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Niech nasze słowa i myśli owocują w mądrość, by niejeden 
umysł z marności wybudzić. Uproś nam, Święty Franciszku 
Salezy! Wzrok nasz i dłonie, niech takie dzieła tworzą, by 

każdą nieszczęsną duszę do krainy piękna wprowadzić. Dopomóż 
nam Święty Łukaszu Ewangelisto! Co ptaki śpiewają i Aniołowie 
do uszu szepcą, niech stanie się muzyką co oziębłe serca 
rozgrzeje. Wspieraj nas Święta Cecylio!

Najświętsza Maryjo, Polski Królowo, Tobie wraz z Józefem 
Świętym i Andrzejem Bobolą, całe to nasze codzienne 
zmaganie i walkę o Ojczyznę Bogu oddaną jedynie, 

poświęcamy i błagamy, wstawiaj się za nami!

Modlitwa artysty służącego

Okładka 
Irena Pregler T     ył „Rysunek 5” 

Jan Skawiński

„      Ostatnia chwila konania” 
Mateusz Herbaczewski



Malujcie tak, by Polska 
zmartwychwstała

Wcielając w siebie Boga:  
George, Nietzsche 
i Bóg plastyczny

Ponowne napełnienie? 
O szansie, jaką daje 
nam postmodernizm

Kierunki pracy 
ku kulturze
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Niech święta Cecylia

 prowadzi nasze dłonie!

 Jeśli artysta chce tworzyć sztukę wartościo-
wą dla drugiego człowieka, musi sięgnąć głę-
biej. Uciec nie da się od metafizyki, escha-
tologii. Nie bójmy się jej. Szukajmy głosów 
tych, którzy zanurzyli się w Bogu na wieki, 
a zrozumiemy nie tylko cel naszej pracy, 
lecz także sens tego, czego doświadczamy.  
 
W życiu są różne projekty i zamiary, które 
rewiduje rzeczywistość. Jest coś prawdzi-
wego w powiedzeniu głoszącym, że jeśli 
chcemy rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu  
o naszych planach. To, co zdaje się nam być 
dziś bezcelowe, a nawet niosące cierpie-
nie, po latach może okazać nam swój sens. 
 
W naszej grupie artystycznej stało się wła-
śnie coś takiego. Jeszcze jako zespół Ku 
Kulturze tworzyliśmy wspólnie tomik arty-
styczny, który miał nauczyć nas współpracy. 
Jednak trudny czas przełomu 2020 i 2021 
roku przyniósł nam kompletne rozbicie 
tych zamiarów. Przerwaliśmy nasze prace 
nad tomikiem. W tym okresie dołączyło do 
nas wiele nowych osób, i tak powstał Rylec, 
który zaczął wydawać kwartalnik. Zakopany 
projekt był jednak wciąż dla nas wyrzutem 
sumienia, a po czasie profesjonalizacji  na-
szego działania wyszedłby wręcz słabo, jeśli 
doszłoby do jego realizacji.

 Nie chcąc jednak wyrzucać pracy, jaką wtedy 
wykonaliśmy, prezentujemy w tym numerze 
nie tylko nowe teksty i prace artystyczne. 
Wstawiliśmy do niego także część prac z to-
miku. Być może zrobimy to też i w przyszło-
ści. Choć cóż… nie wiemy co ona przyniesie. 
Pewni przy tym jesteśmy, że Ktoś ma dla nas 
najlepszy plan.
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Sobór Watykański I.  
Historia i dokumentacja - cz. 3

IV sesja  

Pastor aeternus  Na ostatniej, otwartej 18 lipca 
1870 roku, czwartej sesji soboru, uchwalono po miesiącach 
obrad i dyskusji Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia 
Christi, która przeszła do historii pod mianem bulli Pastor 
aeternus. Jej tekst podzielony jest na cztery rozdziały, 
będące logicznym wywodem przyczynowo skutkowym. 
Pierwsza część tekstu nosi tytuł De apostolici primatus in 
Beato Petro institutione i poświęcona jest przypomnieniu 
sposobu w jaki święty Piotr otrzymał od Jezusa Chrystusa 
prymat apostolski. W tym celu papież i ojcowie soborowi 
powołują się na Ewangelie świętego Mateusza i świętego 
Marka, tak tez znaczną część tego rozdziału stanowi cytat 
ze wskazanych ksiąg Pisma Świętego. Znacznie bardziej 
interesująca jest część druga tego rozdziału, która nakłada 
ekskomunikę na wszystkich, którzy twierdziliby, że święty 
Piotr nie został uczyniony pierwszym wśród apostołów 
lub wszystkich, którzy uznawaliby jego prymat za ho-
norowy lub symboliczny. Konstytucja stanowi w punk-
cie dziesiątym: „Gdyby zatem ktoś mówił, że św. Piotr 
Apostoł nie został przez Chrystusa Pana ustanowiony 
księciem wszystkich apostołów ani widzialną głową ca-
łego Kościoła walczącego, albo że otrzymał tylko prymat 
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honorowy, a nie prawdziwy i właściwy prymat ju-
rysdykcji wprost i bezpośrednio od Pana naszego 
Jezusa Chrystusa – niech będzie wyklęty”.    

 Drugi rozdział zatytułowany De perpetuitate pri-
matus beati Perti in Romanis pontificibus, stanowi 
rozszerzenie myśli z pierwszego rozdziału, uboga-
cając ją ponadto o tematykę ciągłości apostolskiej. 
Według konstytucji niezwykła pozycja „księcia apo-
stołów” i władza, która się z nią wiąże, wciąż trwa 
w osobach kolejnych następców świętego Piotra, 
to jest w biskupach rzymskich – papieżach: „Tenże 
Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i na 
zawsze w swoich następcach, biskupach świętej 
Stolicy rzymskiej, przez niego założonej i uświę-
conej Jego krwią”. Wobec tego rozdział kończy się 
kolejną groźbą ekskomuniki, dla wszystkich, któ-
rzy zaprzeczaliby apostolskiej misji Kościoła oraz 
ciągłości prymatu, który przysługuje papieżowi, 
z uwagi na bycie następcą świętego Piotra. 

 Kolejna część tekstu, jest znana pod tytułem De 
vi et ratione primatus Romani pontificis i stanowi, 
pewnego rodzaju, część przejściową od ustalenia 
historycznej i teologicznej podstawy dla łączenia 

władzy Piotrowej z urzędem papieskim do przypi-
sania mu nowego, bardzo kontrowersyjnego, dog-
matu. Zanim jednak to nastąpiło, we wskazanym III 
rozdziale, wymieniono i przypomniano wszystkie 
najważniejsze uprawnienia i historyczne wymiary 
zakresu papieskiej władzy. Generalnie można je 
zamknąć ponownie w ostatniej części rozdziału, 
która wskazuje za jakie poglądy grozi ekskomu-
nika: „Gdyby zatem ktoś mówił, że biskup Rzymu 
posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, 
a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji w całym 
Kościele, nie tylko w sprawach wiary i moralności, 
ale także w sprawach dotyczących karności i rzą-
dzenia Kościołem rozproszonego po całym świe-
cie; albo że posiada on tylko większą część, a nie 
całą pełnię tej najwyższej władzy; albo że ta jego 
władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, zarówno 
w odniesieniu do wszystkich i każdego z kościołów, 
jak również wobec wszystkich i każdego z pasterzy 
i wiernych – niech będzie wyklęty”. 

 Jak było kilkukrotnie wspominane, trzy pierwsze 
rozdziały nie budziły zbyt dużych kontrowersji, 
ponieważ były przypomnieniem lub uprawo-
mocnieniem istniejących już od dawna wzorców. 
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Prawdziwe spory i debaty teologiczne wywołał 
dopiero rozdział IV, którego tytuł brzmiał De 
Romani pontificis infallibili magisterio. W myśl 
tytułu, dokument wyprowadzał z historii i upra-
womocniał dogmat o nieomylności papieża, w kwe-
stiach wiary, głoszonych ex cathedra. Dokument 
powoływał się na naukę Czwartego Soboru 
Konstantynopolitańskiego, Drugiego Soboru 
Lyońskiego oraz Soboru Florenckiego, z czego 
szczególną rolę przypisywano ekumenizmowi 
w duchu florenckim, który był w zasadzie opowie-
dzeniem się za zjednoczeniem wszystkich wyznań – 
kościołów – pod jurysdykcją biskupa Rzymu, który 

„jest prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całe-
go Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich 
chrześcijan. Jemu w osobie świętego Piotra przeka-
zana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa 
pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania 
Kościołem powszechnym”. Tak uzasadnione pierw-
szeństwo papieża ubogacono jeszcze o powiązanie 
jego urzędu z charyzmatem prawdy: „Zatem ten ni-
gdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary został 
przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następ-
com na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego 
urzędu dla zbawienia wszystkich ludzi”. Z tak uję-
tego daru prawdy oraz faktu, że w tamtej sytuacji 
historycznej pojawiły się prądy myślowe zagraża-
jące wierze katolickiej, autorytetowi papieża, a co 
za tym idzie Jezusowi Chrystusowi, sobór uważał 
za konieczne i naturalne powierzenie Piusowi IX 
oraz jego następcom przywileju nieomylności, któ-
rą „nauczamy i definiujemy jako dogmat objawio-
ny przez Boga, że gdy biskup Rzymu przemawia ex 
cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd pasterza 
i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swe-
go najwyższego apostolskiego autorytetu określa 
naukę dotyczącą wiary lub moralności obowiązu-
jąca cały Kościół, dzięki opiece Bożej obiecanej mu 

w osobie św. Piotra, wyróżnia się tą nieomylnością, 
w jaką boski zbawiciel zechciał wyposażyć swój 
Kościół (…) Gdyby zaś ktoś, nie daj Boże, odważył 
się sprzeciwiać tej naszej definicji – niech będzie 
wyklęty”. Kończąc, warto zwrócić jeszcze uwagę 
na fakt, że papież mający do dyspozycji przywilej 
nieomylności, wcale nie oznacza, że od Piusa IX, 
na tronie Piotrowym zasiadali wszechwiedzą-
cy i robiący błędów ludzie. Przecież już w samej 
konstytucji wyjaśniono, że z tego dogmatu papież 
może skorzystać jedynie przemawiając ex cathedra 
w sprawach wiary i moralności. Praktyka już pra-
wie 150 lat pokazuje, że papieże wcale nie sięgają 
po to prawo tak chętnie. Do tej pory użyto go raz. 
Uczynił to Pius XII w 1950 roku, kiedy definiował 
Wniebowzięcie.

Podsumowanie  Powyższy tekst, dotyka-
jąc kwestie historii, dokumentacji oraz poniekąd 
teologii, udowadnia że sobór był wydarzeniem 
ważnym, które ukształtowało doktrynę prowa-
dzenia Kościoła na przyszłe lata. Jak wykazano, 
rozpoczęcie soboru, umieszczone głęboko w nurcie 
trydenckim, pozwalało domniemywać, że dialog 
ekumeniczny, który zostanie podjęty za pontyfika-
tu Piusa IX na Watykanie, nie będzie nastawiony 
na szukanie kompromisów. Trzeci rozdział nakreśla 
główne prądy krytykujące nowe nurty myślowe, co 
umacnia jeszcze tezę o konserwatywnym podejściu 
Piusa IX i soboru do kwestii pojednania z kościo-
łami. Ostatni rozdział pokazuje chyba najdobitniej, 
o jaki ekumenizm chodziło ojcom soborowym. 
Pastor aeternus wprost odwołuje się do Drugiego 
Soboru Lyońskiego, a szczególnie do Soboru 
Florenckiego, z których wyprowadza najwyższą 
władzę papieża w kwestiach wiary.
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Zimno mi, Panie

 jestem jak zwierze
 śpiące na śniegu

  błagam!
 pośpiesz ku memu
ratunkowi

Zamarzam, Panie
 
 pozostawiony
 w objęciach wiatru
 jak w sennym, dusznym
paraliżu

 ja martwy
 z kamienia wołam 
do Ciebie Panie
 rozbij mnie – i stop

W rajskiej krainie pięknych domów ze szkła
Wszystko olśniewa bezbłędną czystością,
Chociaż ta czystość, jak lakier, ukrywa,
Prawdę o tej krainie pięknych złudzeń.
W głębinach wody płynie mieszanina
Krwi, chemikaliów oraz istot żywych.
Podobnie w ziemi - poza przeświętymi
Posiadłościami ludzi wszystko brudne.
Za to ukryte skażenie powietrza,
Choć niewidoczne, otumania ludzi
Oraz zaślepia ich na rzeczywistość,
Której nie widać z przezroczystych domów.

Libera me, Domine

Rajska ułuda
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Soroczyński

Szukałem Cię w skóry porcelanie i jedwabnych włosach
Szukałem Cię w błękicie nieba i pszenicy kłosach
Szukałem Cię, mimo iż nie znałem tak było mi tęskno
Ty, tak ciężkie do nazwania Słowo jedno - …

Szukałem wszędzie Cię dookoła, w kamieniach Antyku
Szukałem w  rzeźbie herosa i doskonałości tryptyku
Znaleźć Cię nie mogę choć w sobie czuję Twego serca tętno
Ty tak ciężkie do nazwania Słowo jedno - …

Szukałem Cię w chwilach cichej, samotnej zadumy.
Szukałem, kiedy  z każdej strony otaczały tłumy.
Szukałem w chwilach, kiedy coś jak naczynie pękło
Dodawaj sił, o niepojęte Słowo jedno - …

Szukali Cię Grecy, Celtowie, Niemcy i Rzymianie
Szukali w chwili radości, i gdy przychodziło konanie
Szukali Cię nawet gdy na świat zwaliło się Piekło,
Tak ważne dla nas jesteś wspaniałe Słowo - …

Szukałem Cię wszędzie – w górze, jeziorze i w morzu,
Szukałem i znalazłem w srebrzystego jelenia porożu,
A Ty chwytaj mnie ślepego i łam ignorancji pęto
Ty wspaniałe Słowo jedno - …
Piękno.

Słowo



„JASNA GÓRA” 
 

Irena M. Pregler J j  j

J j  j
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Na panteonie polskiej poezji XX-
wiecznej, zwłaszcza śpiewanej, 

której reprezentantów 
często omijamy  lub 

sprowadzamy do samego 
w sobie wykonania (chociażby 

twórczość Agnieszki 
Osieckiej, będąca dla nas 
bardziej piosenką aniżeli 

wierszem), znajdzie się bez 
wątpienia Jacek Kaczmarski. 

„Bard Solidarności” – jak 
go nazywamy – zapisał się 

w mainstreamie głównie 
dzięki słynnym Murom, Naszej 

klasie i Obławie. Z jego rąk 
wyszło zdecydowanie więcej 

wierszy, dotyczących nie 
tylko realiów reżimu i jego 

upadku. Można powiedzieć, 
że był poetą doctus, 

który poruszał kwestię 
malarstwa, historii, literatury 

i opowiadał zasłyszane  
anegdoty. W rozumieniu 

Jacka Kaczmarskiego, jak 
i jego kompanów z tria 

z Gintrowskim oraz Łapińskim, 
znaczący jestzwracać 

uwagę na każdy szczegół, 
nawet liniaę melodycznaą. 

Relacja formy i treści, 
jak i aluzje występujące 

w jego twórczości 
nadają misternego 

charakteru jego poezji.

Ucieczka przed

cenzurą  
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Kto ma wiedzieć ten wie. 
Ale czy się dowie?  
Nie wiadomo.

U
Ucieczka przed

cenzurą  

PRL-owski wpływ na 

kształt Obławy   Kwestia formy była często 
podporządkowana pod obecną sytuację polityczną. 
Cenzura nie mogłaby pozwolić na tworzenie poezji 
wprost antykomunistycznej w głównym obiegu. 
Najlepszym przykładem- chociaż według Grażyny 
Preder powiązanym również z odbiorcą polskim – 
jest kwestia słynnej Obławy. Piosenka zainspiro-
wana twórczością Wysockiego (będącego notabene 
często przewijającym się w poezji Kaczmarskiego 
idolem). Nie dość, że przeszła przez cenzurę, jako 
dzieło „o konflikcie pokoleń” to jeszcze zawiera 
motyw psów. W Polowaniu na wilki Rosjanina 
wrogiem były „czerwone szmaty”, w Obławie psy. 
Grażyna Preder w Pożegnaniu z bardem wskazu-
je, iż w Polsce problemem byli właśnie ci krewni, 
członkowie jednego gatunku, którzy działali prze-
ciwko wilkom. Kaczmarski uczynił z systemu- pro-
wadzonego przez ludzi – żywych ludzi, nie nieoży-
wione posągi Lenina, słowa z manifestu, czy też 
dźwięk Międzynarodówki. 

Omijanie cenzury 

w tekstach  Obława nie jest jednostkowym 
przypadkiem przechodzenia przez cenzurę przez 
Jacka Kaczmarskiego. Niektóre z jego utworów 
miały jeszcze bardziej skomplikowaną formę prze-
kazu. Przykładem tego jest Karmaniola, która 
odnosząc się do wydarzeń roku 1981, przedstawia 
coś na wzór alternatywnej wersji rewolucji fran-
cuskiej. Ostatnie dwa wersy pierwszej zwrotki to 

„A wszak Bastylia wcale nie upadła i nikt królew-
skiej nie zażądał głowy”, które bez odpowiedniego 
kontekstu i zrozumienia byłyby absurdalne. Co 
ciekawe, podczas rewolucji francuskiej również 
praktykowano przeniesienie wydarzeń bieżących 

„Niektóre z jego utworów miały 
jeszcze bardziej skomplikowa-
ną formę przekazu. Przykładem 
tego jest Karmaniola, która od-
nosząc się do wydarzeń roku 
1981, przedstawia coś na wzór 
alternatywnej wersji rewolucji 

francuskiej”.

N
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„Humanizm pojawia się też w utwo-
rach nawiązujących do historii. 
Niezależnie o jakich czasach 
się wypowiada, nie sprowadza 
człowieka  do szarej masy bądź 
wykreowanej politycznie postaci 

lub zbiorowości”. 

H H H H 
H H H H 
H H H H 
H H H H 
H H H H

na szyfr mówiący o dziejach dawnych – Francuzi 
w roku 1789 śpiewali o dobrym królu Dagobercie 
(zmarłym w VII wieku), mając na myśli Ludwika 
XVI. Zabieg naprowadzania wystąpił w Koncercie 
fortepianowym, w którym na tożsamość grającego 
wskazują uniform, rękawiczki „z od krwi sztywnej 
skóry” i ciemne okulary. Jeszcze ciekawszy wybieg 
mający ominąć cenzurę zastosował w Czastuszkach 
o pieriestrojce, gdzie cały utwór z 1987 jest napisa-
ny w formie prześmiewczej, ironicznej. Kaczmarski 
wie, że „z entuzjazmem w mocnych głosach (nie) 
śpiewa Gruzja i Armenia”, ale nie przekaże tego 
wprost. Patrząc na jego słuchaczy, którymi począt-
kowo byli studenci, nie jest to przypadkowe. 

Opis obrazu 

w poezji śpiewanej    Odchodząc od kwestii 
cenzury i polityki, którym zadedykowana była spo-
ra część jego twórczości, Jacek Kaczmarski zasłynął 
też z piosenek opisujących obrazy. Przedstawienie 
dzieł sztuki ma obraz taki, jakie chciał artysta 
malarz. W Ambasadorach podejmuje drogę, któ-
rą przemierza widz zagadkowego płótna Hansa 
Holbeina Młodszego. Według Iwony Grabskiej 
Kaczmarski naprowadza słuchacza słowem „Jeszcze” 
rozpoczynającym utwór. Opisuje elementy obrazu, 
przedstawia postacie i nagle- tak jak w piosence 
pękła struna lutni- zwraca uwagę na bohomaz, 
jakim jest czaszka trupia. Trudno nie zgodzić się 
z Iwoną Grabską, mając na uwadze zarówno reguły  
malarskie (nasz wzrok przykuwa kolor, to co ma 
zrozumiałą formę i znajduje się w tytule), jak i ca-
łokształt tekstu, który podkreśla rolę dyplomatów 
dla ówczesnego świata. Jednak czasami historia sto-
jąca za tekstem pisanym „do obrazu” została w du-
żej mierze dopowiedziana na podstawie domysłów 
i biografii malarza. Ma to miejsce w Autoportrecie 
Witkacego, gdzie Jacek Kaczmarski skupia się na 
percepcji Witkiewicza. Z samego obrazu trudno 
wywnioskować przysłowiowe „Co autor miał na 
myśli?”, szczególnie patrząc na karierę Stanisława 
Ignacego, który przez pewien czas miał z portretów 
źródło zarobków. Bard wszedł głębiej-- nie tylko 
znał biografię artysty, lecz również jego dzieła. 
Każdemu elementowi obrazu nadawał znaczenie, 

które grało rolę dla Witkacego. Podkreślał jego 
osobowość, jak i również elementy jego twór-
czości- indywidualizm, ból istnienia (szczególnie 
uwydatniony Weltschmerz pojawił się na początku 
Szewców), skłonność do używek (występująca za-
równo u Stanisława Ignacego Witkiewicza, jak i za-
pisana w formie książki Narkotyki, Niemyte dusze). 
Witkacy zagościł także w jego utworze (pisanym 
bez odniesienia do obrazu) Witkacy do kraju wra-
ca, gdzie poszerzył swoją wizję artysty o pogłębioną 
analizę samobójstwa oraz życia pośmiertnego.

Hołd dla wielkich 

i sprawa maluczkich   Lecz nie  tylko 
Witkiewicz gościł w utworach przeznaczonych 
konkretnym osobom. Swoje pieśni otrzymali mię-
dzy innymi Oliver Cromwell, Joanna d’Arc, Witold 
Gombrowicz, Katarzyna II i pośrednio Juliusz 
Cezar (w Lekcji historii klasycznej). Zarówno 
dyktator dożywotni Rzymu, jak i caryca odpowie-
dzialna za rozbiory Polski zostali przedstawieni 
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w sposób niekonwencjonalny. Juliusz Cezar, uwa-
żany w opinii publicznej za wzór rządzącego, ge-
nialnego stratega i postać wręcz godną podziwu jest 
tym, który przyzwala na okrucieństwo i patrząc na 
nie, zajmuje się swoimi sprawami (pisze pamiętni-
ki, ćwiczy lapidarność stylu). Katarzyna zaś nie 
jest wcieleniem zła, nie katuje Tatarów krymskich 
i Polaków. Jest niezrozumianą indywidualistką, 
która- pomimo podkreślonego okrucieństwa-- po-
szukuje miłości. Ten przekaz, tak nietypowy w hi-
storii mającej tendencję do prostego wartościowa-
nia poszczególnych wydarzeń, jako tragedie lub 
zwycięstwa i ludzi w kategoriach zbawiciel-zbrod-
niarz ma korzenie w aspekcie ludzkim wielu dzieł 
Jacka Kaczmarskiego. 

Humanizm Jacka

Kaczmarskiego  Humanizm pojawia się też 
w utworach nawiązujących do historii. Niezależnie 
o jakich czasach się wypowiada, nie sprowadza 
człowieka  do szarej masy bądź wykreowanej po-
litycznie postaci lub zbiorowości. Najbardziej do-
bitnie przedstawił to w tekście Młodych Niemców 
sen, gdzie naziści stają się zwykłymi żołnierzami. 
Analogiczny zabieg wystąpił w Reportażu Bośnia 
II. Okrucieństwo w Jugosławii nie ma w tym utwo-
rze twarzy Radovana Karadžicia, wykrwawiającej 
się Srebrenicy i zniszczonego Sarajewa. Wszystko, 
co się dzieje, jest światem zwykłych ludzi- matki, 
która straciła syna, sąsiada, który jest żądny krwi 
i niekompetentnych polityków z Parlamentu 
Europejskiego. Ci przeciętni obywatele wręcz mają 
większe prawo do błędu, Jacek Kaczmarski widzi 
w nich pewną możliwość błędu. Gorzej ocenia po-
lityków, co miało miejsce także w Krajobrazie po 
uczcie, gdzie pełną winę za rozbiór Polski ponoszą 
ci, którzy nie umieli ratować ojczyzny (pominięte 
praktycznie zostało powstanie kościuszkowskie, 
mimo historycznego sporu o jego znaczenie dla 
upadku I RP). Jeszcze głębiej w motyw codzien-
ności Jacek brnął przy okazji Upadku Związku 
Radzieckiego, w którym połowę tekstu zajmują 
wydarzenia z Moskwy, a drugą połowę zdarzenia 
znad Wigier, problem braku jajek w sklepie i zwie-
rzęta za oknem. 

Styl Jacka 

Kaczmarskiego  Trudno opracować do-
kładnie całą twórczość Jacka Kaczmarskiego. Nie 
ma ona zdecydowanie prostej formy, czego najbar-
dziej znaczącym przykładem jest pojawianie się 
cykliczne Murów na wiecach politycznych i de-
monstracjach antyrządowych. Humanizm, popu-
laryzowanie wiedzy i nacisk na niejednoznaczność 
sytuacji przedstawionych w utworach są praktycz-
nie nierozłączne. Obszerność wiedzy poety manife-
stująca się chociażby w streszczeniu Lalki w kilku 
zwrotkach i komentarzu do wielu zdarzeń wymaga 
dokładnej analizy każdego z jego nagrań. Zasady, 
jakich używa, są powtarzalne, ale czy można je 
nazwać stylem? Na to pytanie również trudno od-
powiedzieć. Z całą pewnością humor umieszczany 
nawet w najtrudniejszych tematach manifestujący 
się w postaci melodii lub prześmiewczych wstawek 
jest stylem przekazu formy. Warto też zastanowić 
się, na ile styl ten uformowała cenzura. Niemniej, 
mając na uwadze znaczenie jego poezji w historii 
polskiej literatury, nie można odmówić Jackowi 
Kaczmarskiemu oryginalności, która do dziś przy-
ciąga rzeszę fanów na poświęcone jego twórczości 
wydarzenia. 

Posłuchaj  melodii 
z kolejnej strony



O MÓJ 
ROZMARYNIE 



O MÓJ 
ROZMARYNIE 







20

S
z

y
m

o
n

  
K

oz
ie

ja

Ci, którzy studiują ze mną 
historię, mogą być zaskoczeni, 
że  napisałem właśnie felieton 
o łacinie. Nie jest tajemnicą, że 

język ten zawsze szedł mi opornie, 
mimo iż na brak wsparcia ze 
strony moich „magistri” czy 

też „amicis” narzekać nie 
mogłem. Nie pomagało także 

moje zainteresowanie…  historią 
współczesną, które zawsze 

wiodło moje myśli w inne obszary 
historii niż te, gdzie łacina 

dominowała swym blaskiem. 
 

Łacina nie tylko w todze

 A jednak stało się coś niespotykanego. Zacząłem 
zalewać moje otoczenie językiem Rzymian i pod-
jąłem próby naprawienia moich zaniedbań w na-
uce. Odkryłem łacinę, która nie nosi powłóczystej 
togi, a lubuje się w bluzach i czapkach z daszkiem. 
Taką trochę czasami niepoprawną gramatycznie, 
budząc przez to pełne emocji dyskusje filologów 
klasycznych czy sympatyków języków antycz-
nych. Odkryłem łacinę żywą i chcę Wam o niej 
opowiedzieć. Nie uczonym opracowaniem czy tek-
stem wprowadzającym, a luźniejszym artykułem. 
Bardziej opowieścią, niż traktatem.

Non omnis 

moriar Tylko proszę – czytając ten tekst nie zro-
zumcie mnie źle! Uważam, że nie ma nic piękniej-
szego po tej stronie nieba, niż liturgia w klasycznym 
rycie rzymskim, a łacińskie przysłowia wprawiają 
mnie w zadumę. Łacina żywa w ogóle nie neguje 
ważności tych obszarów, a nawet przenika się 
z nimi. Dąży ona bowiem do rozlania się w innych 

sferach życia swoim prostolinijnym i uspoka-
jającym brzmieniem.  Teraz jednak do rzeczy. 
 
Trafiłem na nią kiedyś przez przypadek surfując 
po głębinach sieci. Był to cover piosenki Jesteś 
szalona (Tu es furiosa). Na początku myślałem, 
że to tylko taki żart. Byłem jednak w ogromnym 
błędzie. Chyba parę razy słyszałem o łacinie żywej 

– być może nawet na uczelni – ale zawsze jakoś 
puszczałem to mimo uszu. Jednak po latach znów 
spotkałem łacinę żywą w sieci. Trafiłem na filmik, 
na którym amerykański youtuber zagadywał do 
księży po łacinie w Rzymie. Zacząłem grzebać dalej 
i odkryłem piękną krainę pełną niezwykłych i za-
skakujących miejsc. Na samym YouTube jest cała 
rodzina kanałów poświęconych łacinie. Są to mię-
dzy innymi: Latinitium, Scorpio Martianus, Divus 
Magister Craft, Quomodo dicitur?, polyMATHY, 
latinetutorial. W samym języku polskim możemy 
także znaleźć kanały z kursami języka łacińskiego 
prowadzone na kanałach (z tego miejsca przepra-
szam jeśli kogoś pominąłem!) - Ioannes Oculus, 
Dom Wschodni, Poplopchpospolity, Adrian Szopa. 
A! Warto rzucić jeszcze okiem w wyszukiwarce 
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internetowej na stronę Łacina Globalnie – boha-
tera każdego studenta uczącego się mowy Rzymian.  
 
To już ogromne pole, aby móc zagłębić się w język. 
A co, jeśli powiem, że to dopiero początek i jest 
jeszcze wiele innych możliwości, aby osłuchać się 
z językiem łacińskim i go przyswoić?

Audio, audire…  Nie ma co ukrywać – każ-
dy z nas ma jakiś gust muzyczny. Czy można 
go obiektywnie oceniać? Wolę to pozostawić 
Scrutonowi czy też innym mądrzejszym głowom. 
Jest to jednak fakt nie do zaprzeczenia. Łacina 
żywa wychodzi do współczesnego odbiorcy 
z wciąż rosnącą ofertą. Choć – mówiąc szcze-
rze – wciąż pozostawia pewien niedosyt. Mimo 
tego możemy znaleźć przeróżne gatunki muzycz-
ne korzystające z tego antycznego języka. Spora 
część z nich jest amatorska i typowa pod naukę 
łaciny. Niemniej jednak i taka twórczość jest cen-
na. Grzebiąc wszakże głębiej, można się dokopać 
do naprawdę profesjonalnie nagranych nowych 

utworów, a w tym coverów znanych przebojów.  
 
Ciekawym zjawiskiem jest też inspirujący się mu-
zyką średniowieczną mikrogatunek bardcore, bar-
dzo często korzystający z języków wymarłych lub 
antycznych (bo łacina, jak widzimy, martwa nie 
jest!). Jego znanym przedstawicielem jest the_mi-
racle_aligner, który wraz z innymi współtwórcami 
i tłumaczami, publikuje na swoim kanale łacińskie 
przeróbki takich piosenek jak Little Dark Age ze-
społu MGMT czy też Gas Gas Gas Manuela. Co 
ciekawe, w ostatnim przypadku „my car” zostało 
przetłumaczone jako… „mea quadriga” (pl. „mój 
rydwan”). No właśnie, co z nowymi słowami?

Sede Apostolica nie tylko 

od spraw wiary   W Watykanie funkcjonu-
je powołana dzięki trosce Benedykta XVI Papieska 
Akademia Języka Łacińskiego, która zastąpiła 
utworzoną przez Pawła VI Fundację Latinitas. 
Pod jej nadzorem powstaje Parvum verborum 
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novatorum lexicum (pl. Mały leksykon nowych 
słów). Są w nim zatwierdzane neologizmy, które 
później używane są w oficjalnym języku Kościoła 
i Watykanu. Nie jest to oczywiście jedyny „sło-
wotwórczy” ośrodek na świecie – jednak bardzo 
wpływowy, jeśli chodzi o trendy w łacinie żywej. 
Oprócz tego pod skrzydłami Stolicy Apostolskiej 
nadaje audycja Hebdomada Papae, informująca 
o działalności Ojca Świętego oraz życiu Kościoła.

 

Twitter seu pipuli 

societas empta   Nie jest to jedyne radio 
znane z nadawania po łacinie. Swego czasu prężnie 
funkcjonowały rozgłośnie Nuntii Latini prowadzo-
ne przez filologów klasycznych, aczkolwiek w 2019 
roku upadł ich ostatni fiński bastion. Była to nie-
opisana strata dla świata sympatyków łaciny. Kiedy 
wszystko zdawało się stracone, z odsieczą przybyli 
badacze z Western Washington University, reani-
mując ją. Na placu boju wciąż pozostaje także por-
tal Ephemeris, w którym oprócz wieści ze świata 
możemy znaleźć „szydło, mydło i powidło”. Zresztą 
sprawdźcie sami!

Wszystko pięknie… 

ale kto teraz mówi 

po łacinie?  Istnieje całe środowisko pragnące 
budzić do życia łącinę, o którym informacje moż-
na znaleźć w Internecie. Można szybko sprawdzić 
jednym kliknięciem, że pojawiły się takie inicja-
tywy jak Poznańska Letnia Szkoła Żywej Łaciny 
i Greki działająca przy Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza czy też Wieczory Łacińskie, które 
swego czasu były organizowane przez Studencko-
Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” tworzone 

przez żaków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Poza oficjalnymi wydarzeniami 
sympatycy łaciny komunikują się w takich grup-
kach facebookowych jak międzynarodowa Latine 
Loquimur – We Speak Latin czy utworzona przez 
Polaków Quale in Ecclesia erit? Dostępny jest tak-
że serwer Latin na Discordzie. Łacina żywa więc 
wciąż jest w zasięgu ręki!
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Ty któryś sklepienie niebios
skinięciem
lśniącymi gwiazdami usłałeś

Ty któryś ziemię oschłą i gnuśną
spojrzeniem
srebrzystymi wodami zalałeś

Ty któryś glinianego Adama
tchnieniem
z martwej ziemi wezwałeś

Racz wejrzeć na lud swój
cuchnący, brudny, błądzący

Marność miłujący

Miłość nieznoszący

Zbaw nas od nas samych

Abyśmy krwią naszych dzieci

Nie malowali szarych progów
naszych okien, drzwi i domów

Za 30 westchnień
zza czerwonej firanki

Widziałeś choć raz ten płomień
Warta przy nim stoi
Płonie dla Nieznanego
I wszystkich mu podobnych
 
Wiesz dlaczego płonie
Dla pamięci bohaterów
Ich szlaki na kolumnach
Szlak krwi i chwały
 
Znasz ten płomień
Hartował najtwardszą stal
Charakteru i męstwa
Nieujarzmiony i niepokorny
 
Płomień błyska w bagnetach
Wiatr choć targa – nie zgasi
Stukot butów mówi
„Byliśmy-jesteśmy-będziemy”
 
Iskra z płomienia padła w serce
I rozpaliła miłość
Do tych barw, ziemi, ludzi
Płonie nią twa dusza

Modlitwa, 
nocą
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Doktor Strange  
w multiwersum obłędu  
(Reżyseria: Sam Raimi, 2022)

Powrót do 

starych stylów    Sam Raimi  –  autor  p ierw-
szej trylogii o Spidermanie jest bez wątpienia jed-
nym z ojców współczesnego kina superbohaterskie-
go. Jako autor trylogii Martwego zła jest również 
reżyserem znanym ze slasherów i gore. Teraz tworząc 
nowy film paskudnej marvelowskiej stajni postano-
wił połączyć te dwa style w dość nieoczywisty koktajl. 
 
Więc w nowym odcinku tej już zbyt poplątanej sagi 
Doktor Strange bierze pod swoją protekcję Americe 
Chavez - nową superbohaterkę umiejącą podróżować mię-
dzy wszechświatami, na którą poluje Wanda Maximoff 

- brutalna i sadystyczna wiedźma, chcąca wykorzystać tę 
moc do odzyskania swoich dzieci.

Drink 

dwuwarstwowy  “Doktor Strange w multi-
wersum obłędu” dzieli się na dwie zasadnicze części 

- pierwsza jest typowym superbohaterskim akcyjnia-
kiem, jednak w drugiej Raimiemu puściły wodze fan-
tazji i stworzył klasyczny slasher z delikatnymi 
elementami gore - ażeby film był “dla wszystkich”. 
 
Ta pierwsza część mnie wymęczyła - mierne dialogi, cha-
otyczna fabuła, okropny montaż i tandetne aktorstwo. 
 
I na tych dwóch ostatnich punktach się skupię. Sam Raimi 
ma w obsadzie rewelacyjnych aktorów, jak Benedict 
Cumberbatch, Patrick Stewart czy John Krasinski, 
jednak widać po nich, że nie zostali zbyt dobrze zmoty-
wowani do gry. Ich role są drewniane. Nie powiem tak 
jednak o Elizabeth Olsen, która wciela się w główną an-
tagonistkę. Największym grzechem Marvela są nudni i ge-
neryczni przeciwnicy, ale Wanda Maximoff jest postacią 
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 D D d d wzbudzającą zarówno obrzydzenie, jak i współczucie. 
Na pewno duży wpływ ma na to wspaniała gra aktorska. 
To ona jest największym atutem opisywanej produkcji.  
 
Montaż - cóż, gorszego montażu nie widziałem od daw-
na. Okropny, w bardzo “telenowelowym” stylu, psujący 
wrażenie oglądanego filmu i często niszczący wspaniałe 
zdjęcia.

 A co do drugiej połowy - lepszego hołdu dla slasherów 
ze świecą szukać. Widać, że w tym gatunku reżyser od-
najduje się najlepiej. Oglądanie, jak Wanda sieje prze-
moc, śmierć i zniszczenie, potrafi być miejscami napraw-
dę satysfakcjonujące. Dorzućmy do tego pracę kamery 
rodem z VHS-owego horroru klasy C i wychodzi nam 
kilka naprawdę cudownych sekwencji.

Nierówne 

multiwersum W filmie istnieje kilka mniejszych 
elementów, które się bronią. Dla przykładu design po-
tworów czy muzyka Danny’ego Elfmana - kompozyto-
ra znanego z filmów Tima Burtona oraz „Simpsonów”. 
 
Jednak „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, mimo 
wymienionych przeze mnie atutów, jest filmem nudnym, 
w którym nie zagrał choćby wspomniany już montaż, 
aktorstwo czy scenariusz.

Ocena

wwwww 

wwwww



Drive my car  

 (Reżyseria: Ryusuke Hamaguchi 2021) 

Jednoglośny wyrok   Masa krytyków 
przypieczętowała los “Drive my car” w wyści-
gu oscarowym - ogłoszono pewne zwycięstwo 
w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycz-
nego. Ja wolę nie mówić hop, zanim nie pod-
skoczę i wyroku wydawać nie będę. Wspomnę, 
że dalej kibicuję sorrentinowskiej “Ręce Boga”, 
co nie zmienia faktu, że o “Drive my car” napi-
szę parę zdań.

Kontemplacja 

w czerwonym Saabie 

i betonowej Japonii      Teatralny reży-
ser i aktor Yusuke Kafuku żyje w szczęśliwym 
małżeństwie ze swoją żoną - scenarzystką 
telewizyjną Oto. Niczym podmiot liryczny 

„Baranka” Stanisława Staszewskiego, stara się 
wypierać fakt, że jego ukochana zdradza go 
z młodszymi aktorami. Po pewnym czasie zo-
staje u niego wykryta jaskra, Oto umiera, a on 
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zmuszony jest wyreżyserować na festiwal w Hiroszimie sztukę, w której 
główną rolę gra kochanek jego świętej pamięci żony. Na dodatek kierow-
nictwo festiwalu ze względów bezpieczeństwa zakazuje mu prowadzić 
samochód, przez co Yusuke zmuszony jest oddać swojego ukochanego 
czerwonego seata tajemniczej szoferce Misaki Watari.

 Tak mnoga ilość wątków wymaga długiego czasu trwania filmu, więc 
„Drive my car” to produkcja trzygodzinna, jednak i tak znacznie rozwle-
czona w czasie. Szczególnie z powodu przydługiego i słabego czterdzie-
stominutowego prologu.

 Co z nim było nie tak? Mam wrażenie, że na początku i reżyser nie miał 
pomysłu na film, i aktorzy nie mieli pomysłu na grę. Wydawała mi się 
ona sztuczna, a dialogi nudne. O ile wiele wątków z prologu nadało 
drugie dno późniejszej części filmu, tak niektóre były kompletnie zbędne 
i tylko przedłużyły wstęp. Tak samo zdjęcia na początku były nudne 
i przedstawiały nudną, sterylną japońską betonozę.

 Z czasem jednak film tylko się rozwija – zdjęcia, przede wszystkim we 
wnętrzach, na prowincji i w nocy są wyśmienite, dialogi stają się biją-
cym sercem filmu, a aktorzy wchodzą na najwyższy poziom. Gwiazdą 
filmu jest Hidetoshi Nishijima, grający pogrążonego w wiecznej me-
lancholii Yusuke. Aktor ten przede wszystkim świetnie gra wiecznie 
pogrążoną w kontemplacji mimiką twarzy. W późniejszej części jedyne, 
co mi przeszkadzało, to niepasująca miejscami muzyka, ale ten mały 
grzeszek można wybaczyć.

 O zdjęciach wypada też powiedzieć, że świetnie się w nich komponuje 
czerwony seat głównego bohatera, urozmaicający kolorystykę szarych 
japońskich miast.

 Wspomniałem też o enigmatyczności szoferki głównego bohatera. Ten 
wątek jest zdecydowanie jednym z najciekawszych. Hamaguchi rozbu-
dowanymi dialogami odsłania nam kolejne tajemnice bohaterów – czy 
to skryte tajemnice Misaki, czy kolejne warstwy umysłu Yusukego. To 
stopniowe odkrywanie zakopanych tajemnic jest stanowczo najwięk-
szym atutem produkcji.

Trzy godziny mijające w tempie 

trzech godzin    Niektóre długie filmy mają to do siebie, że nawet 
nie zauważy się tego, że czas seansu minął tak szybko. Oczywiście dzia-
ła to też w drugą stronę i krótkie filmy mogą się niemożebnie dłużyć. 
Mógłbym powiedzieć, że „Drive my car” leży gdzieś pośrodku. Druga 
i trzecia część produkcji mija szybko, jednak prolog jest rozwleczony 
i się dłuży. Podsumowując - trzy godziny mijają w tempie trzech godzin. Ocena
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Wiking 
 (Reżyseria: Robert Eggers 2022)

 

Nowe style  Kilka lat temu Robert Eggers dał nam o sobie znać 
świetnym „The Lighthouse” z Willemem Dafoe oraz Robertem 
Pattinsonem. Ta czerpiąca z Lovecrafta adaptacja mitu 
o Prometeuszu była kameralna, statyczna, dramatyczna i na swój 
specyficzny sposób spokojna. Teraz Eggers serwuje nam adaptacje 
szekspirowskiego Hamleta, która porzuca spokój na rzecz dyna-
micznej i epickiej opowieści.

Wszak on męża twego zabił

,zgładzi mnie, splugawi tron  
Amlet jest księciem Wikingów, którego ojciec Horwendil zostaje 
zamordowany przez swojego brata Fjolnira - uzurpatora, który 
przejął koronę i ukradł Gudrun - żonę Horwendila. Po latach 
Amlet przybywa na Islandię, podając się za rusińskiego niewolnika. 

 w Ww
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Tam za dnia udaje zdziczałego Rusina, a w nocy planuje zemstę 
na Fjolnirze i odzyskanie swojej matki.

 „Wiking” różni się mocno od „The lighthouse”. O ile poprzedni 
film był teatralnym horrorem, tak obecnie recenzowana pro-
dukcja łączy w sobie fantastykę, horror i kino zemsty, a do tego 
jest polana gęstym sosem Epiki z domieszką dramatu. Eggers 
udowadnia tym, że jest jednym z wybitniejszych i bardziej 
wszechstronnych współczesnych reżyserów. „Wiking” nie jest 
jednak dogłębnie przesycony monumentalnością, gdyż idealnie 
łączy ze sobą pompatyczność i kameralność.

 Tym, co czyniło „The lighthouse” arcydziełem, było skupienie 
całkowitej uwagi na postaciach - to one niosły w klaustrofobii 
świata przedstawionego całą potęgę obrazu i pozwoliły stwo-
rzyć wybitne kreacje dla odtwórców głównych ról. Bałem się, 
że przy monumentalności i sporej obsadzie „Wikinga” poziom 
aktorstwa spadnie. I tu się myliłem. Grający główne role 
Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy oraz 
Claes Bang dają rewelacyjny pokaz ekranowych umiejętności. 
Co prawda nie tak wybitny jak duet Pattinson-Dafoe, jednak 
dalej wyśmienity.

 Natomiast największa moc znajduje się w świecie przedstawio-
nym. Przepiękne zdjęcia w równie pięknych plenerach, idealna 
praca kamery, klimatyczna muzyka, dobrze poprowadzony sce-
nariusz oraz doskonale napisane dialogi i monologi przenoszą 
nas w mroczne oniryczno-psychodeliczne uniwersum, o którym 
ciężko zapomnieć. Pojawia się tu czasem kicz, jak na przykład 
występujący w jednej ze scen pojedynek w wulkanie, jednak 
nie przeszkadza to na tyle mocno, by odebrało mi przyjemność 
z cieszenia się produkcją.

Doskonałość   „Wiking” łączy w sobie „Diunę” Villeneuve’a, 
„Gladiatora” Scotta oraz „Zielonego rycerza” Lowery’ego, czym 
pokazuje wirtuozerskie zdolności Roberta Eggersa - reżysera, 
który pomimo posiadania skromnego portfolio co rusz dostar-
cza nam kolejnych arcydzieł. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, 
że możemy mieć do czynienia z najlepszym filmem tego roku, 
jednak z takim werdyktem warto poczekać do Sylwestra.



Detektyw - Sezon 1 
 (Reżyseria: Cary Joji Fukunaga i Nic Pizzolatto 2014)

Dzieło życia     Cary Joji Fukunaga, reżyser ostat-
niego Bonda („Nie czas umierać”), niezbyt popisał 
się w reżyserii przygód agenta 007. Pomimo tego, że 
film nawet mi się podobał, to wielu jego krytyków 
porównywało go do najsłynniejszego dzieła Fukunagi 

- pierwszego sezonu „Detektywa” - produkcji umiejsco-
wionej często na serialowym podium między „Rodziną 
Soprano”, „Prawem ulicy” czy „Breaking Bad”. I oczy-
wiście, jak można się domyślić, James Bond nie wycho-
dził z tego porównania zwycięsko. 

 Nie będę się rozwodził nad tym czy taki sposób kryty-
ki jest sprawiedliwy, czy nie. Chcę natomiast napisać 
kilka słów o tym gloryfikowanym serialu.

Karamazowski duet    Akcja dzieje się na 
przełomie czasowym obejmującym lata 1995-2012. 
Głównymi bohaterami jest duet detektywów - Marty 
Hart i Rust Cohle. Pracują oni nad sprawą okulty-
stycznego kultu i serii morderstw dokonanych na 
luizjańskich bagnach. Sprawa się komplikuje, gdy na 
miejscach zbrodni nie ma żadnych istotnych poszlak, 
a ktoś „z góry” za wszelką cenę próbuje odsunąć ich od 
śledztwa.

 I tu zacznę od głównego atutu „Detektywa” a miano-
wicie postaci i wszechobecnych odniesień do „Braci 
Karamazow” Fiodora Dostojewskiego.

 Rust Cohle jest, podobnie jak Iwan Karamazow, nie-
ludzko inteligentnym filozofem oraz schizofrenikiem. 
Tak jak nihilistyczne przemyślenia Iwana na temat 
wiary, moralności, dobra i zła były fundamentem 

„Braci Karamazow”, tak dokładnie te same przemy-
ślenia Cohle’a są bazą dla „Detektywa”: „Jeżeli szatan 
nie istnieje, jeżeli go stworzył człowiek, to stworzył 
na swoje podobieństwo” oraz powtarzający się przez 
całą twórczość Dostojewskiego frazes jego antagoni-
stów - „Skoro Boga nie ma, to wszystko jest dozwo-
lone”. Cohle, podobnie też jak Iwan, mimo swojej 
nienawiści do ludzi nie potrafi pozostać obojętny na 
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cierpienie dzieci. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że 
Matthew McConaughey, wcielający się w Rusta, stwo-
rzył najwybitniejszą kreację aktorską, jaką widziałem 

- jego gra jest niesamowita, a każde pojawienie się tej 
postaci, każde wypowiedziane przez nią słowo wzbudza 
ciekawość oraz przerażenie.

 No i Marty Hart - odpowiednik Dimitra Karamazowa 
w tym świecie. Osobnik niezbyt mądry, za to pomy-
słowy. Impulsywny, agresywny i popędliwy, co powo-
duje jego problem z utrzymaniem w spokoju swojego 
życia rodzinnego. W tej postaci ujawnia się najwięk-
szy grzech „Detektywa”. Woody Harrelson zagrał tę 
postać bardzo dobrze, jednak na tle towarzyszącego 
mu McConaugheya aktor ten wypada blado. Nie jest 
to może jakiś wielki grzech - wręcz niezauważalny bo 
mimo wszystko postaci Cohle’a i Harta dopełniają się 
niesamowicie, a dialogi i dyskusje, prowadzone między 
nimi są sercem serialu.

 Nie wspomniałem o dwóch pozostałych braciach. 
O Pawle Smierdiakowie wspomnieć nie mogę, by nie 
zdradzić fabuły i zakończenia - zarówno „Detektywa” 
jak i „Braci Karamazow”, bo nawet tu jest podobień-
stwo. A dla Aloszy Karamazowa pozornie nie ma miej-
sca w tym świecie.

 Kim był Alosza? To jedyna krystalicznie czysta po-
stać w brudnym kalejdoskopie rodziny Karamazowów. 
Bohater nieskazitelnie dobry, nie zabrudzony grzechem. 
Nie adaptował się do złego świata, ale potrafił zaadapto-
wać zły świat do siebie. Dla niego na pierwszy rzut oka 
nie ma miejsca w mroku „Detektywa”. Bagna Luizjany 
są w tym serialu siedliskiem wszystkiego, co najgorsze 

- okultystycznych rytuałów, domów publicznych z nie-
letnimi prostytutkami, wytwórni narkotyków, obszarem 
działań gangów i seryjnych morderców - istnym jądrem 
ciemności.

 Ten pesymistyczny klimat podsycany jest technikaliami 
- przepięknymi zdjęciami, estetyczną scenografią oraz 
wyrazistą muzyką, która potrafi lecieć w głowie nawet 
po zakończeniu seansu. Warto też wspomnieć o cha-
rakteryzacji. Wraz z upływem czasu w serialu - a jego 
akcja rozciągnięta jest na siedemnaście lat - w wyglą-
dzie postaci widać postarzenie, które nie wyszło tak 

„komputerowo” i plastikowo jak w wysokobudżetowym 
„Irlandczyku” Martina Scorsese.

Światło na końcu

tunelu Na szczególną uwagę zasługuje scena, któ-
ra zrobiła na mnie największe wrażenie. „Detektyw” 
jest serialem, w którym scenariusz prowadzony jest 
spokojnie, jednak spokój ten rozpychany jest przez 
wspomniany wcześniej mrok i niepokój. Koniec 
końców - w środku serialu wszystko wybucha wraz 
z rewelacyjnie wyreżyserowaną sceną bitwy między 
gangiem motocyklistów, a gangsterami z jednego 
z licznych amerykańskich czarnych gett. Sekwencja 
ta pełna jest nieposkromionej brutalności i niepoko-
ju i wciąga w fotel od początku do końca.

 Jednak z czasem ten mrok zaczyna ulatywać. 
Wszystko robi się spokojniejsze i nawet, w przeci-
wieństwie do swojego książkowego odpowiednika, 
Rust Cohle kończy dobrze, a genialne zakończenie 
sugeruje, że stopniowo zaczyna zmieniać swój nihi-
listyczny światopogląd. Końcówka pokazuje nam, że 
pomimo brudu, pomimo wszelkiego zła zawsze ist-
nieje jakiś „Krajobraz pełen nadziei”, jak to śpiewał 
Marek Grechuta i zawsze gdzieś może się znaleźć 
miejsce dla jakiegoś Aloszy Karamazowa.

Ocena
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Spójrz.
Na ten sześcian, blok jasnej skały,
Nad którym Rzeźbiarz pracę zaczął.
Oto z niezmąconej tafli surowca,
niczym tonącego,
postać się wytrąca.
Mężczyzna z ręką i piersi połową
wyciągniętą nad powierzchnią.
Czy tak ratunku woła?
A może dłoń do ojca wyciąga?
Żąda, prosi, błaga,
aby wydobył go ze zwały kamiennej,
aby skończył co zaczął.
I w postaci pełnej, 
bez zbędnego ciężaru, wolny stanął.
Bo Rzeźbiarz rzeźbi rzeźbę.
Ta dokończyć samej siebie
– choć chce – 
nie zdoła.

 Nie zajrzałeś do księgi proroków-wielkości człowieka
By zmierzyć wagę. I cenę poznać każdego oddechu. 
I w trzewiach twoich nic nie ma, prócz śmiechu: 
Takiej lawiny, takiego tłoku  
Żeś sam zapomniał o jego uroku.  
Myślisz pustką i beztroską wznieść się do lotu-
Lecz braknie ci skrzydeł mocnych ,
Wyrosłych przy boku!
 Oczy Twoje pozór łamią idealnej i zdrowej powłoki.  
Bo oczy twoje- obumarłe zwłoki: nieruchome, w dal niepatrzące...    
Oślepłe przez bezmyślnej zabawy miesiące!   
Chciałeś życiem się bawić - 
Jak dziecko kolorową i małą podrzuca igraszką  
I hymnem być mając- Obudzisz się fraszką!  

Rzeźba albo Genesis

 „Kopyrda”  
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łączenie motywów w sposób, który odpowie na 
pytania stawiane przez człowieka epoki”.

 Aby lepiej zrozumieć źródła zjawiska postmoderni-
zmu w sztuce - na spotkaniu omówiono podejście 
dadaistów do poezji, które można streścić w sło-
wach Tristiana Tzary: „Włóżcie słowa do kapelusza 
i wyciągnijcie na chybił-trafił, a otrzymacie poemat 
dada”.

 Samo pytanie o wyczerpanie, niejako kryjące się za 
tym postulatem twórczym, jest intrygujące. Brak 
sensownej odpowiedzi dadaistów na nie poprowa-
dził nas do eksperymentu. Polegał on na pocięciu 
sonetów Norwida i ułożeniu z nich nowych wierszy. 
Jeden z nich powstał tylko na bazie materiału źró-
dłowego, a drugi zaś został rozbudowany o nową 
treść.

 W przeciwieństwie do dadaistów artyści z grupy 
Rylec nie działali losowo. Starali się stworzyć jak 
najbardziej spójne kompozycje. Szukali w ten spo-
sób odpowiedzi na wyzwania stawiane artystom 
przez ponowoczesność.

Nagroda dla 

Adama Kawałka 

 Projekt muralu autorstwa członka grupy Rylec - 
Adama Kawałka - zajął II miejsce w konkursie na 
projekt muralu upamiętniającego miejsce, gdzie 
stała Reduta Ordona.

 Jak podał Urząd Miasta Warszawy na stronie dziel-
nicy Ochota: „Wiersz »Reduta Ordona« Adama 
Mickiewicza był inspiracją do stworzenia tego pro-
jektu. Na ścianie północnej budynku autor projek-
tu zaproponował na czarnym tle zniszczoną armatę 
i dwugłowy sęp, które opowiadają o tragicznym 
położeniu odbiorców. Ścianę południową, według 
autora projektu, powinna zająć postać dowódcy 
reduty, Konstantego Juliana Ordona. Trzyma on 
na swoich ramionach 6 połączonych polskim orłem 
armat, dokładnie tyle, ile znajdowało się w reducie. 
W przeciwieństwie do ściany północnej, tutaj do-
minuje biel”.

 Źródło: ochota.um.warszawa.pl

Praca ku kulturze 

 W okresie ostatnich miesięcy grupa spotykała się 
w miarę regularnie, prowadząc różne dyskusje we 
własnym gronie, wymieniając się doświadczeniami 
i pomysłami.

Szukanie odpowiedzi 

na wyzwanie ponowoczesności
 23 stycznia część grupy krakowskiej spotkała, aby 

testować idee  Rylca w praktyce.

 Jan Borowski w tekście programowym Rylca pisał: 
„Sztuka opowieści od samego początku opierała się 
na powtórzeniu, którego jednak wcale nie trzeba na-
zywać wyczerpaniem. Zobaczymy to wyraźnie, jeśli 
spróbujemy odnaleźć jej źródła w ludowych poda-
niach, przekazywanych z ust do ust. Każdy słyszał je 
już po wielokroć, a mimo to wciąż chciał słuchać na 
nowo i wciąż pragnął powtarzać.

 Dojrzały artysta, który ma świadomość tej powta-
rzalności, może próbować radzić sobie z nią na wiele 
sposobów. Staje się jednak jasne, że ostatecznym ide-
ałem nie może pozostawać źle pojęta oryginalność, go-
niąca za nic niewnoszącą nowością, a w ostatecznym 
rozrachunku dążącą do wywyższenia samego autora. 
Zadaniem twórcy powinno więc być jedynie (albo 
aż – bo nie jest to bynajmniej rola deprecjonująca) 

Z życia  
Rylca 
(styczeń-marzec 2022)


