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 GRZEGORZ JANKOWICZ 

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu Con-
rada zaprezentujemy dyskusje na temat lite-
ratury z udziałem pisarek i pisarzy z całego 

globu. Mam nadzieję, że ich refleksje pozwolą nam le-
piej  zrozumieć źródła problemów współczesnego świata. 
 Właśnie taka literatura – w krytyczny i angażujący sposób 
komentująca rzeczywistość – interesuje nas najbardziej. 
Właśnie taką literaturę pragniemy Wam przybliżać.

Opowieści prowadzą nas w strony, w które sami nigdy 
byśmy się nie zapuścili, czynią widzialnymi zjawiska, które 
na co dzień umykają naszej uwadze, uczą nas patrzeć inaczej 
– w przenikliwy i empatyczny sposób. Ale sama literatura 
również potrzebuje naszej atencji. Powstaje bowiem 
w określonych warunkach i mają na nią wpływ przeróżne 
mechanizmy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ludzie, 
którzy ją współtworzą, borykają się z licznymi problemami, 
których rozwiązanie będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
wspólnie podejmiemy namysł nad ich przyczynami.

Literatura to książki oraz ich autorki i autorzy, ale pole 
literackie, w którym książki powstają, jest niezwykle 
złożoną strukturą społeczną. Składa się z wielu instytucji, 
których pracownicy odgrywają istotne role w procesie 
wydawniczym. Pisarkom pomagają redaktorzy, redaktorom 
– korektorzy. Potem tekst trafia do składaczy i wreszcie do 
drukarzy. A są jeszcze ilustratorki, projektanci okładek, tłu-
maczki, promotorzy, księgarze, bibliotekarki, organizatorzy 
wydarzeń literackich, krytyczki i blogerzy… By uczynić tę 
potężną grupę widzialną, postanowiliśmy zorganizować 
Kongres Książki, który będzie towarzyszył tegorocznej edycji 
Festiwalu Conrada.

Podczas debat i branżowych warsztatów będziemy zajmo-
wać się problemami pojawiającymi się w polu literackim, 
dążąc przy tym do wypracowania narzędzi, które posłużą 
do ich rozwiązania. Kilka przykładów. Przedstawimy mode-
lowe umowy dla pisarek i pisarzy, które będą zabezpieczały 
ich interesy. Zastanowimy się, w jaki sposób przygotować 
program wydawniczy i jak uwzględnić w nim oczekiwania 
nie tylko czytelników, ale także księgarzy, bibliotekarzy, 
nauczycieli i animatorów czytelnictwa. Wskażemy projekty 
literackie wspierane przez samorządy miejskie, a także 
określimy priorytety dla metropolii ubiegających się o tytuł 
Miasta Literatury UNESCO.

Kongres Książki ma na celu dialog między różnymi środo-
wiskami, przede wszystkim między twórcami i wydawcami, 
a także wszystkimi, którzy są zaangażowani w tworzenie 
książki. Bez tego dialogu literatura nie może się rozwijać. 
Naturalną przestrzenią dla takiej rozmowy jest Festiwal 
Conrada. Bądźcie z nami już w przyszłym tygodniu.

Grzegorz Jankowicz
Dyrektor Programowy Festiwalu Conrada 
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N apisać o przedmiocie, okre-
ślając uprzednio kategorię: 
to książka. Taka, która nie 
przestała być ważna. Wyja-

śnić dlaczego. Zdania notować w języku 
ojczystym.

Gdybym poszła na kurs pisania, który 
prowadzi narratorka „Przyjaciela” Sigrid 
Nunez, ucieszyłabym się z podobnego 
zadania. Zakasałabym rękawy, przygoto-
wała zestaw ulubionych papierniczych 
utensyliów, naparzyła herbaty (zielonej 
lub białej, ewentualnie jaśminowej), za-
paliła świecę. Odprawiłabym rytuały pod-
patrzone w książkach i kolumnach spod 
znaku „Jak oni piszą?”. A potem rozejrza-
łabym się dookoła. I poczuła samotna jak 
może nigdy dotąd.

W takim miejscu zaczyna się ta nie-
pozorna historia. Niepozorna, niewielka 
(cała powieść zamyka się w dwustu stro-
nach) i kameralna. Opowiada o dojrzałej 
kobiecie (akademiczce, wykładowczyni, 
nowojorskiej pisarce) i psie należącym 
niegdyś do jej przyjaciela, który popełnił 
samobójstwo. Zanim to zrobił, wytypo-
wał właśnie ją do opieki nad swoim po-
nadwymiarowym czworonogiem o imie-
niu Apollo. Osieroceni przez kogoś bli-
skiego – kobieta i pies – towarzyszą so-
bie w czasie żałoby, którą przeżywają na 
swój sposób – nie tylko emocjonalnie, ale 
też somatycznie, we wspólnym, choć róż-
nym bólu fizycznym.

Odsamotnienie
Tyle. Właściwie nie ma tam żadnego in-
nego „dziania się”. Są, owszem, byłe żony 
i kochanki zmarłego (i wspomnienie jego 
seksistowskich zachowań). Są kursanci 
i kursantki zajęć kreatywnego pisania, za-
dający bezczelne i celne pytania, a także 
uczestniczki warsztatów organizowanych 
przez organizacje pozarządowe, pomaga-
jące ofiarom handlu ludźmi, które narra-

torka-bohaterka namawia do prowadze-
nia pamiętników. Jest literacki światek, 
niewolny od etykiet, klisz i cierpkich ko-
mentarzy pod adresem samotnej kobiety 
mieszkającej z dużym, dominującym nad 
przestrzenią ich ciasnego mieszkanka do-
giem arlekinem (który nie powinien tam 
w ogóle mieszkać, bo nie pozwala na to 
umowa najmu). Ale wszystko to znajduje 
się jak gdyby w tle. Na pierwszym planie 
jest relacja między kobietą a psem.

Jakie znaczenia nanizała autorka na 
subtelną nić tej opowieści, że zdobyła za 
nią przed dwoma laty nie tylko National 
Book Award for Fiction (NBA), ale i inne 
nagrody? Co sprawiło, że przełożono ją na 

wiele języków? Czym zjednała sobie czy-
telników i czytelniczki, otrzymując jedną 
z najwyższych not w historii wybrednego 
klubu książki, do którego należę?

Po pierwsze: odsamotnienie. Nie, to nie 
literówka, lecz próba nazwania doświad-
czenia, które próbuje uchwycić Nunez, 
a które polega na tym, że w wybudowa-
nym świadomie murze izolującym nas od 
świata otwiera się szczelina. Wkrada się 
przez nią towarzysz (w tym przypadku 
pies), pojawia się bliskość ze strony in-
nego istnienia. Nie narusza to struktury 
komfortowego odcięcia. Przeciwnie, staje 
się jego elementem. Odsamotnienie po-
lega na lekkim przeformułowaniu sa-
motności. Jej delikatne przełamanie nie 
skutkuje przesunięciem granicy oddzie-
lającej nas od zewnętrznego świata. Oto 
spotykają się dwie samotności i – nie 
wchodząc sobie w drogę – idą dalej, przed 
siebie, równolegle. Mają siebie w zasięgu 
wzroku, ale nie mierzą się nim.

W życiu bohaterki pies zdaje się moż-
liwym do przyjęcia towarzyszem, który 
wymaga troski, uwagi, ale nie wprowa-
dza do niego hałaśliwej krzątaniny, kon-
wenansów i small talku. Zaserwowany 
przez Nunez opis oswajania się z nową 
obecnością, dla której trzeba zrobić miej-
sce w skrojonym na własne potrzeby 
świecie, należy do piękniejszych we 
współczesnej literaturze.

Kult opowieści
No właśnie: potrzeby. Byłby to drugi po-
wód i źródło popularności tej powieści. 
Narratorce nie wystarczy „własny pokój”. 
Potrzebny jest jej cały świat, nawet jeśli 
miałby się zamykać w ciasnym, zagraco-
nym mieszkaniu. Tylko wtedy może pi-
sać, a to dla niej najważniejsze.

W tym miejscu możemy postawić 
znak równości między narratorką a au-
torką. Kiedy w 2018 r. Nunez odbierała 

Samotnica
MAGDALENA KICIŃSKA 

Cudem literatury – mówiła Sigrid Nunez  
w jednym z wystąpień – jest to, że można być dzięki niej poza  

i zarazem w samym centrum świata.

 „Przyjaciel” to powieść 
o dojrzałej kobiecie 
(akademiczce, 
wykładowczyni, 
nowojorskiej pisarce) 
i psie należącym niegdyś 
do jej przyjaciela, który 
popełnił samobójstwo. 
Osieroceni przez kogoś 
bliskiego – kobieta 
i pies – towarzyszą sobie 
w czasie żałoby, którą 
przeżywają na swój sposób: 
nie tylko emocjonalnie, 
ale też somatycznie, we 
wspólnym, choć różnym 
bólu fizycznym.
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SIGRID NUNEZ (ur. 1951) – amerykańska 
pisarka, laureatka prestiżowej National 
Book Award z 2018 r. za powieść 
„Przyjaciel”, która w 2019 r. trafiła do rąk 
polskich czytelników i szybko stała się 
bestsellerem. Wcześniej autorka 
napisała siedem powieści i słynne 
wspomnienia „Sempre Susan: A Memoir 
of Susan Sontag”. Jej inne teksty 
literackie ukazywały się m.in. w „The 
New York Times”, „Harper’s Magazine”, 
„The Paris Review” i „McSweeney’s”. 
Poza twórczością pisarską Nunez 
zajmuje się również pracą akademicką. 
Obecnie jest pisarką rezydentką na 
Uniwersytecie Bostońskim, gdzie 
prowadzi zajęcia z twórczego pisania.

NBA, powiedziała: „Dziękuję matce i na-
uczycielom [jedną z jej mentorek była 
Susan Sontag, o której napisała książkę 
– MK], którzy powtarzali: jeśli spotka cię 
coś nawet bardzo, bardzo złego, zawsze 
znajdziesz schronienie w literaturze. 
Miałam ogromne szczęście, że nie prze-
stawałam spotykać na swojej drodze lu-
dzi, którzy wierzyli, że pisanie i czytanie 
to najlepsze, co można zrobić ze swoim 
życiem”.

I rzeczywiście: córka matki o niemiec-
kich i ojca o chińskich korzeniach wycho-
wywała się w kulcie opowieści. Studio-
wała literaturę w prestiżowym żeńskim 
Barnard College i na Columbii. Pracowała 
m.in. dla „New York Review  of  Books”. 
Nieraz przyznawała, że „miała szczęście, 
bo nigdy nie musiała dorastać. Wciąż 
funkcjonuje jak doktorantka”. Tyle że ta 
konkretna wieczna studentka stroniła 
i stroni od imprez w akademikach i in-
tensywnego życia towarzyskiego. Odbie-
rając wspomnianą nagrodę, powiedziała 
to wprost: „Zostałam pisarką nie dlatego, 
że poszukiwałam wspólnoty, ale dlatego, 
że można to robić w samotności, ukryciu, 
odosobnieniu”. Z owej  samotni wyrywała 
się rzadko i niechętnie, głównie po to, by 
zarobić (ale „wystarczająco”, bo „szczegól-
nych wygód nie potrzebuje”). Przyjmuje 
więc zaproszenia, by poza Uniwersytetem 
w Bostonie prowadzić warsztaty kreatyw-
nego pisania. Przede wszystkim jednak: 
tworzy literaturę.

Po trzecie wreszcie, źródeł zachwytu 
nad „Przyjacielem” szukać można w spo-
sobie, w jaki narratorka próbuje utrzy-
mać balans między byciem w świecie 
a samowykluczaniem się z niego w celu 
tworzenia. Jak pustelnica, która potrze-
buje czasem wyjść ze swego eremu, by na-
sycić się światem i… upewnić, że dobrze 
jest żyć poza nim. Bo, jak mówiła Nunez 
w jednym z wystąpień sprzed kilku lat: 
„Cudem literatury jest to, że można być 
dzięki niej poza i zarazem w samym cen-
trum świata”.

Bohaterka „Przyjaciela” stopniowo re-
zygnuje z kolejnych aktywności społecz-
nych. Zastanawia się przy tym, kim się 
stanie, gdy przestanie być nauczycielką, 
przyjaciółką, koleżanką czy przykładną 
najemczynią. Ku własnemu zdziwie-
niu zauważa, że jest coraz bardziej przy-
wiązana do psa, który wnosi do jej życia 
coś, co wcześniej wydawało się zbędne. 
Wyleniałe od powtórek pytanie „być 
czy nie być?” zastępuje kwestią „być czy 

 Nunez pisze 
o „odsamotnieniu”, 
które polega na lekkim 
przeformułowaniu 
samotności. Jej delikatne 
przełamanie nie skutkuje 
przesunięciem granicy 
oddzielającej nas od 
zewnętrznego świata. 
Oto spotykają się dwie 
samotności i – nie 
wchodząc sobie w drogę 
– idą dalej, przed siebie, 
równolegle.

Powieść jest rejestrem różnych rela-
cji. Mamy parę przyjaciel–przyjaciółka. 
Mamy pisarkę bez większego sukcesu 
i pisarza z dorobkiem, choć od lat niepu-
blikującego. Nauczycielkę i zblazowa-
nego literata śliniącego się na widok stu-
dentek. Kobietę i mężczyznę. Możemy 
przyjrzeć się ich losom. Nunez skłania 
nas do zadawania kolejnych pytań. Kto 
tak naprawdę ma talent? Kto – również 
dzięki patriarchatowi – odniósł większy 
sukces? Kto kogo podziwiał? Kto do kogo 
żywił uczucia? Kto komu ofiarował przy-
jaźń? Żadna z tych kwestii nie jest oczy-
wista. „Przyjaciel” jest również opowie-
ścią o lojalności – wobec przyjaciela, a też 
wobec samej siebie. Na ile to, co robi ktoś 
nam bliski lub za takiego się podający, 
jest zgodne z tym, w co wierzymy? A je-
śli nie jest, to czy fakt ten musi przekre-
ślać szanse na przyjaźń?

Narratorka szczerze wyznaje, że nie 
nadąża za sloganami, które mówią jej, co 
– z racji wykształcenia, uprzywilejowa-
nej pozycji, bycia częścią nowojorskiej 
elity intelektualnej – „powinna” przyjąć 
jako część własnej formy życia. Przyznaje 
się, że nie nadąża za zmianami obyczajo-
wymi, tak naturalnymi dla kolejnych po-
koleń studentek i studentów, z którymi 
jako nauczycielka ma kontakt. Najdobit-
niej i najciekawiej to jej nienadążanie ma-
nifestuje się w damsko-męskim wymia-
rze jej relacji z przyjacielem.

Autorka nie unowocześnia poglądów 
swojej bohaterki, dając ją nam taką, jaką 
stworzyła kultura, w której funkcjono-
wała, kultura, w ramach której jedną ze 
strategii przetrwania w męskim towa-
rzystwie jest przyjęcie przez kobietę roli 
wyrozumiałej, pozwalającej na przesu-
wanie granic przyjaciółko-kochanko-
-matki.

Niczego w tej opowieści nie możemy 
być pewni. Nie wiemy, ile w odmalo-
wanym przez narratorkę obrazie przy-
jaźni jest prawdy, a ile zmyślenia, ile 
nadziei, a ile naiwności, ile oczekiwań, 
a ile projekcji przeniesionych na drugą 
istotę.

Na dwustu stronach Nunez udaje się 
zmieścić całą złożoność relacji między 
„opowiadaniem sobie” a „opowiada-
niem siebie”. Również w aspekcie formal-
nym, bo przechodzenie od monologu we-
wnętrznego do notatek i wypisów z lek-
tur, oddanie głosu zewnętrznemu, obo-
jętnemu wobec przywoływanych zda-
rzeń narratorowi oraz niechronologiczny 

być z?”. Rzecz jasna, nie daje ostatecznej 
 odpowiedzi.

Opowiadanie sobie 
i opowiadanie siebie

Czytając „Przyjaciela”, zastanawiałam się, 
w jaki sposób Nunez udało się zuniwer-
salizować problem, który zazwyczaj in-
teresuje wąskie grono piszących i litera-
turoznawców. Kogo, poza literatami, po-
ruszą opisy frustracji, której źródłem jest 
udręka tworzenia? Po lekturze Nunez od-
powiedź jest oczywista: wszystkich.
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przyjmuje to obojętnie. Nie chce walczyć 
o mieszkanie. Nie chce też szukać innego. 
Poddaje się prądowi wypadków, bo wie, 
że nawet jeśli będą tragiczne w skutkach, 
to i tak przetrwa. Umożliwi jej to pies. 
Dysponuje też intuicją, którą mają tylko 
ci, którzy przeszli przez doświadczenie ża-
łoby: czuje, że irracjonalne działania przy-
niosą jej spokój.

Trwanie w bezruchu, kurczowe trzyma-
nie (się) za dużego psa w za małym miesz-
kaniu – dawno nie natknęłam się na rów-

 rozwój historii podkreślają chwiejność tej 
 relacji.

Współbycie
I chwiejność, alinearność, abstrakcyjność 
samego procesu żałoby.

Bohaterka coraz mniej interesuje się 
światem poza mieszkaniem, które dzieli 
z psem, choć świat się o nią upomina. 
Znajomi interweniują, by powstrzymać 
eksmisję, której podstawą jest nieprze-
pisowa obecność zwierzęcia. Bohaterka 

nie mocną metaforę żałoby. W obrazie 
tym zawarta jest istota współodczuwa-
nia, które może połączyć na pozór obce, 
różniące się od siebie, ale zjednoczone do-
świadczeniem istoty. Ze współbycia rodzi 
się ulga. Właśnie tak ucisza się napięcie 
i strach. © MAGDALENA KICIŃSKA

19 października na Festiwalu Conrada 
z SIGRID NUNEZ porozmawia Magda 
Heydel. 
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„Tygodnik Powszechny”
– weź, prenumeruj z MOCĄ!

od zawsze 
razem

Dla miłośników i uczestników 
Festiwalu Conrada 

wyjątkowa promocja

Kup dowolną prenumeratę elektroniczną lub drukowaną, 
a wydanie specjalne „Moc czytania” przygotowane 
na 10-lecie festiwalu otrzymasz* do domu GRATIS!

O czytaniu i do czytania. Dla tych, którzy 
czytają, bo lubią albo muszą. Wywiady, 
wiersze, komiksy, opowiadania i eseje 

oraz wyznania literackie.
„Moc czytania” to spotkanie 

z takimi autorami jak: Pamuk, Janion, 
Auster, Krall, Lem, Murek, Miłosz, Mrożek, 
Masłowska, Stasiuk, Tischner, Szymborska, 

Bargielska, Barańczak. Mało?
Jeszcze Gałczyński, Podgórnik, Lipska, 

Hartwig, Zagajewski i Minkiewicz.
A także rozmowa z Anną i Jerzym Turowiczami 

(on obiecuje jej, że w końcu posprząta 
te książki w mieszkaniu, ona nie dowierza).

Sprawdź na powszech.net/odzawszerazem

*oferta ważna do 31.10.2020 
lub do wyczerpania nakładu „Mocy czytania”

O
G

ŁO
S

ZE
N

IE
 W

ŁA
S

N
E

 W
Y

D
A

W
C

Y



95

1 8  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 2 0

ģ

Szukam opowiadaczy
MAŁGORZATA REJMER:     

Mój głos jest słyszalny, dlatego czuję podwójną odpowiedzialność, 
bo nie przedstawiam tylko faktów, ale też moje ich interpretacje.

ALEKSANDRA WOJTASZEK: Tuż 
przed naszą rozmową spotkałam 
w Chorwacji człowieka o  skrajnie 
 nacjonalistycznych poglądach. 
Jak reporterka powinna rozmawiać 
z ludźmi, których przekonania uważa 
za szkodliwe i niebezpieczne?
MAŁGORZATA REJMER: Z założenia wo-

limy rozmawiać z ludźmi, z którymi 
dzielimy poglądy i wartości. Mieszkając 
w Gjirokastrze, przypadkowo usłyszałam 
płomienną przemowę sprzątaczki, która 
na różne sposoby wychwalała komu-
nizm – a to, że kiedyś była nauczycielką, 
że chodziła do kina, że świat miał porzą-
dek i sens. Przeklinała przy tym marność 
obecnego życia. Znajdowałyśmy się nie-
opodal domu Musine Kokalari, pisarki, 
która za działalność polityczną została po 
wojnie stratowana. Spędziła 16 lat w wię-
zieniu, potem żyła w nędzy, bez prawa do 
pisania, inwigilowana i prześladowana, 
jej dwóch braci rozstrzelano. Wcześniej 
poświęciłam wiele miesięcy na doku-
mentację historii Kokalari. Teraz zaś pa-
trzyłam na kobietę, która po krótkiej 
przemowie wróciła do sprzątania. Czu-
łam coś w rodzaju bezradności.

Nie da się jednak zrozumieć współcze-
snej Albanii, ignorując głos tej połowy 
społeczeństwa, która twierdzi, że wów-
czas żyło się dobrze, nawet jeśli ich opi-
nie to zlepek dysonansów czy wypaczeń. 
Budując książkę jako całość, dajemy czy-
telnikowi narzędzia, by mógł sam zinter-
pretować takie poglądy, dostrzec czające 
się w nich niebezpieczeństwo. Co więcej, 
trzeba uważnie śledzić, kiedy w danym 
społeczeństwie następuje proces prze-
suwania punktów ciężkości w narracji, 
kiedy dyskurs agresora staje się dominu-
jący. To ważne, choćby w kontekście Jugo-
sławii końca lat 80. i późniejszej wojny, ale 
nie tylko, bo wkraczamy w czasy perma-
nentnego kryzysu, będzie nam coraz trud-

niej żyć, coraz bardziej będziemy manipu-
lowani. Przemoc zaczyna się od języka, od 
cynicznego modelowania przeszłości.

Gdy w „Dużym Formacie” pojawił się 
reportaż o polskich nacjonalistkach, 
wielu uznało, że to ocieplanie ich 
wizerunku i oswajanie z nacjonali-
styczną retoryką.
Taki reportaż to trudne zadanie dla 

dziennikarza, szczególnie gdy zło nie wy-
daje się jednoznaczne, jest oszlifowane 
i pastelowe. Mimo wszystko musimy słu-
chać siebie nawzajem, bo gigantyczna po-
laryzacja społeczna rujnuje jakąkolwiek 
wspólnotowość. Kiedy zanika empatia 
i solidarność, znika człowiek.

Debata publiczna w Polsce jest schoro-
wana, a my jako społeczeństwo zmęczeni 
i znękani, chorzy fizycznie i psychicznie, 
i nawet służba zdrowia nie może nam po-
móc, bo sama jest chora. Wielu z nas jest 
wypalonych, cierpi na depresję i choroby 
autoimmunologiczne. Polskie dzieci jako 
drugie w Europie najczęściej popełniają 
samobójstwa. Są otyłe, nieszczęśliwe, 
pozostawione same sobie, a i tak na każ-
dym kroku słyszymy, że winne całemu 
złu tego świata są bestie LGBT.

Wierzysz, że dobry reportaż może 
to zmienić, zasypać antagonizmy, 
wskazać rzeczywiste źródła proble-
mów?
Mam takie poczucie, choć obawiam się, 

że publiczność, która czyta reportaże, to 
ludzie o określonej wrażliwości, posiada-
jący narzędzia rozumienia i interpretacji 
rzeczywistości. Czytanie staje się coraz 
bardziej elitarne, więc nawet gdyby re-
porter zadał sobie taki szczytny cel, trudno 
sprawić, aby książka dotarła do szerokiej 
publiczności. Z drugiej strony naprawdę 
dobre książki reporterskie znajdują czy-
telników, których reportaż angażuje emo-

cjonalnie i intelektualnie. To często kwe-
stia marketingu szeptanego, ludzie prze-
kazują sobie emocje, które niesie reportaż. 

W Polsce popularny jest  reportaż 
literacki. Myślisz, że czytelnicy 
szukają w nim informacji o świecie, 
czy może emocji, które zwykle wy-
wołuje fikcja?
W literaturze pięknej trudno przedsta-

wić bieżącą rzeczywistość tak, by unik-
nąć doraźnej publicystyki. Duża liczba 
tytułów powstałych w ostatnich latach 
szybko się zestarzała, brakuje w nich uni-
wersalnych treści. Oczywiście dotyczy to 
także reportażu, trzeba go pisać bardzo 
ostrożnie, aby się błyskawicznie nie zdez-
aktualizował. Ale to możliwe – przecież 
nadal czytamy Kapuścińskiego.

Uchodzi on jednak za kontrower-
syjnego reportera. Nie zawsze był 
wierny faktom, o czym pisał w jego 
biografii Artur Domosławski.
Jego książki są jednak brawurowe 

na poziomie języka. To wyrafinowany, 
gombrowiczowski eksperyment. Czyta-
jąc „Busz po polsku” – reportaże z prze-
łomu lat 50. i 60. – zastanawiam się, który 
ze współczesnych reporterów ma odwagę 
pisać w sposób tak wywrotowy, tak od-
ważnie posługując się symbolami i me-
taforami. Te reportaże nie skupiają się na 
datach i faktach, ale zabierają czytelnika 
w fascynującą podróż intelektualną, dla-
tego można czytać je także dzisiaj i nadal 
się nimi zachwycać.

Dochodzimy zatem do klasycznego 
pytania: gdzie kończy się reportaż, 
a zaczyna literatura?
Być może Kapuściński to faktycz-

nie przede wszystkim literatura piękna. 
 Jednak reportaże będące jedynie kroni-
karskim opisem wycinka  rzeczywistości, 

„Tygodnik Powszechny”
– weź, prenumeruj z MOCĄ!

od zawsze 
razem

Dla miłośników i uczestników 
Festiwalu Conrada 

wyjątkowa promocja

Kup dowolną prenumeratę elektroniczną lub drukowaną, 
a wydanie specjalne „Moc czytania” przygotowane 
na 10-lecie festiwalu otrzymasz* do domu GRATIS!

O czytaniu i do czytania. Dla tych, którzy 
czytają, bo lubią albo muszą. Wywiady, 
wiersze, komiksy, opowiadania i eseje 

oraz wyznania literackie.
„Moc czytania” to spotkanie 

z takimi autorami jak: Pamuk, Janion, 
Auster, Krall, Lem, Murek, Miłosz, Mrożek, 
Masłowska, Stasiuk, Tischner, Szymborska, 

Bargielska, Barańczak. Mało?
Jeszcze Gałczyński, Podgórnik, Lipska, 

Hartwig, Zagajewski i Minkiewicz.
A także rozmowa z Anną i Jerzym Turowiczami 

(on obiecuje jej, że w końcu posprząta 
te książki w mieszkaniu, ona nie dowierza).

Sprawdź na powszech.net/odzawszerazem

*oferta ważna do 31.10.2020 
lub do wyczerpania nakładu „Mocy czytania”
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ģ które dystansują się od języka literac-
kiego, nie mają w sobie pierwiastka uni-
wersalności, szybko się zużywają. Uwa-
żam, że każdy dobry reportaż musi mieć 
jakiś naddatek – formy, języka, kompozy-
cji, rozłożenia akcentów opowieści. Czy-
tam ich wiele i natychmiast widzę róż-
nicę między rzetelnymi opisami danego 
wycinka rzeczywistości a książkami wiel-
kimi, które mają tę nadbudowę.

Pytam o to także w kontekście 
dyskusji sprzed kilku lat. Jej uczest-
ników można pokrótce podzielić na 
zwolenników reportażu literackie-
go, w którym autor dość dowolnie 
przekształca rzeczywistość w imię 
ostatecznego efektu, i zwolenników 
skrupulatnego sprawdzania faktów.
W reportażach szukam przede wszyst-

kim literatury, choć gdybym wiedziała, 
że reporter wymyślił daną postać, bo mu 
pasowała do tezy, miałabym mu to za złe. 
Kiedy pisałam „Błoto słodsze niż miód”, 
napotkałam inne trudności. Zastanawia-
łam się nieustannie, jak działa pamięć mo-
ich bohaterów i jak trauma zmienia po-
strzeganie rzeczywistości czy też interpre-
tację faktów. Wielu wypowiedzi moich 
bohaterów nie byłam w stanie zweryfiko-
wać, choćby historii buntu w więzieniu 
w Spaçu. Każdy z rozmówców wspomi-
nał go inaczej. Jeden z nich opowiedział 
historię malarza, który namalował orła 
na prześcieradle, za co otrzymał kolejny 
wyrok. Dopiero niedawno, przy okazji we-
ryfikowania czeskiego przekładu „Błota”, 
dotarłam do kolejnych materiałów i zda-
łam sobie sprawę, że w przytoczonych da-
tach i faktach jest wiele błędów, bo pamięć 
mojego bohatera zastrajkowała.

Czytelnik wiedział jednak, że to opo-
wiadana przez kogoś historia, a nie 
pozornie obiektywna prezentacja 
faktów.
To w dużej mierze problem zapośred-

niczenia. Przeżycia bohatera wpływają na 
jego interpretacje przeszłości, ale jest też 
problem wynikający z naszej skłonności 
do wyłapywania informacji, które uzna-
jemy za najbardziej interesujące. Oczeki-
wanie od reportażu literackiego, że będzie 
dokładnie przylegał do rzeczywistości, 
wydaje mi się chybione. To się nigdy nie 
udaje. Autorzy szukają narzędzi do opisu 
rzeczywistości, także językowych, co au-
tomatycznie przesuwa nas w stronę lite-
ratury. Nawet depesze PAP nie przedsta-

 Tak naprawdę nie czuję się 
reporterką i bardzo mało 
dziennikarką. Jestem przede 
wszystkim pisarką, niesie 
mnie opowieść. Szukam 
opowiadaczy, jestem głodna 
ich historii. I natychmiast 
je sobie wyobrażam, 
tworzę w głowie filmy 
krótkometrażowe, 
zwracam uwagę choćby  
na montaż.

wiają rzeczywistości w sposób absolutnie 
obiektywny.

Jak zatem znajdujesz swoich bohate-
rów i jak nawiązujesz z nimi relacje?
Marzę o bohaterze, który jest wrażliwy, 

ale potrafi też myśleć obrazami i metafo-
rami. Czasem spotykam się z kimś waż-
nym dla danej historii, ale z dwóch go-
dzin rozmowy porusza mnie tylko jedno 
zdanie. Chcę, by język był plastyczny, 
działał na wyobraźnię. Zwykle już pod-
czas rozmowy wiem, czy się uda.

Ostatnio rozmawiam głównie z mło-
dymi kobietami. Interesuje mnie, jak 
funkcjonują ich pierwsze wspomnienia, 
które przypadają na lata 90. Albania była 

wówczas miejscem bardzo traumatogen-
nym. W instytucjach państwowych pa-
nował chaos, życie codzienne było pełne 
przemocy, aż w końcu wybuchła dziwna 
wojna domowa 1997 roku. Zbierając opo-
wieści, dowiaduję się wiele nie tylko o al-
bańskiej rzeczywistości, ale także o tym, 
w jaki sposób kodują się wspomnienia, 
jak są naznaczone traumą. Te pierwsze 
obrazy to często zastrzelony człowiek le-
żący na ulicy albo dźwięk karabinów ma-
szynowych.

To ciekawe, bo moi chorwaccy 
znajomi, urodzeni na przełomie 
lat 80. i 90., choć oczywiście 
 pamiętają wojnę toczącą się w ich 

MAŁGORZATA REJMER (ur. 1985) 
– pisarka i reportażystka. Debiutowała 
w 2009 r. powieścią „Toksymia”, za którą 
otrzymała nominację do Nagrody 
Literackiej Gdynia. Jej kolejna książka 
„Bukareszt. Kurz i krew” (2013) została 
nagrodzona m.in. Nagrodą „Newsweeka” 
im. Teresy Torańskiej. Za swoją trzecią 
książkę „Błoto słodsze niż miód. Głosy 
komunistycznej Albanii” (2018) 
otrzymała Paszport „Polityki” oraz 
Bursztynowego Motyla w Konkursie  
im. Arkadego Fiedlera. Publikowała  
m.in. w „Dużym Formacie”, „Polityce”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Herito”. 
Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
programu Młoda Polska Narodowego 
Centrum Kultury. Mieszka w Tiranie.
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kraju, nie wydają mi się aż tak kolek-
tywnie nią straumatyzowani.
Zwróć uwagę, że w Albanii to była tzw. 

quasi-wojna domowa. Trwała tylko trzy 
miesiące. Zastanawiam się więc, na ile 
nieświadomie wybieram bardzo wraż-
liwe osoby, z większą reaktywnością 
emocjonalną. Ostatnio pytałam moich 
znajomych, jakie są ich ulubione bajki 
z dzieciństwa, ale byli moim pytaniem 
urażeni. Rodzice nie mieli czasu czytać im 
bajek. „Nie mamy żadnych wspomnień 
z dzieciństwa – odpowiadali wręcz agre-
sywnie. – Nic nie wiesz o naszym dzie-
ciństwie”. Mieszkam w Albanii kilka lat, 
a wciąż nakładam na tę rzeczywistość 
swoje wyobrażenia.

Wybierasz zatem bohaterów według 
pewnego schematu, co nie pozosta-
je bez wpływu na przedstawianą 
 historię.
Tak naprawdę nie czuję się repor-

terką i bardzo mało dziennikarką. Jestem 
przede wszystkim pisarką, niesie mnie 
opowieść. Szukam opowiadaczy, jestem 
głodna ich historii. I natychmiast je sobie 
wyobrażam, tworzę w głowie filmy krót-
kometrażowe, zwracam uwagę choćby 
na montaż. Obraz komunizmu w „Bło-
cie...” mógłby być zupełnie inny, gdybym 
zamiast ofiar systemu wybrała np. łagod-
nych oportunistów.

Można krytykować tę książkę za jej 
nazbyt jednostajny ton i koncentrację na 

ofiarach. Ale rozmowy z osobami, które 
przeszły przez tamte czasy suchą stopą, 
były miałkie i jednolite, choćby dlatego, 
że rozmówcy stosowali różne mechani-
zmy obronne, dzięki którym nie zasta-
nawiali się nadmiernie nad swoją rolą 
w tworzeniu systemu. Odpowiadali mi 
wyszlifowanymi anegdotami, dzięki 
którym ich sumienie pozostawało 
 nietknięte.

Wydaje mi się to jednak głęboko 
reporterskie: dawać głos ofiarom 
i wysłuchiwać wykluczonych, stawać 
po stronie słabszych.
Tak po ludzku dużo łatwiej identy-

fikować się z osobami, które dotykają 
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310 756,83  zł
to kwota, jaką do końca września 
otrzymaliśmy z przekazanego 
nam przez Państwa 1% podatku 
w jubileuszowym roku 75-lecia 

„Tygodnika Powszechnego”. 

Dziękujemy  – 
to bardzo ważne wsparcie, które 
pozwala nam realizować misję naszej 
Fundacji. Jej filarami są m.in. budowa 
społeczeństwa obywatelskiego 
i ochrona wolności słowa oraz 
wolnych mediów.

Niezależność
jest kluczowym pojęciem 
towarzyszącym nam w codziennej 
pracy. Dzięki otrzymanym od Państwa 
środkom mamy możliwość rozwijania
współpracy z instytucjami i ubiegania 
się o darowizny, dotacje i granty 
na tworzenie pisma ciekawego, 
nieoczywistego, suwerennego, 
wzbogaconego o wydania specjalne, 
o dodatki naukowe (jak cykl „Wielkie 
Pytania”), kulturalne, historyczne 
i poświęcone demokracji czy 
solidarności. 

Copernicus, Conrad
to festiwale – perły w koronie 
fundacyjnych przedsięwzięć. 
Razem z Lekcjami Czytania budują 
kulturę odbioru literatury czy 
nauki, edukują kolejne pokolenia 
świadomych odbiorców – obywateli.

Wdzięczność
wyrażamy za zaufanie, za Państwa 
ofiarność, a także za to bardzo wymierne 
potwierdzenie, że „Tygodnik” jako pismo 
co tydzień goszczące w Państwa domach 
i jako instytucja kultury zapraszająca 
Państwa do udziału w wydarzeniach 
kulturalnych jest Wam potrzebny, bliski, 
ważny i że spełnia Państwa oczekiwania.

ks. Adam Boniecki 

i zespół Fundacji Tygodnika Powszechnego O
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Reporter, którego obie cenimy, 
Martín Caparrós, ma zasadę, że nie 
wynagradza swoich  rozmówców, 
choć te kilka dolarów mogłoby 
zmienić ich życie.
Jak nie dać kilku dolarów, jeśli wiesz, 

że możesz kogoś w ten sposób uratować? 
Pisanie jest rodzajem biernego interpre-
towania historii, a wpływanie na losy bo-
hatera jest równoznaczne z zaangażowa-
niem emocjonalnym, oznacza wzięcie za 
kogoś odpowiedzialności. Ostatecznie, 
nikt nie jest tylko reporterem, lecz przede 
wszystkim człowiekiem. Ale Caparrós 
tyle razy rozmawiał z ludźmi dosłownie 
umierającymi z głodu… To jest niewy-
obrażalne obciążenie, zwłaszcza gdy ma 
się świadomość zajmowania uprzywile-
jowanej pozycji. „Głód” jest biblią repor-
tażu, książką żarliwą i zaangażowaną, 
która może zmienić życie czytelnika. To 
wystarczy. 

© Rozmawiała
ALEKSANDRA WOJTASZEK

W przedmowie do „Murzyna 
z załogi Narcyza” Joseph Conrad 
w następujący sposób określił cel 
swojego pisarstwa: „Albowiem takie 
zadanie przed sobą postawiłem: 
słowem pisanym sprawić, byś 
USŁYSZAŁ, byś POCZUŁ, a nade 
wszystko ZOBACZYŁ”. Nie wszyscy 
piszą właśnie po to, ale wszyscy coś 
nam za pomocą zapisanych słów 
pokazują. Z ich opowieści wyłania 
się obraz jakiegoś świata – raz 
wymodelowanego na podobieństwo 
rzeczywistości, w której żyjemy, 
innym razem całkowicie fi kcyjnego. 
Czytając książki, wyobrażamy 
sobie ten świat. Czasem marzymy 
nawet, by się w nim naprawdę 
znaleźć. Podczas tegorocznej edycji 
Festiwalu Conrada postanowiliśmy 
to marzenie przynajmniej częściowo 
spełnić. Siedem osób oprowadzi 
nas po światach literackich polskich 
pisarek i pisarzy: Marka Bieńczyka, 
Mikołaja Łozińskiego, Agnieszki 
Pajączkowskiej, Małgorzaty 
Rejmer, Joanny Rudniańskiej, 
Zyty Rudzkiej i Magdaleny Tulli. 
Film o świecie, który wyłania się 
z książek MAŁGORZATY REJMER, 
zaprezentujemy 21 października. 
Przygotowała go Zofi a Karaszewska.

naszych czułych punktów. Trudno by-
łoby mi rozmawiać z byłym funkcjona-
riuszem Sigurimi [albańska policja poli-
tyczna za czasów komunizmu – AW]. Nie 
wiem też, czy umiałabym pokazać cza-
jące się w nim zło. Istnieją reporterzy, któ-
rzy świetnie sobie z tym radzą, np. Jean 
Hatzfeld, który w „Sezonie maczet” spisał 
wspomnienia katów z Rwandy.

Podobnie Slavenka Drakulić 
w książce „Oni nie skrzywdziliby 
nawet muchy”, w której prezentuje 
portrety bałkańskich oprawców.
Takie książki wywołują często wię-

cej pytań i refleksji niż opowieści ofiar. 
Książka Drakulić jest dla mnie bar-
dzo ważna, gdyż odsłania mechanizmy 
wojny. Pokazuje, jak łatwo przesunąć 
pewne granice, uzasadnić przemoc. Wy-
starczy, że władza narzuci odpowiednią 
narrację, np. przy okazji zbrodniarzy wo-
jennych pojawia się argument, że zabijali 
dla dobra ojczyzny.

Czy traumatyczne historie, których 
wysłuchujesz, mają na Ciebie 
wpływ?
Tak. Trzeba bardzo uważać, by potem 

w codziennym życiu nie skupiać się wy-
łącznie na negatywnych scenariuszach, 
a w pracy nie szukać tylko strasznych 
opowieści. Trzeba pokazywać rzeczywi-
stość we wszystkich jej aspektach. Autor 
jest narażony na to, że zacznie się identy-
fikować z bohaterami i z ich traumą. Czy-
tam wiele o zawodach obciążających psy-
chicznie i staram się świadomie myśleć 
o swojej pracy. Jest jeszcze wiele tematów, 
które są dla mnie ważne – muszę mieć 
dość sił, aby je opisać. Pisarz czy repor-
ter pragnie napisać wstrząsającą, mocną 
książkę, ale wszystko ma swoją cenę.

Nawet tę bardzo wymierną, związaną 
z brakiem wystarczających gratyfika-
cji finansowych.
W ostatnich 20 latach sytuacja dzien-

nikarzy znacząco się pogorszyła. Kapu-
ściński był w komfortowej sytuacji, dziś 
brakuje etatów, redakcje nie finansują 
wyjazdów. Ciężar stworzenia książki zo-
stał przesunięty w całości na autora, który 
często musi wyjechać do jakiegoś kraju, 
pomieszkać tam przez pewien czas, a po-
tem zaczynać wszystko od nowa wraz 
z kolejnym projektem. Bez poczucia bez-
pieczeństwa łatwo zwątpić w sens tego, 
co się robi.

Gdy pisze się o krajach, o których 
dotąd polski czytelnik nie miał 
okazji zbyt wiele przeczytać, ta 
 odpowiedzialność staje się jeszcze 
większa.
Mam wgląd w wiele mrocznych aspek-

tów życia w Albanii i często jestem kry-
tykowana za to, że mój obraz tego kraju 
jest zbyt pesymistyczny. Być może gdyby 
więcej osób opowiadało o tym kraju, wy-
padkową wielu narracji byłby obraz naj-
bardziej rzetelny. Mój głos jest słyszalny, 
dlatego czuję podwójną odpowiedzial-
ność, bo nie przedstawiam tylko faktów, 
ale i moje ich interpretacje.

Zaangażowałaś się też w  działalność 
społeczną: po trzęsieniu ziemi 
w Albanii zorganizowałaś zbiórkę 
pieniędzy. Czy aktywizm daje inny 
rodzaj satysfakcji niż praca repor-
terska?
Często towarzyszy mi poczucie winy, 

że jestem tylko biernym obserwatorem, 
że nie mam wpływu na rzeczywistość. 
Zorganizowanie pomocy dla poszkodo-
wanych było próbą uzyskania sprawczo-
ści. Wreszcie mogłam pomóc konkret-
nym ludziom, choć potem przyszły wąt-
pliwości. Co zmienia jedna duża paczka 
żywnościowa w życiu danej rodziny, 
może lepiej było kupić więcej wózków 
inwalidzkich? Ostatecznie i tak więcej 
myślę o tych, którym nie udało mi się po-
móc.

Pisanie jest rodzajem 
biernego interpretowania 
historii, a wpływanie 
na losy bohatera 
jest równoznaczne 
z zaangażowaniem 
emocjonalnym, oznacza 
wzięcie za kogoś 
odpowiedzialności. 
Ostatecznie nikt nie jest 
tylko reporterem, ale przede 
wszystkim człowiekiem.



310 756,83  zł
to kwota, jaką do końca września 
otrzymaliśmy z przekazanego 
nam przez Państwa 1% podatku 
w jubileuszowym roku 75-lecia 

„Tygodnika Powszechnego”. 

Dziękujemy  – 
to bardzo ważne wsparcie, które 
pozwala nam realizować misję naszej 
Fundacji. Jej filarami są m.in. budowa 
społeczeństwa obywatelskiego 
i ochrona wolności słowa oraz 
wolnych mediów.

Niezależność
jest kluczowym pojęciem 
towarzyszącym nam w codziennej 
pracy. Dzięki otrzymanym od Państwa 
środkom mamy możliwość rozwijania
współpracy z instytucjami i ubiegania 
się o darowizny, dotacje i granty 
na tworzenie pisma ciekawego, 
nieoczywistego, suwerennego, 
wzbogaconego o wydania specjalne, 
o dodatki naukowe (jak cykl „Wielkie 
Pytania”), kulturalne, historyczne 
i poświęcone demokracji czy 
solidarności. 

Copernicus, Conrad
to festiwale – perły w koronie 
fundacyjnych przedsięwzięć. 
Razem z Lekcjami Czytania budują 
kulturę odbioru literatury czy 
nauki, edukują kolejne pokolenia 
świadomych odbiorców – obywateli.

Wdzięczność
wyrażamy za zaufanie, za Państwa 
ofiarność, a także za to bardzo wymierne 
potwierdzenie, że „Tygodnik” jako pismo 
co tydzień goszczące w Państwa domach 
i jako instytucja kultury zapraszająca 
Państwa do udziału w wydarzeniach 
kulturalnych jest Wam potrzebny, bliski, 
ważny i że spełnia Państwa oczekiwania.

ks. Adam Boniecki 

i zespół Fundacji Tygodnika Powszechnego O
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Dorota Brauntsch, Joanna Gierak-
-Onoszko, Barbara Klicka, Dorota
Kotas, Urszula Zajączkowska – to

debiutantki w dziedzinie prozy literac-
kiej z 2019 roku, które zaostały nomino-
wane do tegorocznej Nagrody Conrada. 
O tym, która z nich zwycięży, zadecydują 
czytelnicy i czytelniczki wspólnie z ka-
pitułą nagrody. Gala wręczenia statuet-
ki odbędzie się 25 października podczas 
Festiwalu Conrada, natomiast do 24 paź-
dziernika głosy mogą oddawać internau-
ci za pośrednictwem strony internetowej 
www.conrad festival.pl. 

– W tym roku kapituła Nagrody Con-
rada miała łatwiejsze zadanie niż w la-
tach ubiegłych, gdyż pojawiło się dużo 
świetnych debiutów w różnych rejestrach 
prozy, którą nagradzamy. Z tego też 
względu miała zarazem zadanie trudniej-
sze, gdyż poziom tych pierwszych książek 
autorskich był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Każda z wybranych przez nas auto-
rek ma coś ważnego do powiedzenia i bar-
dzo nas to cieszy. Młoda polska literatura 
ma się całkiem nieźle! – uzasadnia wybór 
Michał Paweł Markowski, dyrektor arty-
styczny festiwalu i przewodniczący kapi-
tuły Nagrody Conrada.

W tym roku w gronie nominowanych 
do Nagrody Conrada znalazły się Do-
rota Brauntsch i jej „Domy bezdomne” 
(Dowody na Istnienie), Joanna Gierak-
-Onoszko i jej „27 śmierci Toby’ego Obeda”
(Dowody na Istnienie) Barbara Klicka
z powieścią „Zdrój” (W.A.B.), Dorota Kotas 

z powieścią „Pustostany” (Niebieska Stud-
nia) oraz Urszula Zajączkowska z książką 
„Patyki, badyle” (Marginesy).

Nominowane autorki wskazała kapituła 
w składzie: Michał Paweł Markowski (prze-
wodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwa-
siów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koeh-
ler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna 
Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz). Zdo-
bywczyni wyróżnienia otrzyma 30 tys. zło-
tych, zostanie też nagrodzona miesięcznym 
pobytem rezydencjalnym w Krakowie oraz 
kampanią promocyjną zwycięskiej książki 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”. 

– Przyznawana od 2015 roku Nagroda
Conrada wyróżnia się wśród polskich lau-
rów literackich tym, że skierowana jest 
wyłącznie do debiutantów. Kreując nowe 
głosy w polskiej literaturze, zachęca wy-
dawców do podejmowania ryzyka wy-
dawniczego – mówi Izabela Błaszczyk, 
dyrektor KBF.

– Czytelnikom zaś zwraca uwagę na
twórczość debiutantów, zachęcając do 
sięgnięcia po książki autorów o jeszcze 
nieugruntowanej pozycji na rynku wy-
dawniczym. W tym roku dostaliśmy po-
nad 70 zgłoszeń! To tylko udowadnia, że 
z roku na rok debiutów jest coraz więcej  
– dodaje Urszula Chwalba, dyrektor wy-
konawcza Festiwalu Conrada.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Con-
rada to: Liliana Hermetz za książkę „Ali-
cyjka” (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za 
książkę „Dom z witrażem” (Znak Literanova 
2016), Anna Cieplak za książkę „Ma być czy-
sto” (Krytyka Polityczna 2017), Weronika 
Gogola za książkę „Po trochu” (Książkowe 
Klimaty 2018) i Olga Hund za książkę „Psy 
ras drobnych” (Korporacja Ha!art 2019).

Nagroda Conrada jest częścią miej-
skiego programu wsparcia debiutów 
Krakowa Miasta Literatury UNESCO 
i stanowi wspólne przedsięwzięcie Mia-
sta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz 
Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Joanna Gierak-Onoszko

Do 2018 roku dziennikarka związana 

z tygodnikiem „Polityka”. Publikowała 

też m.in. w „Dużym Formacie”, 

„Piśmie. Magazynie opinii” 

i w „Non/fiction – nieregularniku 

reporterskim”. Laureatka nagrody 

za najlepszy reportaż prasowego na 

Festiwalu Wrażliwym za tekst o mię-

dzynarodowej akcji ewakuowania 

psa z Aleppo (2017). Nominowa-

na do Polsko-Niemieckiej Nagrody 

Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazo-

wieckiego za reportaż o lekarzach 

i wolontariuszach pomagających 

uchodźcom w Berlinie (2015). Absol-

wentka Uniwersytetu Warszawskiego 

i Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje 

się bohaterami drugiego planu. 

„2 7  ś m i e r c i  T o b y ’ e g o 

O b e d a” to jej debiut książkowy, 

owoc dwóch lat spędzonych w Kana-

dzie. Książka została nominowana 

do wielu nagród, m.in. znalazła się 

w finale Nagrody NIKE oraz Nagrody 

im. R. Kapuścińskiego.

Dorota Brauntsch

Absolwentka dziennikarstwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

i Duńskiej Szkoły Dziennikarstwa 

w Aarhus. Swoje reportaże 

i fotoreportaże publikowała na 

łamach magazynu „DesignAlive” 

i kwartalnika „Fabryka Silesia”. 

W 2017 roku otrzymała 

stypendium w dziedzinie 

kultury Marszałka Województwa 

Śląskiego na napisanie 

książki o murowanych domach 

pszczyńskich. O jej fotograficzno-

-reporterskim projekcie Ceglane 

Domy pisały m.in. „Polityka”, 

„Gazeta Wyborcza”, Silesion.pl. 

Jej debiutancka książka 

„D o m y  b e z d o m n e”

została nominowana w konkursie 

na najlepszą książkę reporterską 

roku V Festiwalu Reportażu 

w Lublinie.

Barbara Klicka

Poetka, dramaturżka, scenarzystka, 

animatorka kultury i redaktorka. 

Przez lata związana z Teatrem

Żydowskim, była współproducentką

Festiwalu Warszawa Singera.

W latach 2010–2014 pracowała

jako redaktorka kwartalnika

„Cwiszn”, poświęconego literaturze

i sztuce żydowskiej. W 2012 roku

wydała tomik „same same”,

nominowany do Wrocławskiej

Nagrody Poetyckiej Silesius.

W 2016 r. za „Nice” została

uhonorowana Nagrodą Literacką

Gdynia i Silesiusem. Razem

z Jackiem Dehnelem współtworzyła

interdyscyplinarny projekt „Nowy

Tajny Detektyw”. Jest autorką

scenariusza sztuki „Elementarz”,

wystawianej w reżyserii Piotra

Cieplaka w Teatrze Narodowym

w Warszawie. W 2019 roku

nakładem W.A.B. ukazała się jej

debiutancka powieść „Z d r ó j”.
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Urszula Zajączkowska

Poetka, botaniczka, artystka 

wizualna i muzyczka, adiunktka 

w Samodzielnym Zakładzie Botaniki 

Leśnej SGGW w Warszawie. 

Studiuje wzrost, anatomię i ruchy 

roślin. Bada ich aerodynamikę 

oraz biomechanikę. Jej debiutancki 

tomik poezji „Atomy” (2014) był 

nominowany do Wrocławskiej 

Nagrody Poetyckiej Silesius w 2015 

roku. Na początku 2017 roku ukazał 

się tom „minimum”, nagrodzony 

Nagrodą Kościelskich, za który 

została również nominowana 

do Wrocławskiej Nagrody 

Poetyckiej Silesius w kategorii 

„książka roku” oraz do Orfeusza 

– Nagrody Poetyckiej im. K.I. 

Gałczyńskiego. W 2019 roku 

nakładem wydawnictwa Marginesy 

ukazała się książka „P a t y k i , 

b a d y l e”, nominowana do 

Paszportu „Polityki” i wyróżniona 

Nagrodą Gdynia w kategorii 

„esej”.

Dorota Kotas

Studiowała socjologię stosowaną 

i antropologię społeczną w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych 

na Uniwersytecie Warszawskim. 

Obecnie robi specjalizację z animacji 

kultury w Instytucie Kultury 

Polskiej UW. Jej debiutancka książka 

zatytułowana „P u s t o s t a n y” 

ukazała się nakładem wydawnictwa 

Niebieska Studnia w grudniu 2019 

roku. Autorka jest laureatką wielu 

konkursów, m.in. na reportaż 

o sytuacji osób LGBT+ w małych 

miastach w Polsce czy na tekst 

dotyczący różnorodności „Palma 

warszawska. Drzewo poznania 

swojego i obcego”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie Filmowe Dziki 

Bez. Zajęła 1. miejsce w konkursie 

dla młodych dziennikarzy 

im. Z. Moszkowicza. Brała też udział 

w licznych projektach teatralnych 

i artystycznych. Lubi siedzieć na 

dachu i jeść czereśnie. Chciałaby, 

żeby tak wyglądała jej przyszłość.



Dorota Brauntsch, Joanna Gierak-
-Onoszko, Barbara Klicka, Dorota
Kotas, Urszula Zajączkowska – to

debiutantki w dziedzinie prozy literac-
kiej z 2019 roku, które zaostały nomino-
wane do tegorocznej Nagrody Conrada. 
O tym, która z nich zwycięży, zadecydują 
czytelnicy i czytelniczki wspólnie z ka-
pitułą nagrody. Gala wręczenia statuet-
ki odbędzie się 25 października podczas 
Festiwalu Conrada, natomiast do 24 paź-
dziernika głosy mogą oddawać internau-
ci za pośrednictwem strony internetowej 
www.conrad festival.pl. 

– W tym roku kapituła Nagrody Con-
rada miała łatwiejsze zadanie niż w la-
tach ubiegłych, gdyż pojawiło się dużo 
świetnych debiutów w różnych rejestrach 
prozy, którą nagradzamy. Z tego też 
względu miała zarazem zadanie trudniej-
sze, gdyż poziom tych pierwszych książek 
autorskich był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Każda z wybranych przez nas auto-
rek ma coś ważnego do powiedzenia i bar-
dzo nas to cieszy. Młoda polska literatura 
ma się całkiem nieźle! – uzasadnia wybór 
Michał Paweł Markowski, dyrektor arty-
styczny festiwalu i przewodniczący kapi-
tuły Nagrody Conrada.

W tym roku w gronie nominowanych 
do Nagrody Conrada znalazły się Do-
rota Brauntsch i jej „Domy bezdomne” 
(Dowody na Istnienie), Joanna Gierak-
-Onoszko i jej „27 śmierci Toby’ego Obeda”
(Dowody na Istnienie) Barbara Klicka
z powieścią „Zdrój” (W.A.B.), Dorota Kotas 

z powieścią „Pustostany” (Niebieska Stud-
nia) oraz Urszula Zajączkowska z książką 
„Patyki, badyle” (Marginesy).

Nominowane autorki wskazała kapituła 
w składzie: Michał Paweł Markowski (prze-
wodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwa-
siów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koeh-
ler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna 
Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz). Zdo-
bywczyni wyróżnienia otrzyma 30 tys. zło-
tych, zostanie też nagrodzona miesięcznym 
pobytem rezydencjalnym w Krakowie oraz 
kampanią promocyjną zwycięskiej książki 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”. 

– Przyznawana od 2015 roku Nagroda
Conrada wyróżnia się wśród polskich lau-
rów literackich tym, że skierowana jest 
wyłącznie do debiutantów. Kreując nowe 
głosy w polskiej literaturze, zachęca wy-
dawców do podejmowania ryzyka wy-
dawniczego – mówi Izabela Błaszczyk, 
dyrektor KBF.

– Czytelnikom zaś zwraca uwagę na
twórczość debiutantów, zachęcając do 
sięgnięcia po książki autorów o jeszcze 
nieugruntowanej pozycji na rynku wy-
dawniczym. W tym roku dostaliśmy po-
nad 70 zgłoszeń! To tylko udowadnia, że 
z roku na rok debiutów jest coraz więcej  
– dodaje Urszula Chwalba, dyrektor wy-
konawcza Festiwalu Conrada.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Con-
rada to: Liliana Hermetz za książkę „Ali-
cyjka” (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za 
książkę „Dom z witrażem” (Znak Literanova 
2016), Anna Cieplak za książkę „Ma być czy-
sto” (Krytyka Polityczna 2017), Weronika 
Gogola za książkę „Po trochu” (Książkowe 
Klimaty 2018) i Olga Hund za książkę „Psy 
ras drobnych” (Korporacja Ha!art 2019).

Nagroda Conrada jest częścią miej-
skiego programu wsparcia debiutów 
Krakowa Miasta Literatury UNESCO 
i stanowi wspólne przedsięwzięcie Mia-
sta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz 
Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Joanna Gierak-Onoszko

Do 2018 roku dziennikarka związana 

z tygodnikiem „Polityka”. Publikowała 

też m.in. w „Dużym Formacie”, 

„Piśmie. Magazynie opinii” 

i w „Non/fiction – nieregularniku 

reporterskim”. Laureatka nagrody 

za najlepszy reportaż prasowego na 

Festiwalu Wrażliwym za tekst o mię-

dzynarodowej akcji ewakuowania 

psa z Aleppo (2017). Nominowa-

na do Polsko-Niemieckiej Nagrody 

Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazo-

wieckiego za reportaż o lekarzach 

i wolontariuszach pomagających 

uchodźcom w Berlinie (2015). Absol-

wentka Uniwersytetu Warszawskiego 

i Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje 

się bohaterami drugiego planu. 

„2 7  ś m i e r c i  T o b y ’ e g o 

O b e d a” to jej debiut książkowy, 

owoc dwóch lat spędzonych w Kana-

dzie. Książka została nominowana 

do wielu nagród, m.in. znalazła się 

w finale Nagrody NIKE oraz Nagrody 

im. R. Kapuścińskiego.

Dorota Brauntsch

Absolwentka dziennikarstwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

i Duńskiej Szkoły Dziennikarstwa 

w Aarhus. Swoje reportaże 

i fotoreportaże publikowała na 

łamach magazynu „DesignAlive” 

i kwartalnika „Fabryka Silesia”. 

W 2017 roku otrzymała 

stypendium w dziedzinie 

kultury Marszałka Województwa 

Śląskiego na napisanie 

książki o murowanych domach 

pszczyńskich. O jej fotograficzno-

-reporterskim projekcie Ceglane 

Domy pisały m.in. „Polityka”, 

„Gazeta Wyborcza”, Silesion.pl. 

Jej debiutancka książka 

„D o m y  b e z d o m n e”

została nominowana w konkursie 

na najlepszą książkę reporterską 

roku V Festiwalu Reportażu 

w Lublinie.

Barbara Klicka

Poetka, dramaturżka, scenarzystka, 

animatorka kultury i redaktorka. 

Przez lata związana z Teatrem

Żydowskim, była współproducentką

Festiwalu Warszawa Singera.

W latach 2010–2014 pracowała

jako redaktorka kwartalnika

„Cwiszn”, poświęconego literaturze

i sztuce żydowskiej. W 2012 roku

wydała tomik „same same”,

nominowany do Wrocławskiej

Nagrody Poetyckiej Silesius.

W 2016 r. za „Nice” została

uhonorowana Nagrodą Literacką

Gdynia i Silesiusem. Razem

z Jackiem Dehnelem współtworzyła

interdyscyplinarny projekt „Nowy

Tajny Detektyw”. Jest autorką

scenariusza sztuki „Elementarz”,

wystawianej w reżyserii Piotra

Cieplaka w Teatrze Narodowym

w Warszawie. W 2019 roku

nakładem W.A.B. ukazała się jej

debiutancka powieść „Z d r ó j”.
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Urszula Zajączkowska

Poetka, botaniczka, artystka 

wizualna i muzyczka, adiunktka 

w Samodzielnym Zakładzie Botaniki 

Leśnej SGGW w Warszawie. 

Studiuje wzrost, anatomię i ruchy 

roślin. Bada ich aerodynamikę 

oraz biomechanikę. Jej debiutancki 

tomik poezji „Atomy” (2014) był 

nominowany do Wrocławskiej 

Nagrody Poetyckiej Silesius w 2015 

roku. Na początku 2017 roku ukazał 

się tom „minimum”, nagrodzony 

Nagrodą Kościelskich, za który 

została również nominowana 

do Wrocławskiej Nagrody 

Poetyckiej Silesius w kategorii 

„książka roku” oraz do Orfeusza 

– Nagrody Poetyckiej im. K.I. 

Gałczyńskiego. W 2019 roku 

nakładem wydawnictwa Marginesy 

ukazała się książka „P a t y k i , 

b a d y l e”, nominowana do 

Paszportu „Polityki” i wyróżniona 

Nagrodą Gdynia w kategorii 

„esej”.

Dorota Kotas

Studiowała socjologię stosowaną 

i antropologię społeczną w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych 

na Uniwersytecie Warszawskim. 

Obecnie robi specjalizację z animacji 

kultury w Instytucie Kultury 

Polskiej UW. Jej debiutancka książka 

zatytułowana „P u s t o s t a n y” 

ukazała się nakładem wydawnictwa 

Niebieska Studnia w grudniu 2019 

roku. Autorka jest laureatką wielu 

konkursów, m.in. na reportaż 

o sytuacji osób LGBT+ w małych 

miastach w Polsce czy na tekst 

dotyczący różnorodności „Palma 

warszawska. Drzewo poznania 

swojego i obcego”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie Filmowe Dziki 

Bez. Zajęła 1. miejsce w konkursie 

dla młodych dziennikarzy 

im. Z. Moszkowicza. Brała też udział 

w licznych projektach teatralnych 

i artystycznych. Lubi siedzieć na 

dachu i jeść czereśnie. Chciałaby, 

żeby tak wyglądała jej przyszłość.
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Wolność 
jako 

niewola
BOGDAN CREȚU    

Matei Vişniec  
opowiada o braku 

ciągłości,  
o braku organiczności 

naszej postludzkiej, 
posthistorycznej, 

postironicznej 
i postjakiejkolwiek epoki.

ter i na ich podstawie rozwinęły się nie-
które z pierwszych sztuk teatralnych au-
tora.

Jego głównym celem jest reagowanie 
na największe napięcia, dylematy i pro-
blemy epoki. A Vişniec to pisarz, który 
musiał żyć i tworzyć literaturę w różnych 
reżimach politycznych i kontekstach ide-
ologicznych: od komunizmu zorientowa-
nego na groteskowy nacjonalizm po zato-
mizowane społeczeństwo doświadczane 
przez kryzysy, czy to polityczne, tożsamo-
ściowe, ekonomiczne, ideologiczne, czy 
też epidemiologiczne.

W latach 80. niektóre wiersze Vişnieca 
miały formę parabol, które wyrażały te-
maty tabu, np. bierność jako formę kom-
promisu. Jeden z tych utworów, zatytuło-

wany „Statek”, pozostał, jak każda udana 
przypowieść, aktualny do dziś: „Statek to-
nie powoli, mówiliśmy / i co z tego, że sta-
tek tonie i jeszcze / mówiliśmy, że każdy 
statek tonie / pewnego dnia ściskaliśmy 
sobie dłonie / żegnaliśmy się // ale statek 
tonął tak wolno / że po dziesięciu dniach 
my, którzy / uścisnęliśmy sobie dłonie, 
wciąż na siebie patrzyliśmy / zawstydzeni 
i mówiliśmy, że to nic takiego / ten statek 
tonie wolniej / ale przecież tonie, sami wi-
dzicie // ale statek tonął tak wolno / że po 
roku jeszcze było nam wstyd / tym, któ-
rzy uścisnęli sobie dłonie i / co rano wy-
chodziliśmy jeden po drugim / mierzy-
liśmy wodę, już niewiele brakuje / tonie 
powoli, ale pewnie // a statek tonął tak 
wolno / że po ludzkim życiu nadal / wy-

J est jednym z najlepszych i najbar-
dziej płodnych współczesnych pisa-
rzy rumuńskich. Tworzy w dwóch 
językach – rumuńskim i francu-

skim. Jest dramaturgiem, którego sztuki 
grywane są na scenach całego świata. 
Należy do pokolenia literackiego, które 
objawiło się w ostatniej dekadzie komu-
nizmu, kiedy kult Ceauşescu osiągnął 
wymiary faraońskie. Dał się poznać naj-
pierw jako poeta o uderzającej orygi-
nalności, w desancie młodych autorów, 
którzy – aby uchronić swoją twórczość 
i wolność myślenia od presji ideologii 
– wybrali postmodernizm i zaczęli upra-
wiać literaturę książkową, intensywnie 
intertekstualną, parodystyczną, dbającą 
o własny status, którego nie można było 
już zinstrumentalizować propagandy-
stycznie.

Statek tonie powoli
Trzy tomy poezji opublikowane w la-
tach 1980-84: „La noapte va ninge” („Nocą 
spadnie śnieg”), „Oraşul cu un singur lo-
cuitor”, („Miasto z jednym mieszkań-
cem”) i „Înţeleptul la ora de ceai” („Mę-
drzec w godzinie herbaty”) – zawierają 
przypowieści i sytuacje poetyckie o wy-
wrotowym potencjale. Mają nieprzypad-
kowo wyraźnie dramaturgiczny charak-
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MATEI VIŞNIEC (ur. 1956) – rumuńsko- 
-francuski dramaturg, poeta i dziennikarz 
żyjący w Paryżu. Ukończył filozofię i historię 
na Uniwersytecie Bukareszteńskim. Sztuki 
teatralne zaczął pisać w latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku, lecz były systematycznie 
odrzucane przez cenzurę rumuńską. 
W 1987 r. podczas pobytu w Paryżu wystąpił 
o azyl polityczny. W latach 1988-89 pracował 
w rumuńskim oddziale BBC. 
Międzynarodową sławę przyniosła mu 
sztuka „Zatrudnimy starego klowna” 
 oraz szereg dramatów, które pisał w latach 
90., już po uzyskaniu obywatelstwa 
francuskiego. W rozmowach przyznaje,  
że wielki wpływ na jego pisarstwo miała 
twórczość Kafki i Dostojewskiego,  
ale także prace surrealistów i dadaistów.

chodziliśmy jeden po drugim i patrzyli-
śmy w / niebo i mierzyliśmy wodę i zgrzy-
taliśmy zębami / i mówiliśmy, że to nie 
jest statek / to jest… / to jest...”.

Ten krótki utwór opowiada o usłuż-
ności, o bierności, pasywnej akceptacji 
zła, konformizmie. Uległość była rozpo-
wszechniona w komunistycznej Rumu-
nii, o czym może świadczyć fakt, że kraj 
ten zrodził mniej dysydentów niż Pol-
ska czy Czechosłowacja. Teksty Vişnieca 
z tamtego czasu nie mają dat. Opowiadają 
o świecie, w którym żył, ale pozostają nie-
zależne względem komunistycznej rze-
czywistości.

Pierwsze sztuki, które krążyły po Ru-
munii w formie samizdatu, ale których 
nie można było opublikować przed 

goria estetyczna, lecz rzeczywistość po-
lityczna i społeczna.

Tym ponurym wizjom patronował 
oczywiście Kafka. Dzisiejszym czytelni-
kom trudno sobie wyobrazić, jak wielki 
wpływ mogła mieć lektura dzieł pra-
skiego autora w czasach reżimu totali-
tarnego. Pierwszy kompletny przekład 
„Procesu”, zrobiony przez wielkiego sur-
realistycznego poetę Gellu Nauma, uka-
zał się w 1965 r., w kluczowym momen-
cie zerwania ze Związkiem Radzieckim. 
W 1968 r. opublikowano pierwsze stu-
dium o autorze „Przemiany”, napisane 
przez Radu Enescu, członka zdziesiątko-
wanego pokolenia komunizmu. Od tego 
czasu kafkowskość stała się punktem od-
niesienia zwłaszcza politycznym i spo-
łecznym, mniej estetycznym.

Szok wolności
Powieść „Pan K. na wolności” powstała 
zaraz po ucieczce Vişnieca z Rumunii, 
gdy znalazł się w wolnym społeczeń-
stwie, którego kodów nie mógł od razu 
przyswoić. Znajdował się w sytuacji ucie-
kiniera ze świata absurdu: „Wychodzi-
łem z więzienia i nie wiedziałem, co po-
cząć ze swoją wolnością”. W ciągu tylu 
lat odosobnienia więzień systemu kaf-
kowskiego tak bardzo przystosował się 
do absurdu, że zaczął mu się on jawić 

1990 r. (co wpłynęło na decyzję Vişnieca 
o emigracji w 1987 r., gdy nie widać było 
końca komunistycznego tunelu i kiedy 
stało się dla niego oczywiste, że jako pi-
sarz nie ma już przyszłości w zamknię-
tym kraju), były przypowieściami o ty-
ranii, zdegradowanym, mechanicznym 
języku zawieszonym w politycznej 
próżni. Pojawiały się w nich dystopijne 
opowieści, które zachodniemu czytelni-
kowi mogły wydawać się dziwaczne, ale 
dla czytelnika zza żelaznej kurtyny były 
czytelne, ukazywały doskonale znaną 
rzeczywistość, fatalność historii. Przy-
swojonym wzorem był teatr absurdu, 
nierzadkie odniesienia do Becketta, Io-
nesco czy Mrożka. Ale absurd to w ko-
munistycznej Rumunii nie tylko kate-
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jako  normalny. To sytuacja całego bloku 
wschodnioeuropejskiego, który z chwilą 
upadku komunizmu nie był przygoto-
wany na inny świat, o którym marzył, ale 
którego nie znał. Powieść Vişnieca opo-
wiada o „szoku wolności”. Jest lustrza-
nym odbiciem „Procesu” Kafki, przypo-
wieścią o wolności.

Co się dzieje z Kosefem J., jej głów-
nym bohaterem? Po wyjściu na wolność 
 znajduje się w sytuacji dramatycznej: 
wieloletnie marzenie stało się realne. Ale 
niewystarczająco. Na pozór jest wolny. 
Co jednak ma zrobić z tą wolnością? 
Mury stanowiły przez wiele lat cały jego 
wszechświat. Przyzwyczaił się do wielu 
ograniczeń, które dręczyły go, a zarazem 
zdejmowały z jego barków ciężar odpo-
wiedzialności.

Dlatego pierwszą reakcją, gdy dowia-
duje się, że może wyjść na „wolność”, jest 
strach. Nie radość, jak by oczekiwano, 
lecz strach. Ostrzejszy niż ten z czasów 
aresztu, który stał się jego drugą naturą. 
Od czego zacząć? Nowa sytuacja intryguje 
go i paraliżuje. Wszystkie jego odruchy są 
sprzeczne. Poprzedni stan rzeczy dawał 
mu, w pewnym sensie, poczucie „bezpie-
czeństwa”. Czuje się bardziej zagrożony 
na zewnątrz niż w środku. Odkrywa, że 
jest niewiarygodnie samotny: „Nigdy nie 
czuł się tak opuszczony, a jego istota ni-
gdy nie doświadczyła stanu większego 
zmieszania”. Dlatego po kilku chwilach 
spędzonych za murami wraca do więzie-
nia. Widok murów przynosi mu ulgę: za 
nimi jest jedyne schronienie, za którym 
tęskni. „Bezpieczne miejsce we wszech-
świecie”.

Kiedy zostaje ponownie przyjęty do 
więzienia, staje się strażnikiem. Czyż nie 
jest „wolnym” człowiekiem? Ale jego 
wolność jest znacznie mniejsza niż jej 
brak sprzed uwolnienia. Kiedy był więź-
niem, miał marzenie, miał ideał: być wol-
nym. Teraz, gdy pozornie osiągnął swój 
cel, marzenie się rozpadło. Kosef J. nie 
tęskni już za niczym. Stopniowo prze-
kształca się w oprawcę. (Jedno z najbar-
dziej brutalnych zjawisk komunistycz-
nego horroru miało miejsce w Rumunii, 
w więzieniu Piteşti, gdzie pod pretekstem 
reedukacji uwięzieni studenci byli pod-
dawani nieustannym torturom, a następ-
nie sami stawali się oprawcami). Na po-
czątku, by sprawdzić, czy jest „wolny”, za-
czyna bić innych więźniów. Bez powodu, 
przypadkowo. Tak, jest „wolny”. Możli-
wość zadawania bólu budzi w nim po-

 Z powodu nadmiaru 
informacji, które 
opanowują nasze życie 
i przytępiają naszą 
wrażliwość, z powodu 
zalewu historii, które 
przechodzą przez nas, nie 
pozostawiając po sobie 
żadnego śladu, których 
nie mamy nawet czasu 
przetrawić, nasze życie 
zmienia się w repozytorium 
niedokończonych 
scenariuszy.

zostaje wyspą grozy. Strażnicy i więźnio-
wie są w rzeczywistości częścią tego sa-
mego systemu koncentracyjnego. Wierzą 
nawet, że zbudowali świat dobra, dlatego 
legitymizują go dyskursywnie i ideolo-
gicznie. Kosef J. wydaje się mieć jeszcze 
ludzkie zasoby, bo płacze, gdy mężczy-
zna popełnia samobójstwo. W następ-
stwie ponownie staje się więźniem, co 
sprawia mu ogromną radość. Odzyskuje 
nadzieję. Dopóki ma nadzieję, dopóty jest 
człowiekiem.

Same początki
Vişnieca interesuje sposób, w jaki zmie-
nia się świat. Przygląda się, jak reagujemy 
na zmiany paradygmatu, jak długo pozo-
stajemy ludźmi, przechodząc przez erę 
terroru, następnie konsumpcjonizmu 
i mieszaniny ideologii, które już nie za-
grażają, ale próbują uwieść. Jak wygląda 
nasze doświadczenie czasu, gdy wyobraź-
nia jest uwarunkowana pikselami, zdu-
szona przez obrazy sprzedające nam złu-
dzenia?

„Sprzedawca początków powieści” to 
powieść eksperymentalna, która podej-
muje te trudne tematy. Jej struktura jest 
celowo fragmentaryczna, ponieważ na-
sze życie jest coraz szybsze. Z powodu 
nadmiaru informacji, które przytępiają 
naszą wrażliwość, z powodu zalewu hi-
storii, które przechodzą przez nas, nie 
pozostawiając po sobie żadnego śladu, 
których nie mamy nawet czasu przetra-
wić, nasze życie zmienia się w repozy-
torium niedokończonych scenariuszy. 
Media społecznościowe przyciągają na-
szą uwagę, oferując okruchy historii. Li-
teratura straciła moc rażenia. A jednak 
w kalejdoskopowej strukturze powieści 
Vişnieca odnajdujemy kalejdoskopowy 
rytm życia.

„Sprzedawca...” jest również przypo-
wieścią o braku ciągłości, o braku orga-
niczności naszej postludzkiej, posthisto-
rycznej, postironicznej i postjakiejkol-
wiek epoki. Dlatego fascynują nas szyb-
kie obietnice. Nie mamy już cierpliwo-
ści do głębokich, skończonych narracji. 
Powieść Vişnieca daje nam wiele począt-
ków, odmienne sekwencje, które nie skła-
dają się na losy, lecz na zatomizowane eg-
zystencje.

Książka ta – pomimo ludyczności, 
komicznych czy absurdalnych sytuacji 
– jest przede wszystkim poważną re-
fleksją nad kondycją literatury. Żyjemy 
w epoce postliterackiej. Literatura nie do-

 Vişniec to pisarz, który 
musiał żyć i tworzyć 
literaturę w różnych 
reżimach politycznych 
i kontekstach 
ideologicznych: 
od komunizmu 
zorientowanego na 
groteskowy nacjonalizm 
po zatomizowane 
społeczeństwo 
doświadczane przez 
kryzysy, czy to polityczne, 
tożsamościowe, 
ekonomiczne, ideologiczne, 
czy też epidemiologiczne.

czucie władzy. „Mógłbym to zrobić każ-
demu” – mówi były więzień Kosef J. po 
tym, jak zadał ciężki cios jednemu z więź-
niów.

Powieść Vişnieca opowiada o dehuma-
nizacji, o tym, jak człowiek staje się prze-
ciwieństwem tego, kim był. Dookolny 
świat podlega zmianie, ale więzienie po-
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starcza nam już „wielkich narracji”, nie 
karmi naszej wyobraźni mitami. Pozwa-
lamy, jak pisze młody rumuński poeta 
Claudiu Komartin, by maszyny płakały 
za nas. Coraz częściej mówimy o opro-
gramowaniu lub aplikacjach, które do-
konują za nas wyborów lub wpływają 
na nasze decyzje, gadżetach, które prze-
chowują i porządkują naszą pamięć, na-
sze życie. W powieści Vişnieca kilka wąt-
ków narracyjnych splata się i rozdziela, 
wytwarzając schizoidalny, mechaniczny 
świat, w którym uczucia są zakłócane lub 
zastępowane technologią.

Pewien poeta z Rumunii, niejaki Pan 
M., przeżywa kryzys natchnienia i otrzy-
muje kuszącą ofertę: tajemniczy dżen-
telmen Guy Courtois kusi go dostarcze-
niem początku powieści. Melville, Kafka, 
 Camus, Mann, Sabato,  Hemingway, 
Céline i wielu innych stworzyło arcy-
dzieła, idąc za pierwszym impulsem. Pe-
wien księgarz pisze do sprzedawcy po-
czątków o dziwnym zachowaniu pisa-
rza. Młoda Panna Ri otrzymuje wiersze, 
sama z kolei pisze książkę. Do powieści 

wplecione zostały fragmenty z innych 
dzieł pisarza. Wychodzi z tego pozornie 
chaotyczny dyskurs, powstaje wir narra-
cji i metafor, z których żadna nie została 
w pełni rozwinięta.

Istnieje program do pisania powieści, 
który działa na podstawie kwestionariu-
sza. Czy sztuczna inteligencja może two-
rzyć sztukę? Nie jest to nowe pytanie, ale 
wciąż wywołuje dreszcz. Cóż pozostanie 
z człowieka, gdy zepchnął na margines 
to, co go definiowało przez tyle stuleci, 
gdy zerwał z tradycją osadzoną w wiel-
kiej kulturze? Jaka przyszłość nas czeka, 

jeśli nie będziemy już w stanie rozpoznać 
naszej przeszłości? „Sprzedawca począt-
ków powieści” to książka poświęcona 
najbardziej palącym dylematom naszego 
świata. I ten świat, pozornie najlepszy ze 
wszystkich możliwych, jest nie mniej kaf-
kowski niż świat totalitarny, z którego 
ruin powstał.

Twórczość Vişnieca cechuje spójność: 
od wierszy lat 80., od statku, który nie 
chce zatonąć, po rozpacz biernych, któ-
rzy już nie znajdują wymówek dla swo-
jego tchórzostwa, przechodząc przez 
jego oniryczny, poetycki, absurdalny, 
eksperymentalny teatr, aż po te epic-
kie fikcje – wszystko to jest refleksją 
na temat utraty, której doświadczamy 
w chwili, w której zyskujemy coś no-
wego. © BOGDAN CREȚU

Tłumaczenie  
JOANNA KORNAŚ-WARWAS

20 października na Festiwalu Conrada 
z MATEIEM VIŞNIEKIEM porozmawia 
Joanna Kornaś-Warwas.

 Dzisiejszym czytelnikom 
trudno sobie wyobrazić, 
jak wielki wpływ mogła 
mieć lektura dzieł Franza 
Kafki w czasach reżimu 
totalitarnego.

R E K L A M A
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Więcej  
demokracji

 
PAWEŁ JASNOWSKI   

Chantal Mouffe powtarza, że fantazje o jednomyślności  
są niebezpieczne. Negatywność i antagonizm to fundamenty 

każdej wspólnoty. Istnieją konflikty,  
dla których nie ma racjonalnych rozwiązań.

W  czasie ostatnich wybo-
rów prezydenckich lider 
głównej partii opozycyj-
nej, dziękując wyborcom, 

wypowiedział następujące słowa: „To wła-
śnie Polki i Polacy (...) stworzyli nadzieję 
na Polskę otwartą, uśmiechniętą, toleran-
cyjną, europejską, Polskę, gdzie najważ-
niejsza jest równowaga i gdzie najważniej-
szy jest zdrowy rozsądek”.

Ci, którzy głosowali na jego przeciw-
nika, znaleźli się w grupie osób pozbawio-
nych rozsądku, zacofanych i oddanych ar-
chaicznym siłom zła. Polityk powtórzył 
sprawdzony gest irracjonalizacji rywala 
(i jego elektoratu). Ujawnił przy tym, że 
opozycja (nadal) nie jest w stanie myśleć 
o porażce inaczej niż za pomocą kategorii 
moralnych. Język konsensu i racjonalności 
uznał za najlepsze narzędzie komunikacji 
ze społeczeństwem. Niesłusznie.

Fałszywe diagnozy
Prawicowy zwrot populistyczny ma być 
polską (lokalną) specyfiką. Dominująca 
diagnoza brzmi następująco: uparcie wy-
bieramy PiS z powodu wrodzonej kseno-
fobii i nietolerancji. Sukces tej formacji 
to efekt nieprzezwyciężenia atawizmów 
przeszłości.

Belgijska filozofka Chantal Mouffe, 
która populizmowi poświęciła ostatnią 
książkę, przekonuje, że takie interpreta-
cje są uproszczone i nieadekwatne. Uwo-
dzicielska moc prawicowego populizmu 
ma źródła gdzie indziej. Polskie doświad-
czenie nie jest osobliwe, a odsądzany 
od czci i wiary polski wyborca – wyjąt-
kowy. W „Polityczności” Mouffe dowo-
dzi, że fali populizmu nie da się przypisać 

„śladom przeszłości” (w Austrii np. czy-
niono to w odniesieniu do sukcesu Jörga 
 Haidera; w Polsce robił to m.in. Jan To-
masz Gross, sugerując, że wygrać z PiS 
można tylko poprzez przewalczenie an-
tysemityzmu).

Nie znaczy to, rzecz jasna, że uprzedze-
nia rasowe nie są problemem współcze-
snych społeczeństw. Należy z nimi wal-
czyć, ale by poradzić sobie z populizmem, 
potrzebna jest inna diagnoza.  Mouffe upar-
cie apeluje, by zamiast sięgać po moralne 
potępienie i ustanawianie „kordonu sa-
nitarnego”, przyjąć do wiadomości, że po-
pulistyczny dyskurs wyraża – problema-
tycznie, ale jednak – demokratyczne rosz-
czenia części społeczeństwa, ignorowane 
dziś przez partie konsensualnego środka. 
Formacje, które opierają się konsensusowi, 
są oznaczane jako nieracjonalne, co – do-
wodzi Mouffe – jest wygodnym sposobem 
na unikanie odpowiedzialności za to, że 
w ogóle się pojawiły.

Sukces populistów, wyjaśnia filozofka, 
bierze się stąd, że jako jedyni artykułują 
postulaty warstw ludowych. Mamią rów-
nież nadzieją. Przekonują, że możliwy jest 
inny kształt społecznej rzeczywistości.

Między Coca-Colą a Pepsi
By zrozumieć istotę konsensualnego im-
pasu, w którym ugrzęzła dziś polityka, 
trzeba przypomnieć głośny esej Fran-
cisa Fukuyamy. Ogłosił on, że staliśmy 
się świadkami „końca historii jako takiej, 
to jest końcowego punktu ideologicznej 
ewolucji ludzkości i uniwersalizacji za-
chodniej liberalnej demokracji jako osta-
tecznej formy rządu”. Sprzęgając wprost tę 
ostatnią formę z kapitalizmem,  Fukuyama 
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ģ

radykalnie zredukował demokrację do 
liberalizmu.

W koniec historii uwierzyła także 
lewica. Ulegając neoliberalnej meta-
morfozie, usunęła ze słownika poję-
cie klasy (biorąc w nawias historyczne 
i społeczne determinizmy) i prze-
chwyciła kluczowe figury dyskursu 
thatcherowskiego. Nic dziwnego, że 
Margaret Thatcher, zapytana po la-
tach o swój największy sukces, odpo-
wiedziała: „Tony Blair i nowa Partia 
Pracy”. Ten rodzaj polityki określono 
mianem „trzeciej drogi”, polityki „poza 
prawicą i lewicą”, afirmującej „konsen-
sus w centrum” (między centroprawicą 
i centrolewicą). Rzekome przezwycię-
żenie antagonizmów stało się od tej 
pory znakiem dojrzałej demokracji.

Co to oznaczało w praktyce? We-
dług Mouffe różnica między centrole-
wicą a centroprawicą była „jak różnica 
między Coca-Colą a Pepsi”. Zwrot ku 
centrum Blaira, Schrödera, a w Polsce 
Leszka Millera (torującego drogę umo-
wom śmieciowym i powtarzającego, 
że „podatek liniowy to jedna z najważ-
niejszych doktryn”) oznaczał porzuce-
nie lewicowej tożsamości wywodzącej 
się z klasy pracującej. Postpolityczna 
wizja sprawiła, że wyborcy zostali po-
zbawieni faktycznego wyboru, gdyż 
wszystkie programy zaczęły być do sie-
bie podobne.

Okrzyk hiszpańskich indignados 
„Mamy prawo głosu, ale nie mamy 
głosu”, ujawnia sedno postdemokracji 
(demokracji bez demosu). To system po-
zornej władzy ludu, który „co prawda 
może wybierać, ale nie ma prawdzi-
wego wyboru”, bo jest – jak  powiada S
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CHANTAL MOUFFE (ur. 1943) – belgijska 
filozofka specjalizująca się w zagadnieniach 
związanych z feminizmem i polityką. 
W języku polskim dostępna jest m.in. jej 
napisana wspólnie z Ernestem Laclauem 
praca „Hegemonia i socjalistyczna strategia” 
(2007), w której szuka dróg dla tworzenia 
demokracji uczestniczącej i społeczeństwa 
egalitarnego w ramach istniejącego systemu 
politycznego. W książce „Agonistyka” (2015) 
czy w wydanej niedawno „W obronie 
lewicowego populizmu” (2020) rozprawia się 
z mitem politycznego konsensusu, 
proponując ramy dla merytorycznego sporu, 
który przekracza kategorie moralnościowe.
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ģ z kolei Michał Herer – zawężany przez 
władzę kapitału uwolnionego przez go-
spodarczy neoliberalizm. Według  Mouffe, 
by zażegnać obecny kryzys, trzeba zwró-
cić się w stronę tego, co wykluczone z pola 
widzenia. Trzeba zacząć od tych, których 
konsensus nie obejmuje, którzy są poza 
granicami neoliberalnego świata.

Powinniśmy pytać o emocje i potrzeby 
ofiar urynkowienia życia i polityki. Upo-
wszechnienie retoryki odpowiedzialno-
ści, która jest narzędziem hiperkapitali-
zmu, doprowadziło do sytuacji, w której 
bieda jawi się jako skutek indywidual-
nych zaniechań i nie dość ciężkiej pracy. 
To nie struktura społeczna jest winna, 
lecz niezdarny człowiek. W tej sytuacji 
energia niezadowolenia zamiast na ze-
wnątrz kieruje się ku wnętrzu. Linia an-
tagonizmu nie przebiega w sferze pu-
blicznej, lecz wewnątrz – we wnętrzu jed-
nostki. To koniec walki o lepszy kształt 
świata, a zarazem początek walki z sa-
mym sobą (narcyzm i depresja).

Wspomniana energia może jednak 
znaleźć inne ujście. Mouffe pokazuje, że 
antagonizm wyparty przez teoretyków 
liberalizmu powraca dziś w uporczywej 
i radykalnej formie pod postacią prawi-
cowego populizmu i terroryzmu. Ozna-
cza to, że konsensualne podejście jest 
przeciwskuteczne: „zamiast – jak pisze 
filozofka – tworzyć warunki dla pojedna-
nia społeczeństwa, prowadzi do pojawia-
nia się antagonizmów, których mogłaby 
uniknąć agoniczna perspektywa, dostar-
czająca prawomocnych form ekspresji 
tych antagonizmów”.

Konfliktowy konsensus
Mouffe powtarza, że fantazje o jednomyśl-
ności są niebezpieczne. Negatywność i an-
tagonizm to fundamenty każdej wspól-
noty. Istnieją konflikty, dla których nie 
ma racjonalnych rozwiązań. Należy je 
zrozumieć i uznać. Na tym właśnie polega 
specyfika nowoczesnej demokracji. Ale na 
antagonizmie nie możemy poprzestać. 
Musimy go przekształcić w agonizm. Co 
to oznacza? Że spór winien przyjmować 
formę walki, w której uznaje się prawa 
oponenta. Ten ostatni zaś to już nie wróg 
(jak u Carla Schmitta, od którego Mouffe 
przejęła koncepcję antagonizmu), lecz 
przeciwnik. Ktoś, z kim dzieli się przywią-
zanie do demokratycznych zasad.

W używanym przez filozofkę słow-
niku pojawia się jeszcze jeden termin, 
który znalazł się już w tytule jej pierw-

szej książki napisanej wspólnie z Erne-
stem Laclauem – hegemonia. Hegemo-
niczne ujęcie każe uznać, że każdy po-
rządek społeczny przenika przygodność, 
„wymiar nierozstrzygalności”. Każdy ład 
jest zawsze wyrazem określonej konfigu-
racji stosunków władzy. Oznacza to, że 
„rzeczy zawsze mogły mieć się inaczej” 
i że każdy porządek opiera się na wyklu-
czeniu innych możliwości. To, co uważa 
się za „naturalny” porządek świata, z to-
warzyszącym mu „zdrowym rozsąd-
kiem”, jest zawsze wynikiem narzuco-
nych praktyk społecznych, nie zaś wyra-
zem zewnętrznej i powołującej je do życia 
głębszej obiektywności.

Według Mouffe neoliberalizm jawi 
nam się jako uniwersalny, ponieważ bra-
kuje kontrhegemonicznych propozycji po 
lewej stronie. Inaczej niż np. Slavoj Žižek, 
nie uważa ona, że obecne status quo można 
podważyć tylko za sprawą aktu radykal-
nego zerwania. Mouffe opowiada się za 
„pracą wewnątrz”, krytyczną pracą w ra-
mach istniejących instytucji, za transfor-
macją, a nie rewolucyjnym zerwaniem.

Moment populistyczny
Choć zasadniczy zrąb koncepcji belgij-
skiej filozofki jest niezmienny, to w ostat-
niej pracy pt. „W obronie lewicowego po-
pulizmu” Mouffe naniosła parę korekt. 
Przede wszystkim uznała, że odnowie-
nie podziału na lewicę i prawicę jest dziś 
niewystarczające, gdyż nie wyraża odpo-
wiednio zbiorowej woli. Stoimy przed 
wyzwaniem, jakim jest „moment popu-
listyczny”. Koniec polityki, oligarchiza-

cja Zachodu i kryzys 2008 r. wywołały 
różne formy oporu wobec polityczno-
-ekonomicznego otoczenia. Elity establi-
shmentu oskarżono (najpierw z prawej, 
potem z lewej strony) o to, że „narzuciły 
bez zgody ludu politykę służącą ich wła-
snym interesom”.

Wybuch populizmu – utrzymuje 
 Mouffe – nie jest, jak chcą liberalne elity, 
perwersją demokracji. To raczej znak 
„odzyskania suwerenności przez lud”, 
co wskazuje na powrót polityczności po 
okresie postpolitycznym. Choć Belgijka 
jest przeciwniczką obecnej manifestacji 
populizmu, on sam nie jest dla niej nie-
bezpiecznym ekscesem, lecz koniecznym 
wymiarem demokracji.

Autorka „Agonistyki” ma świadomość, 
że populizm może ostatecznie osłabić de-
mokrację. Jednak uważa za błąd myśle-
nie, że wszystkie populizmy są niezgodne 
z istnieniem instytucji liberalno-demo-
kratycznych.

Nie może tak być, skoro populizm od-
wołuje się do konstytutywnego dla demo-
kracji tworzenia demosu. Może on też do-
prowadzić do wzmocnienia i rozszerze-
nia wartości demokratycznych. Zdaniem 
Mouffe w ciągu najbliższych kilku lat 
główna oś konfliktu politycznego prze-
biegać będzie między populizmem prawi-
cowym a lewicowym. Wszystko ostatecz-
nie „będzie zależeć od tego, którym siłom 
politycznym uda się ustanowić hegemo-
nię aktualnych żądań demokratycznych 
i którego rodzaju populizm wyjdzie zwy-
cięsko z walki z postpolityką”.

Dlatego lewica musi dziś pilnie poddać 
swoją tożsamość i strategię głębokiej re-
fleksji. Zrozumieć, że to z jej winy demo-
kratyczne żądania nie znalazły kanału 
ekspresji i w końcu zostały wyartykuło-
wane za pomocą ksenofobicznego języka. 
Kiedyś niezdolna włączyć do swej agendy 
postulatów nowych ruchów, dziś lewica 
usunęła z niej inność ekonomiczną. Kul-
tura stała się dla niej ważniejsza niż mate-
rialne, społeczne warunki istnienia.

Mouffe twierdzi, że konieczny jest dziś 
projekt lewicowego populizmu, który 
przywróciłby wagę „kwestii socjalnej”, 
nie uprzywilejowując przy tym klasy 
pracującej. Chodzi o populizm, który żą-
dania demokratyczne wyartykułuje za 
pomocą języka progresywnego i zamiast 
wychodzić poza demokrację, zradykali-
zuje ją, czyli sprawi, że w rosnącej liczbie 
relacji społecznych zaczną działać zasady 
wolności i równości.

 Nie możemy poprzestać na 
antagonizmie. Musimy go 
przekształcić w agonizm. 
Co to oznacza? Że spór 
winien przyjmować formę 
walki, w której uznaje 
się prawa oponenta. Ten 
ostatni zaś to już nie wróg, 
lecz przeciwnik. Ktoś, z kim 
dzieli się przywiązanie do 
demokratycznych zasad.
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Alfred Stieglitz (1864-1946), „Fontanna”, fotografia rzeźby Marcela Duchampa, 1917 r.
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Poprzeczne ścieżki
„Ekonomia jest środkiem – prawdzi-
wym celem jest zmiana duszy”, powie-
działa dziennikarzowi Margaret That-
cher w 1981 r., nim neoliberalizm stał się 
globalną wulgatą, a jego mity zdroworoz-
sądkową prawdą. Zdaniem Mouffe nasz 
cel powinien być podobny. Chodzi o to, 
by zmusić „zdrowy rozsądek” do wejścia 
na ścieżkę zmiany, by ustanowić go na 
nowo. Jak to zrobić? Należy dostrzec klu-
czową rolę afektów w polityce i nauczyć 
się je mobilizować. Skuteczna lewicowa 
strategia populistyczna powinna prze-
mówić do ludzi w taki sposób, by dotknąć 
ich emocji.

Ponieważ sztuka także działa w po-
rządku afektywnym, filozofka uważa, że 
odgrywa ona decydującą rolę w (de)for-
macji i zakłócaniu „zdrowego rozsądku”. 
Tylko sztuka może w nas godzić z siłą 
pocisku, rozsadzać naszą teraźniejszość, 
pchnąć nas do przodu. Sztuka i polityka 
są ze sobą ściśle powiązane. Ta pierwsza 
zawsze odgrywa rolę w reprodukcji lub 
rozbiórce społecznego ładu, jest więc po-
lityczna. Jej wymiar krytyczny „polega 
na uwidacznianiu tego, co dominujący 
konsensus próbuje zaciemnić i zamazać”, 
a także na „oddawaniu głosu tym wszyst-
kim, którym w ramach istniejącej hege-
monii zamyka się usta”.

Siła sztuki tkwi „w jej zdolności spra-
wienia, byśmy spojrzeli na rzeczy w inny 
sposób, byśmy dostrzegli nowe możliwo-
ści”. Działanie nie może ograniczyć się do 
tego, co negatywne. W sztuce chodzi nie 
tylko o przenicowanie „naturalnego” po-
rządku świata, ale o produkcję „nowych 
obiektywności i wypracowanie nowych 
światów”, a także form podmiotowości.

Mouffe chętnie powtarza za Spinozą, że 
dany afekt można zastąpić tylko afektem 
przeciwnym, silniejszym niż ten, który 
ma zostać wyparty. Poprzez te słowa fi-
lozofka odnosi się nie tylko do przewal-
czenia (poprzez podbicie stawki) prawi-
cowego populizmu, ale także nowego ka-
pitalizmu, w którym reklama wzbudza 
pozytywne afekty. Sztuka może pobu-
dzić uczucia, które wywołają pragnienie 
zmiany, może rozniecić w nas tęsknotę za 
czymś więcej.

© PAWEŁ JASNOWSKI

21 października na Festiwalu Conrada 
z CHANTAL MOUFFE będzie rozmawiał 
Piotr Laskowski.

Wojna  
o pisuar

RENATA KOPYTO  

A co, jeśli najsłynniejsze dzieło XX wieku  
zostało stworzone przez kogoś innego,  

niż nam się przez kilkadziesiąt lat wydawało?
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Elsa von Freytag-Loringhoven (1874–1927)

1.„Fontanna Marcela Duchampa: 
hołd” – wystawę pod takim ty-
tułem otwarto 10 kwietnia 

2017 r. w nowojorskiej galerii Francisa 
M. Naumanna z okazji 100. rocznicy eks-
pozycji zorganizowanej przez amery-
kańskie Towarzystwo Niezależnych Ar-
tystów. Celem tej ostatniej organizacji 
(założonej w grudniu 1916 r. i wzorowa-
nej na francuskim Salonie Niezależnych) 
było umożliwienie progresywnym twór-
com prezentacji ich prac.

Założycielami Towarzystwa byli m.in. 
kolekcjoner Walter Arensberg oraz arty-
ści: Marcel Duchamp, Katherine Dreier, 
Man Ray czy Joseph Stella. Pierwsza wy-
stawa TNA odbyła się w kwietniu 1917 r., 
w Grand Central Palace. Tak dużej pre-
zentacji sztuki w Stanach Zjednoczonych 
jeszcze nie było. Regulamin dopuszczał 
każdą pracę. Nie było jury i nie przyzna-
wano nagród. Jedynym warunkiem wzię-
cia udziału w wystawie było wniesienie 
opłaty w wysokości 6 dolarów.

Dzieła były eksponowane alfabetycz-
nie, poczynając od litery „R”, która została 
wylosowana jako otwierająca rejestr. Za 
aranżację odpowiadał Marcel Duchamp. 
1200 artystów przysłało ponad 2500 prac 
i tylko jedna z nich – wbrew obowiązują-
cym zasadom – nie została dopuszczona 
do udziału. Był to biały porcelanowy pi-
suar opatrzony tytułem „Fontanna” i pod-
pisem „R. Mutt, 1917”.

2. Francis M. Naumann, krytyk 
sztuki, kurator i właściciel pre-
stiżowej galerii w Nowym Jorku, 

posiadającej w swoich zbiorach prace 
m.in. Duchampa, Man Raya i Beatrice 
Wood, zaprosił do udziału we wspo-
mnianym jubileuszowym projekcie 
31 artystów, którzy stworzyli prace in-
spirowane słynną „Fontanną”. Ci, którzy 
zdecydowali się na ponowne wykorzy-
stanie pisuaru, wprowadzili istotne mo-
dyfikacje. Sherrie Levine wykonała brą-
zowy odlew rzeźby, Pablo Echaurren po-
krył jego powierzchnię dekoracyjnymi, 
południowoamerykańskimi ornamen-
tami, Richard Pettibone zreprodukował 
fotografię Alfreda Stieglitza, zamiesz-
czoną w czasopiś mie „The Blind Man”, by 
zwrócić w ten sposób uwagę na trapiące 
go problemy ze wzrokiem. Z kolei fran-
cuski artysta koncepcyjny Saâdane Afif, 
który posiada imponujące archiwum po-
święcone „Fontannie” i kolekcjonuje jej 

reprodukcje z książek i czasopism, poka-
zał cztery egzemplarze z tego liczącego 
ponad 1000 eksponatów zbioru.

Ray Beldner wyprodukował dolary 
w kształcie pisuaru. Ai Weiwei zrobił 
zdjęcie klocków Lego spłukiwanych w to-
alecie, ponieważ produkująca je firma od-
rzuciła jego hurtowe zamówienie (chciał 
zrobić z nich instalację), podejrzewając, że 
ich produkt zostanie wykorzystany w ce-
lach politycznych, co artysta porównał 
do cenzury z 1917 r. Tom Shannon uszył 
biały jedwabny krawat z czarnymi krop-

kami symbolizującymi otwory spustowe 
w pisuarze. Peter Saul, nawiązując do 
słynnego obrazu Duchampa, namalował 
pięć pisuarów schodzących po schodach, 
a Larry Kagan wykonał instalację rzuca-
jącą cień w kształcie pisuaru, który był 
widoczny tylko przy włączonym świetle.

Ekspozycja Naumanna była hołdem 
złożonym jednemu z najsłynniejszych 
i uznawanych za przełomowe w sztuce 
XX wieku dzieł. Kontrowersje budzi za-
równo historia jego powstania, autor-
stwo, jak i późniejsze losy.
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3. Na prezentację porcelanowego 
pisuaru rzekomo wyproduko-
wanego w firmie J.L. Mott Iron 

Works nie zgodzili się, w obawie przed 
skandalem, konserwatywni członko-
wie Towarzystwa Niezależnych Arty-
stów. Najgłośniej protestował George 
Bellows, jeden z dziesięciu jego decyzyj-
nych dyrektorów. Na znak sprzeciwu Du-
champ wycofał swoją pracę – obraz zaty-
tułowany „Tulip Hysteria Co-ordinating”. 
„Fontanna” z hali wystawienniczej trafiła 
do prowadzonej przez Alfreda Stieglitza 
galerii 291.

Fotograf, już wtedy cieszący się sławą, 
ustawił ją na postumencie i sfotografo-
wał. Umieścił obiekt na tle pracy Mars-
dena Hartleya „Wojownicy”, której opis 
przytacza Anna Markowska w książce 
„Dlaczego Duchamp nie czesał się z prze-
działkiem”: „Obraz przedstawia widzia-
nych od tyłu i z boku wojowników na ko-
niach. Kompozycja obrazu zawierała dwa 
pionowe owale – jakby góry, po których 
stąpają konie – w które idealnie wpisy-
wały się krągłości »Fontanny«. Miękkie 
linie zdekontekstualizowanego, odwró-
conego pisuaru wpisywały się więc nie 
tylko w narrację obrazu, ale też w jego 
działające pięknem formy”.

Zdjęcie Stieglitza zostało opubliko-
wane w wydawanym przez Marcela 
Duchampa, Henri-Pierre’a Roché i Be-
atrice Wood czasopiśmie „The Blind 
Man”. Był to jeden z ówczesnych artzi-
nów, który miał wprowadzać czytelni-
ków w awangardowe ruchy w sztuce 
i literaturze. Do jego autorów zaliczali 
się m.in. Mina Loy, Louise Norton, Erik 
Satie, Walter Arensberg, Francis Pica-
bia czy Alfred Stieglitz. Obok fotografii 
„Fontanny” ukazał się tekst opatrzony 
nagłówkiem „Sprawa Richarda Mutta” 
oraz artykuł podpisany przez Louise 
Norton pt. „Budda łazienki”. Tekst wy-
jaśniał, dlaczego odrzucenie pisuaru 
przysłanego na wystawę Towarzystwa 
Niezależnych Artystów było błędem. To 
tam pojawiło się sformułowanie, że nie 
jest ważne, kto wykonał eksponat, tylko 
jaka idea stoi za jego prezentacją i w ja-
kim kontekście został on umieszczony 
w przestrzeni wystawienniczej.

4. Na tym sprawę niefortunnej 
próby debiutu Richarda Mutta 
można by uznać za zakończoną. 

Nikt z ówczesnych „prowokatorów” 

nie interesował się losami rzeźby, która 
w drugiej połowie XX w. zrobiła tak za-
wrotną karierę. Nikt nie wie też, co stało 
się z oryginalnym pisuarem. Jedynym 
śladem jego istnienia jest fotografia Stie-
glitza.

Do galerii „Fontanna” powróciła 
w 1950 r., kiedy to, na prośbę Duchampa, 
Sidney Janis wykonał jej kopię na wy-
stawę w Nowym Jorku. Kolejna replika 
powstała w roku 1953 w Paryżu z prze-
znaczeniem na aukcję. 10 lat później 
w sztokholmskim Moderna Museet zor-
ganizowano retrospektywę francuskiego 
artysty, na której pojawia się egzemplarz 
„Fontanny” przygotowany przez Ulfa Lin-
dego, a rok później w mediolańskiej ga-
lerii Arturo Schwarza znalazło się kolej-
nych osiem egzemplarzy dzieła. Chociaż 
wszystkie powstały pod nadzorem Du-
champa, nie są do siebie podobne. Na każ-
dym z nich widnieje natomiast umiesz-
czony na lewym brzegu ten sam podpis: 
„R. Mutt, 1917”.

5.W 1994 r. w nowojorskim Whit-
ney Museum of American Art 
zaprezentowano wystawę zaty-

tułowaną „Making Mischief: Dada Inva-
des New York”, której kuratorami byli 
Francis M. Naumann i Beth Venn. Ze-
brano na niej ponad dwieście obrazów, 
rzeźb, fotografii, czasopism, książek i li-
stów około dwudziestu artystów europej-
skich i amerykańskich z lat 1913-23. Poja-
wiły się, obok znanych dzieł Duchampa, 
prace niemieckiej dadaistki Elsy von 
Freytag-Loringhoven. Kolejnym krokiem 
przybliżającym publiczności twórczość 
tej artystki była jej wystawa retrospek-
tywna zorganizowana w 2002 r. w galerii 
 Naumanna. W tym samym roku w wy-
dawnictwie MIT Press ukazała się biogra-
fia von Freytag-Loringhoven autorstwa 
kanadyjskiej badaczki Irene Gammel „Ba-
roness Elsa: Gender, Dada, and Everyday 
Modernity. A Cultural Biography”.

Artystka urodziła się w Świnouj-
ściu w 1874 r. jako Elsa Hildegard Plötz. 
W wieku 16 lat opuściła dom rodzinny 
i przeniosła się do Berlina, a później do 
Monachium, gdzie poznała swojego 
pierwszego męża, architekta Augusta 
Endella. Do Stanów Zjednoczonych poje-
chała w ślad za drugim małżonkiem, pisa-
rzem i tłumaczem Felixem Grevem, a na-
zwisko, pod którym przeszła do historii, 
zyskała wychodząc w 1913 r. za mąż za 

barona Leopolda von Freytag-Loringho-
vena.

W ówczesnym świecie artystycz-
nym znana była jako Dada-Baronessa, 
autorka awangardowej poezji i prekur-
sorka sztuki performansu. Jej odważne 
erotyczne wiersze publikowane w ame-
rykańskim czasopiśmie literackim „The 
Little Review” budziły większe zaintere-
sowanie niż ukazująca się tam również 
proza Jamesa Joyce’a. Przyjaźniła się z pi-
sarką Djuną Barnes, fotografką Berenice 
Abbott i kolekcjonerką Peggy Guggen-
heim, a admiratorami jej twórczości byli 
William Carlos Williams, Ernest Hemin-
gway czy Ezra Pound.

6.W biografii Gammel po raz 
pierwszy pojawia się sugestia, 
że to nie Marcel Duchamp, lecz 

ekscentryczna baronessa mogła ukrywać 
się pod pseudonimem Richard Mutt. Au-
torka książki cytuje list, który Duchamp 
napisał do siostry Susanne 11 kwietnia 
1917 r., donosząc jej, że „przyjaciółka 
przysłała na wystawę porcelanowy pi-
suar pod męskim pseudonimem. Wcale 
nie był nieprzyzwoity; nie było pod-
staw, żeby go odrzucić”. Ten „materiał 
wybuchowy” – jak nazywany jest ów 
list – wszedł do domeny publicznej do-
piero w 1983 r., po publikacji w Archives 
of American Art  Journal. Kim była zagad-
kowa przyjaciółka Duchampa i co ozna-
cza sygnatura „Fontanny” – R. Mutt?

Wielu krytyków przekonuje, że pod-
pis to gra językowa. Duchamp uwielbiał 
takie działania; wiele tytułów jego prac 
ma zakodowane dodatkowe sensy. Au-
tor „Wielkiej szyby” wykorzystywał jed-
nak w swoich zabawach francuski. Kom-
binacja „R. Mutt” kojarzy się bardziej 
z niemieckim, którym władała Elsa von 
Freytag-Loringhoven. „R. Mutt” może 
znaczyć „Armut” (bieda) lub „Urmutter” 
(pramatka). Baronessa również stosowała 
kalambury.

7. Elsa i Marcel poznali się w Nowym 
Jorku przez dziennikarkę Bessie 
Breuer i jej siostrę Sarah McPher-

son. Mieszkali w tym samym budynku 
przy Lincoln Square i – jak pisze Irene 
Gammel – często umawiali się na nocne 
rozmowy. Duchamp był wśród wielu ar-
tystów-uciekinierów, którzy po wybu-
chu I wojny światowej szukali w USA 
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m.in. Francis Picabia i jego żona Gabrielle 
Buffet, Henri-Pierre Roché, Jean Crotti, 
Mina Loy i Arthur Cravan. To oni wraz 
z amerykańskimi twórcami Man Rayem, 
Charlesem Demuthem, Alfredem Stieglit-
zem czy Josephem Stellą stworzyli grupę 
artystyczną znaną później jako New York 
Dada. Elsa von Freytag-Loringhoven była 
jej niekwestionowaną królową.

Duchamp, doceniając awangardową 
twórczość baronessy, powiedział: „She is 
not a futurist. She is the future” (Ona nie 
jest futurystką. Ona jest przyszłością). 
Z kolei Elsa używała wobec niego okre-
śleń innego rodzaju: Marcel Dushit czy 
M’ars, co bynajmniej nie było imieniem 
boga wojny, tylko wymyślonym przez 
Elsę skrótem z niemieckiego wyrażenia 
„mein Arsch” (mój tyłek).

8. Duchamp pytany o pseudo-
nim widniejący na „Fontannie” 
udzielał niestety bardzo pokręt-

nych odpowiedzi. Utrzymywał, że ku-
pił pisuar w firmie J.L. Mott Iron Works 
w Nowym Jorku, a wymyślone nazwisko 
miało nawiązywać do jej nazwy. Badacze 
udowodnili jednak, że modelu, jaki zo-
stał dostarczony na kwietniową wystawę 
Niezależnych, nie było w ofercie tej firmy. 
Otto Hahn zanotował wypowiedź Du-
champa, zgodnie z którą Mutt to postać 
stworzona przez rysownika Buda Fishera. 
Niski otyły mężczyzna, którego postura 
– według Marcela – pasowała do formy 
pisuaru.

9.Zawarta w biografii Irene Gam-
mel sugestia, że to Elsa von Frey-
tag-Loringhoven mogła być au-

torką najważniejszego dzieła sztuki 
XX w., została podchwycona przez wiele 
osób: badaczy, historyków sztuki, artystki 
i pisarki, m.in. przez Siri Hustvedt, która 
wykorzystała ją w powieści „Memories of 
the Future” z 2019 r.

W listopadzie 2014 r. w czasopiśmie 
„The Art Newspaper” ukazał się artykuł 
Juliana Spaldinga i Glyna Thompsona 
„Czy Marcel Duchamp ukradł pisuar 
Elsy?”. Autorzy przytaczają w nim argu-
menty Gammel. Analizują też twórczość 
Elsy von Freytag-Loringhoven: jej asam-
blaże, obiekty ready-made i niezwykłe ko-
stiumy, do stworzenia których wykorzy-
stywała przedmioty znalezione na ulicy, 

W ramach Festiwalu Conrada 
20 października odbędzie się 
dyskusja online o autorstwie 
przypisywanej Marcelowi 
Duchampowi „Fontanny”, w której 
udział wezmą: IRENE GAMMEL, 
autorka biografii Elsy von Freytag- 
-Loringhoven i wydawczyni jej 
tekstów, dyrektorka Centrum 
Literatury Współczesnej i Badań 
Kulturowych na Uniwersytecie 
Ryerson w Toronto, Kanada; 
ZUZANNA JANIN, artystka, 
fundatorka nagrody Marii Anto 
i Elsy von Freytag-Loringhoven; 
ANNA MARKOWSKA, historyczka 
i krytyczka sztuki, profesorka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
autorka książki „Dlaczego Duchamp 
nie czesał się z przedziałkiem”. 
Rozmowę poprowadzi Grzegorz 
Jankowicz. Dyskusja będzie częścią 
projektu Domu Norymberskiego 
w Krakowie pt. „Lady Dada. Elsa von 
Freytag-Loringhoven”, który obejmie 
wystawę prac współczesnych 
artystów inspirowanych życiem 
i twórczością baronessy oraz 
spektakl teatralny w reżyserii Igi 
Gańczarczyk, oparty na wierszach 
i tekstach Elsy, którego tematem 
będą relacje artystki z Marcelem 
Duchampem i Djuną Barnes.

w składach materiałów lub w sklepach. 
Jedna z jej prac, pt. „God”, wykonana z ele-
mentu instalacji hydraulicznej (ołowia-
nej rury przymocowanej do drewnianego 
podłoża), świetnie pasuje do „Łazienko-
wej madonny”, jak alternatywnie nazy-
wano pracę podpisaną pseudonimem 
„R. Mutt”. Najważniejszą przesłanką prze-
mawiającą za autorstwem Elsy był cyto-
wany już list Duchampa do siostry.

W odpowiedzi na ten artykuł głos za-
brało wielu krytyków, broniąc Marcela 
jako autora „Fontanny”. Josephine Dawn 
Adès, brytyjska historyczka sztuki, eme-
rytowana profesorka historii i teorii 
sztuki na Uniwersytecie w Essex, przy-
toczyła najnowsze badania i odkrycie 
 Bradleya Baileya, profesora historii sztuki 
na Wydziale Sztuk Pięknych i Sztuk Per-
formatywnych Uniwersytetu w  Saint 
 Louis. Dowodzi on, że przyjaciółką, 
o której wspomina Duchamp, była pi-

sarka i tłumaczka Louise Norton, bo to 
ona mieszkała pod adresem 110 West 
88th Street w Nowym Jorku, a adres ten 
jest częściowo widoczny na papierowej 
etykiecie dołączonej do pisuaru na zdję-
ciu Stieglitza. Norton była także autorką 
tekstu o „Fontannie” zamieszczonego w 
„The Blind Man”.

Hipoteza, że baronessa, która na po-
czątku 1917 r. przebywała w Filadelfii, 
mogła wysłać pisuar na adres Louise Nor-
ton, aby ta zgłosiła go na wystawę, wydaje 
się Dawn Adès mało prawdopodobna. Ale 
żeby sprawę skomplikować jeszcze bar-
dziej, trzeba dodać, że pismo, którym wy-
pełniono zgłoszenie dołączone do pisu-
aru, nie przypomina zupełnie autografu 
Norton, a pod odcyfrowanym ze zdjęcia 
adresem mieszkały także Juliet Roché 
i Gabrielle Buffet-Picabia, żony artystów 
należących do nowojorskiej, dadaistycz-
nej bohemy.

10. Pod koniec ubiegłego roku 
w wydawnictwach Verlag 
für moderne Kunst z Wied-

nia i Les presses du réel z Dijon ukazała 
się książka szwajcarskiego kuratora i ar-
tysty Stefana Banza zatytułowana „Mar-
cel Duchamp: Richard Mutt’s Fountain”. 
We wstępie do niej autor pisze: „Elsa von 
Freytag-Loringhoven definitywnie nie 
miała nic wspólnego ze stworzeniem 
»Fontanny«”. Publikacja zbiera wiele 
zdjęć, dokumentów, wypowiedzi arty-
stów i kuratorów, cytatów, faktów i hi-
potez, jednak mimo twardej deklaracji 
Banza nie potwierdza ostatecznie autor-
stwa Duchampa.

Spośród przytaczanych przez autora in-
formacji, o których nie było mowy wcze-
śniej, wymienić należy zdjęcie wykonane 
w nowojorskiej pracowni Duchampa 
przy 33 West 67th Street, przypuszczal-
nie między grudniem 1916 a sierpniem 
1918 r. Na fotografii widoczny jest zawie-
szony na drzwiach pisuar, ale inny niż 
ten, który wysłano na wystawę do Grand 
Central Palace (przede wszystkim nie 
ma na nim podpisu). Skoro w tamtym 
czasie Duchamp posiadał taki obiekt, to 
trudno dalej wątpić. Banz nie publikuje 
jednak w swojej książce obrazu namalo-
wanego przez Elsę von Freytag-Loringho-
ven pt. „Forgotten – Like This Parapluie” 
z 1923 r., na którym, obok tytułowego za-
pomnianego parasola, znajduje się także 
(zapomniany?) pisuar.
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11.Wydaje się, że spór o najbar-
dziej wpływową pracę we 
współczesnej sztuce zatacza 

coraz szersze kręgi i mocno dzieli zajmu-
jące się tym zagadnieniem środowisko. 
Wszystkie powyższe rozważania podsu-
mowuje Franz Kaiser, niemiecki historyk 
sztuki z Hochschule für Bildende Kün-
ste w Hamburgu, pisząc, że ktokolwiek 
zgłosił porcelanowy pisuar na wystawę 
w 1917 r., nie był to Duchamp. Na temat 
jego zaangażowania w powstanie „Fon-
tanny” możemy jedynie spekulować.

Być może dzieło jest efektem wspól-
nego żartu nowojorskich dadaistów, 
z udziałem Duchampa oraz jego koleża-
nek i kolegów. Celem była najprawdopo-
dobniej prowokacja wymierzona w kon-
serwatystów zasiadających w dyrekcji To-
warzystwa Niezależnych Artystów. Nikt 
nie traktował pisuaru poważnie, skoro 
praca zaginęła. Anna Markowska pisze, 
że „»Fontanna« została zidentyfikowana 
z Duchampem znacznie później (...), a je-

śli wierzyć Williamowi J. Camfieldowi, 
zanim pojawiła się w »Pudle w walizce« 
w połowie lat 40., była niezwykle rzadko 
wzmiankowana, wręcz nieobecna”. „Pu-
dło w walizce” to praca Duchampa, w któ-
rej artysta gromadził repliki swoich naj-
ciekawszych artystycznych dokonań. 
Stefan Banz z kolei zamieszcza w swej 
książce zdjęcia dwóch miniatur pisuaru 
z 1938 r., które artysta miał wykonać do 
swojej walizki. Stało się to więc dopiero 
po 20 latach od pamiętnej nowojorskiej 
wystawy.

12. Zażarte polemiki, jakie toczą 
się o autorstwo „Fontanny”, 
są też dyskusją o podstawy 

sztuki współczesnej, definicję obiek-
tów ready-made i status Duchampa jako 
ich wynalazcy. Kaiser podkreśla, że po-
chodzące od surrealistów, André Bre-
tona i Paula Éluarda, określenie ready-
-made nie jest precyzyjne. Jego definicja 

–  ready-mades to przedmioty podniesione 
do rangi sztuki poprzez ich wybór doko-
nany przez artystę – sprzyja zawłaszcza-
niu sztuki przez tzw. przemysł kultu-
rowy, o którym w „Dialektyce oświece-
nia” pisali Max Horkheimer i Theodor W. 
Adorno. Esej powstał na początku lat 40. 
zeszłego wieku i był wyrazem sprzeciwu 
wobec szybko rozwijającego się prze-
mysłu rozrywkowego oraz traktowania 
przez niego sztuki jako towaru. Aby więc 
jakiś przedmiot codziennego użytku stał 
się sztuką, konieczna jest zmiana jego 
funkcji z praktycznej na symboliczną.

Taka zmiana w podejściu do ready-
-made wymagałaby ponownego rozważe-
nia teoretycznych podstaw znacznej czę-
ści sztuki współczesnej powstałej w dru-
giej połowie XX w. i miałaby z pewnością 
konsekwencje dla muzeów, właścicieli ga-
lerii, artystów czy kolekcjonerów. W wy-
kreowanym przez nich świecie sztuki nic 
bowiem nie jest tak ważne, jak kwestia au-
torstwa. © RENATA KOPYTO

Elsa von Freytag-Loringhoven (między 1920 a 1925 r.)Elsa von Freytag-Loringhoven i Claude McRay (przed 1928 r.)
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wylicytuj portret Conrada
i wesprzyj Festiwal Conrada

Licytacja portretu na aukcji charytatywnej na platformie Allegro,  
Partnera Strategicznego tegorocznej edycji Festiwalu Conrada, rozpocznie się 
15 października o godz. 21.00. Finał podczas uroczystej Gali Nagrody Conrada.
Zwycięzca aukcji nie tylko stanie się właścicielem cennego dzieła sztuki – portretu 
najchętniej czytanego na świecie polskiego pisarza, autorstwa znakomitego 
krakowskiego artysty – ale wesprze także największy festiwal literacki w Polsce. 
Wylicytowana kwota zostanie w całości przeznaczona na rozwój Festiwalu 
Conrada, którego idea zrodziła się w  roku 2008 w  redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”. Jego współorganizatorem, wspólnie z Miastem Kraków i KBF, 

jest nasza Fundacja.
Na tej samej aukcji znajdą się także conradowskie pamiątki: plakaty, przypinki, 
magnesy i koszulki z  reprodukcją portretu Conrada. Będą one także pełnić 
funkcję „biletów dobrej woli” na festiwalowe wydarzenia online. Chociaż 
nazwane biletami, nie będą one warunkiem uczestnictwa w tych wydarzeniach, 
ale kupując je, będą Państwo mogli dobrowolnie wesprzeć Festiwal i wyrazić 
uznanie dla jego gości, dla prowadzących spotkania i  dla wszystkich,  

którzy go od 12 lat tworzą.
Aukcję, wraz ze zdjęciami obrazu oraz filmem o procesie jego powstawania, 

znajdą Państwo na stronie 

 allegro.pl/zobacz/conradfestival 
oraz w naszych mediach społecznościowych.

weź, licytuj!
Fundacja Tygodnika Powszechnego

 /TYGODNIKPOWSZECHNY ▪   /TYGODNIK ▪  /TYGODNIK ▪ /TYGODNIKPOWSZECHNY
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PARTNERZY STRATEGICZNI FESTIWALU CONRADA 2020

Oto portret Josepha Conrada w całej okazałości. Oryginał ma wymiary (wraz z ramą) 82 x 102 cm.

ALBIN TALIK: Moja twórczość to montaż obrazów z tysięcy fragmentów papieru. Tym razem posłużyłem się „Tygodnikiem Powszechnym” 
– w dziele znajdują się fragmenty zdjęć ks. Bonieckiego oraz innych bohaterów okładek pisma. Hasło tegorocznego Festiwalu Conrada 
„Widzialne i niewidzialne” podsunęło mi myśl o umieszczeniu w portrecie pisarza symboli związanych z jego życiem i twórczością. 

Rozpoznają je Państwo?
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