powietrza.
B¹ble kurczy³y i siê nadyma³y w coraz szybszym
tempie... a¿ w koñcu pêk³y rozrywaj¹c literowe
„cia³o” od œrodka! Miliony bezdomnych liter rozsypa³y siê po pod³odze, nie mia³y ju¿ swojej ksi¹¿ki, do której mog³yby nale¿eæ...
Z tekstu powsta³eœ i w tekst siê obrócisz – powiedzia³ autor do bohatera. A mo¿e to by³ bohater do autora? Czytelnik zaœ pyta: – A co ze mn¹?
– Ty te¿, czytelniku, ty te¿...

C O S I Ê S M A ¯ Y
P O D P A T E L N I ¥ ?

Reprodukcje: W. Englender

niu Witolda Englendera,
w³aœciciela jastrzêbskiej
galerii Ciasna, z³o¿y³o siê
oko³o 90 wydruków ze
zbiorów autora opracowania. O Gejszach opowiedzieli Krzysztof £apka
z rybnickiej galerii Deka oraz fotografik Zbigniew Podsiad³o, przyjaciele Witolda Englendera, który nie zdo³a³ dotrzeæ na wernisa¿.
17 maja to dzieñ hucznych pierwszych urodzin Patelni 36. By³ tort, gromkie „Sto lat”, pami¹tkowa Ksiêga Goœci,
¿yczenia dalszej owocnej
dzia³alnoœci, i koncert duetu
gitarowego Ene-Due (Patryk
Filipowicz i Jakub Jakubowski). Roczek to tak¿e wa¿na
data dla Zag³êbiowskiego
Towarzystwa Fotograficznego, które nasz¹ galeriê wybra³o na swoj¹ nieformaln¹
siedzibê
(spotkania
w czwartki – www.ztf.art.pl) . Ods³oniliœmy Ramê
ZTFu, w której prezentowane s¹ najlepsze zdjêcia cz³onków, wy³aniane w drodze wewnêtrznego konkursu. Rocznica zgromadzi³a wszystkich
naszych artystów i przyjació³ galerii.
Czerwiec nale¿a³ do Sk³adowiska Sztuki
(www.skladowiskosztuki.com) z wystaw¹ Krowa na Patelni, temat letni, daj¹cy swobodê interpretacji, potraktowany z przymru¿eniem oka.
To m³oda grupa, któr¹ tworz¹: Magda Guziñska,
Grzegorz Chudy, Maciek Kozakiewicz, Magda
Rech³owicz, Katarzyna Sejud i Iza Wolska. Pochodz¹ z ró¿nych krañców Polski (Szczecin,
Warszawa, Rybnik, Sosnowiec, Jastrzêbie Zdrój,
Katowice) a po³¹czy³a ich przyjaŸñ i sztuka. Za³o¿eniem grupy jest promocja siebie, jak równie¿ osób zaprzyjaŸnionych, w szczególnoœci
twórców zwi¹zanych z portalem Variart. Wystawa w Patelni by³a ich pierwsza zbiorow¹ prezentacj¹, a nawet by³o to pierwsze wspólne spotkanie wszystkich cz³onków w realu.
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Sosnowiecka galeria
Patelnia 36 pozostaj¹ca
pod artystycznymi skrzyd³ami Stowarzyszenia
Istota zaprezentowa³a
w ostatnich miesi¹cach
kolejne wystawy. Pomiêdzy, na przemian malarstwem i zdjêciami odby³
Krzysztof £apka z ryb- siê huczny Roczek.
nickiej Galerii DeKa
W kwietniu goœciliœmy Macieja S³awuskiego (www.mslawuski.republika.pl) rodem
z Boles³awca, znanego bardziej jako Slawus
Polonus b¹dŸ Artysta Terrorysta. Mieszka
i tworzy we Wroc³awiu. A tworzy zarówno
malarstwo, rysunek, jak i krótkie myœli s³owne – haikusy a nawet muzykê. Anatomie czyli
obrazy i efekty tego uboczne czyli atak na
Sosnowiec to by³a w³aœnie taka wybuchowa
mieszanka wszystkiego co zdo³a³ nasz Artysta wyprodukowaæ. Kto nie zd¹¿y³ na wystawê, ma szanse zapoznaæ siê z próbk¹ jego
twórczoœci – map¹ Wroc³awia, któr¹ malarz
podarowa³ galerii i która odt¹d wisi na honorowym miejscu w Pubie.
W maju zawis³a fotografia, nietypowa, bo
stara japoñska, z prze³omu XIX i XX wieku.
Wernisa¿ okrasi³a dworska, japoñska muzyka
z epoki Edo oraz ga³¹Ÿ kwitn¹cej wiœni. Na wystawê zatytu³owan¹ Niegdysiejsze gejsze, czyli
o wczesnej japoñskiej fotografii w opracowa-
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Wakacyjna wystawa, czyli lipiec
i sierpieñ to ekspozycja Zag³êbiowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zró¿nicowane style, ró¿norodnoœæ
podejœcia do fotografii pozwoli³o
cz³onkom na stworzenie ma³ego mixu. Od portretów, poprzez pejza¿e, makro do street foto,
wszystko to mo¿na zobaczyæ pod wspólnym
tytu³em ZTF autorsko. Pomys³ na grupê zrzeszaj¹c¹ mi³oœników fotografii pojawi³ siê dwa
lata temu. Na pocz¹tku z³o¿one ledwie z kilku
cz³onków w b³yskawicznym tempie zyskiwa³o
w swych szeregach nowych zapalonych fotografików. ZTF rozwin¹³ siê bardzo dynamiczne i ju¿ po pó³ roku dzia³alnoœci zdecydowa³
siê na swoj¹ pierwsz¹ wystawê – Ergo sum, która tak¿e mia³a miejsce w Patelnii 36 (czerwiec
2006).
Tu¿ po wakacjach wracamy z now¹ dawk¹
sztuki. Jesieni¹ zobaczymy miêdzy innymi fotografiê otworkow¹, malarstwo Marzeny Rojek i inne. Zapraszamy w nasze kulturalno-artystyczne progi. Chêtnie organizujemy te¿ wieczory poetyckie, spotkania autorskie i kameralne koncerty.

Redaktor Kostro wita przyby³ego na wernisa¿ Józefa
Makala, nestora fotoreporterów. Foto: Sebastian Leœniak

Anna Urgacz – kurator galerii
Stowarzyszenie Istota
Pub&Galeria Patelnia 36
Sosnowiec, ul.Warszawska 3
patelnia36@onet.eu

Od redakcji
Redakcja Magazynu zaprasza wszystkich pisz¹cych do wspó³pracy. Zapraszamy uczniów,
studentów i mi³oœników kultury do wspó³tworzenia pisma. Teksty, grafikê, fotografie itp proszê
przysy³aæ na adres: artanons@gazeta.pl. Ciekawe, oryginalne, m¹dre opublikujemy. Poszukujemy redaktorów dzia³ów oraz wspó³pracowników. Pozdrawiamy i czekamy na wasze opinie,
uwagi i pomys³y.
Dziêkujemy serdecznie za u¿yczenie do poprzedniego numeru zdjêæ ilustruj¹cych ¿ycie
Galerii Patelnia 36 Panu Grzegorzowi Nagrodzkiemu i Jaros³awowi Rudnickiemu. Przepraszamy za brak opisów, (chochlik drukarski za karê nie dosta³ œniadania).
Redaktor naczelna serdecznie przeprasza redaktora £ukasza WoŸnego za brak jego dzia³u
w niniejszym numerze. Tekst zosta³ wycofany z winy redakcji i z rêk¹ na sercu obiecujê podwójn¹ Tr¹bkê Eustachiusza wkrótce.
Powsta³a strona internetowa magazynu, na któr¹ serdecznie zapraszamy – szczegó³y na
ulotkach.
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Pawe³ Graja, ur. 1978 w Sosnowcu, zamieszka³y w Bêdzinie. Absolwent Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagielloñskim.
W swoich pracach inspiruj¹ go ró¿ne treœci znajdywane w g³owie w³asnej oraz w g³owach cudzych, które stara siê ubieraæ w symbole pochodz¹ce z rozmaitych zakamarków czasoprzestrzeni. Porównuje je do ksi¹g czy map, które
czytaæ mo¿na na sposób tybetañskiej mandali,
aborygeñskiego malowid³a na korze, prawos³awnej ikony czy te¿ na przyk³ad malowid³a
jaskiniowego. Bra³ udzia³ w kilku konkursach
krajowych i zagranicznych, ma równie¿ za sob¹
wystawy indywidualne i zbiorowe. Obecnie
w galerii Inny Œl¹sk w Tarnowskich Górach.

obracam siê za siebie i widzê ze istnienie moje opisywane by³o fotografi¹ zanim jeszcze postawi³am
pierwsz¹ stopê na ziemi
cokolwiek widzê i czujê to dziêki œwiat³u
fotografia daje mi te pewnoœæ ¿e nie poczujê siê nigdy jak kot w pustym mieszkaniu
moja jedyna prawdziwa mi³oœæ
Joanna Pietras
nie skoñczy³a ¿adnej szko³y, nie przyjêli jej
do Opavy z braku talentu
nie mo¿na zobaczyæ jej zdjêæ w Internecie
bo nie ma stycznoœci z komputerem
zreszt¹ podobnie jak z aparatem
wykonuje fotografie pude³kiem od zapa³ek
nawet te na meczach pi³karskich
uwielbia zdjêcia widoków i zachodów s³oñca
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Kontury œwiata utkwione w œwietle, dziêki œwiat³u istniej¹ce.
Có¿ byœmy widzieli gdyby spowi³ nas mrok?
Gdyby kszta³tów nie da³o siê prze³o¿yæ na obraz na grê cieni i œwiate³
Czerni i bieli?
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