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Ukształtuj na wzór Boga 
z Ciebie zrodzonego ~ 
z seksty godzinek szka-
plerznych

 „Kształt” jest dla mnie słowem bardzo 
miłym w brzmieniu, niosącym – poprzez 
swą abstrakcyjność – obfitość kontek-
stów. Zbigniew Herbert zalecał w Potędze 
smaku, abyśmy pilnie badali kształt archi-
tektury, Andriej Rublow za ich pomocą 
przedstawiał najgłębszą tajemnicę w swojej 
Trójcy, z kolei dzięki falom dźwiękowym 
możemy je dostrzec w ulubionej muzyce... 
 
W tym numerze, w duchu tytułowego cyta-
tu z seksty godzinek szkaplerznych, chcemy 
podążać karmelitańskim tropem. Odszukać 
w sztuce to, co kształtuje człowieka jak ry-
lec rzeźbę. Oczywiście nie zabraknie także 
luźniejszych tekstów. Zapraszam w imieniu 
Redakcji do naszego kolejnego numeru!
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Nadzieja (Eine Hoffnun) to 
tytuł trzeciego, ostatniego 

albumu austriackiej grupy 
Jännerwein. Neofolkowy ze-

spół z Salzburga zakończył 
swoją działalność w 2016 

roku, pozostawiając swoim 
słuchaczom płytę pełną poli-
fonicznego śpiewu i alpejskich 

brzmień. Jej myśl przewodnia 
jest jednocześnie łagodna i po-
sępna (Mild und Trüb): surową 

ocenę świata współczesne-
go dopełnia niosące otuchę 

chrześcijańskie przesłanie.

Centralne wartości     Ta stylistyka utrzy-
mywała się, a nawet rozwijała, od 2007 roku, kiedy 
to Max KTG (właśc. Maximilian Kurz-Thurn-
Goldenstein) spotkał Benjamina Sperlinga oraz 
Petera Feldla (vel Michael Vereno), dając początek 
zespołowi Jännerwein. Już na pierwszej płycie, która 
w głównej mierze składała się z adaptacji utworów 
poetyckich, jasno wybrzmiały przewodnie motywy 
ich twórczości – przywiązanie do religii, natury oraz 
ojczyzny, a także indywidualizm i umiłowanie wolności. 
 
Świat jawi się muzykom jako pogrążony w nocy: rozbity, 
fragmentaryczny, a w konsekwencji swego grzechu rów-
nież opuszczony przez Boga. Ucieleśnieniem tej wizji 
można by określić adaptację wiersza Skarga (Klage) 
autorstwa wielkiego romantycznego moralisty, Josepha 
von Eichendorffa. Przy dźwiękach liry korbowej roz-
brzmiewają jego słowa:

Jännerwein,  
czyli nadzieja w mroku

„Wyzwolenie 2” 
 

Dominika  
Ostrówka
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 O książęcych czynach i dziełach, 

O dawnej świetności i sławie,

 I o tym, co duszę umacnia, 

Śniąc, spędzę długą noc.

 A wtedy czas nadejdzie

 I Pan naznaczy kres,

 Wtedy samozwańcom odbio-

rą Ich fałszywy regiment.

 [przeł. J.B.]

Niemoc W utworach Jännerwein prze-
bija się jednocześnie swoiste poczucie 
niemocy, niewiara w możliwość odno-
wy świata ludzkimi rękami. Choć w ich 
twórczości pojawiają się teksty bezpo-
średnio nawołujące do walki (Kämpfe), 
to jest to raczej próba zachowania wła-
snych wartości i indywidualizmu w zuni-
formizowanym „zimnym świecie”. W ich 
przekonaniu wyłącznie Bóg może urato-
wać ludzkość, jedynie On może przynieść 
jej zbawienie: „Tylko na klęczkach może-
my udźwignąć / Ciężar tego świata”.

  W słowach zespołu w sposób szczególny 
wybrzmiewa niechęć wobec rozwiązań 
politycznych. W tym kontekście zwra-
cają na siebie uwagę utwory krytyczne 
wobec nazizmu, jak chociażby The Grass 
is Always Browner – pełna uszczypliwo-
ści krytyka działalności Güntera Grassa 
podczas II wojny światowej – bądź 
hymn pochwalny na cześć Karla Buriana. 
Ten drugi, będąc oficerem Wehrmachtu, 
organizował legitymistyczny ruch oporu 
wobec nazistów, ostatecznie przypłaca-
jąc to własnym życiem. Nie bez powodu 
zatem piosenkę rozpoczyna melodia 
skomponowanego przez Haydna hymnu 
cesarskiej Austrii.

Tajemny kraj     „Mam [jednak] spo-
cząć? Mam zadusić miłość, co jak ra-
dosny płomień piękno ściga? U grobu 
miałbym pieśń łabędzią śpiewać, gdzie 



6

chętnie byście żywcem nas grzebali?” – jak zapy-
tywał dawniej Hölderlin (przeł. A. Lam), podobnie 
dzisiaj członkowie Jännerwein nie chcą uwierzyć, 
że wobec rozpadu świata mieliby zwątpić w swoje 
ideały i zrezygnować z radości, którymi obdarza 
ich życie: „Chodź ze mną. Pijmy tylko najlepsze 
wino. Pozwólmy kierować się naszym marzeniom” 
(Komm mit mir). W końcu ziemski padół może być 
zepsuty, lecz dla człowieka wierzącego nie jest to 
powód, by popadać w rozpacz.

 Ideowym ukierunkowaniem grupy byłby więc 
pewien rodzaj elitarystycznego indywidualizmu, 
niepozbawionego jednak gotowości do pełnienia 
ofiarnej służby. Poczucie wyższości, wynikające 
z dostrzeżenia faktu zbłądzenia współczesnego 
świata i odnalezienia właściwej drogi, nie powinno 
być jałowe, lecz powoływać do wypełniania obo-
wiązku, do realizacji duchowej odnowy jednostki 
oraz społeczeństwa. Stąd pojawiające się w utwo-
rze In der Nacht wezwanie do budowania „tajem-
nego kraju”. Odsyła ono do twórczości Friedricha 
Hölderlina i Stefana Georgego oraz ich wizji „ta-
jemnych Niemiec” – wspólnoty duchowej, opartej 
na sztuce oraz wierze, będącej alternatywą wobec 
zepsutego społeczeństwa politycznego. Stąd wresz-
cie swoisty eskapizm, realizujący się nawet w na-
woływaniu do odejścia od świata i zwróceniu się 
ponownie ku naturze.

Ideowi poprzednicy   Już w samej  na-
zwie zespołu niektórzy dopatrują się odniesień do 
postaci na poły legendarnego bawarskiego kłu-
sownika, Georga Jennerweina (1852-1877). Ten 
awanturnik i kobieciarz, który stracił życie w wy-
niku sporu z gajowym, obrósł po śmierci legendą. 
Porównywano go nawet z Robin Hoodem. Dla 
lokalnych mieszkańców stał się symbolem pro-
stego, zgodnego z rytmem przyrody życia, a także 
sprzeciwu wobec władzy.

 Jeszcze innych kontekstów dostarcza nazwa wcze-
śniejszego solowego projektu Maxa KTG – Związek 
Nowej Ziemi (Bund Neuland). Bezpośrednio odsy-
ła nas on do austriackiego ruchu młodzieżowego, 
który pojawił się w Kościele katolickim w okresie 
międzywojennym. Cechował się sprzeciwem wobec 
skostniałych norm i mieszczańskiego, proletariac-
kiego społeczeństwa. Jego członkowie stawiali sobie 

za cel odbudowę „rozbitego królestwa wewnętrzne-
go i zewnętrznego”. Nie wiązali jednak swej dzia-
łalności z żadną partią polityczną, lecz dążyli do 

„bezpartyjnego przekształcenia człowieka w samym 
sercu Kościoła”. Zaczytywali się w poetach epoki 
romantyzmu i uciekali z miast, by żyć w zgodzie 
z naturą oraz „walczyć z przerośniętym intelektu-
alizmem”. Kierowali się chęcią duchowego przebu-
dzenia świata – zasypania przepaści między sacrum 
a profanum i życia zgodnie ze słowami Kazania na 
górze.

 Jeśli więc można łączyć Jännerwein z jakimś ru-
chem czy organizacją, to właśnie z Bund Neuland. 
W ich tekstach wybrzmiewają bowiem te same 
ideały i wartości. Choć nie kryją przywiązania do 
alpejskich tradycji, są w istocie ponadnarodowi – 
odwołują się do uniwersalizmu duchowego wraz ze 
spajającą ich religią katolicką. Proponowany przez 
nich bunt jest nakierowany na uszlachetnienie oraz 
odnowę duszy. Przekonanie o słuszności własnego 
powołania nadaje ich krokom pewności: „Słońce 
wschodzi, my razem z nim / Pod górę mocnym 
krokiem – / Nie możemy już zawrócić” (Den Berg 
empor). Wszystko to jednak odbywa się w atmos-
ferze zaufania Bogu i poddaniu się Jego woli (In 
Einer Kalten Welt).

Podsumowanie   Muzyka stworzona pod szyl-
dem Jännerwein potrafi zachwycić. Zgodnie z za-
mierzeniem Maxa KTG niesie ona ze sobą bogate 
przesłanie oraz łagodną otuchę. Mówił on w jed-
nym z wywiadów: „Pogodziliśmy się z tym, że świat 
jest skomplikowany, ale piękny. Nasza muzyka jest 
dla ludzi, którzy cierpią z powodu tych samych 
ran”.

 W ciągu dekady swej działalności i na przestrze-
ni trzech wydanych albumów muzycy znacznie 
dopracowali swój styl. Dźwięki nabrały ogłady, 
a teksty uznanych poetów coraz częściej zastępo-
wane były własnymi. W ten sposób zespołowi udało 
się wypracować spójny i, jak się zdaje, domknięty 
projekt, nie dziwi więc decyzja o jego rozwiązaniu. 
Pozostawiając słuchaczy z Nadzieją, wkroczyli na 
nowe ścieżki: Michael Vereno poświęcił się w głów-
nej mierze muzyce ludowej, zaś Benjamin Sperling 
rozpoczął solowy projekt o nazwie moineau (franc. 
wróbel).
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Parszywy zawód historyka
Ludzie mają go za wariata
Gdy odmawia litanię
Dat i bohaterów

Los naznaczył go pamięcią
Zbyt dobrą i zbyteczną
Dla postronnych
On będzie pamiętał dla następnych

Na spacerze ludzie
Obserwują ptaki i przyrodę
Historyk znajdzie łuskę
Odnajdzie się na dawnym polu bitwy

Szarpie ludzi za rękaw
Przypominając o rocznicy
By krew nie była zmarnowana
I by cierpienie się nie powtórzyło

Cały czas ogląda się za ramię
Czuje na nim rękę której nie ma
Wtedy odmawia krótkie „Zdrowaś...”
Za tego który poprosił

I gdy znowu Historia wierzgnie
Cały świat szaleje oprócz niego
On wiedział, teraz siedzi
Notuje po cichu imiona nowych bohaterów

O historyku



Polski retrofuturyzm

w kresce „Ćmy”

Charakterystycznym 
zjawiskiem w kulturze 

jest to, iż nurty w sztuce, 
zapuszczając korzenie 
w różnych tradycjach 

narodowych, wydają 
owoce charakterystycz-
ne dla klimatu intelektu-

alnego i historycznego 
danej grupy. Niedawno 

dwóch twórców w spo-
sób niezwykle ciekawy 

ujęło retrofuturyzm, na-
dając mu polskiego smaku. 

Na temat ich projektu 
z Tomaszem Grodeckim, 

scenarzystą  
i pomysłodawcą Ćmy, roz-

mawiał Szymon Kozieja.

P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
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P P P P P P
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Retrofuturyzm to pewnego rodzaju 

prąd w sztuce łączący estetykę 
retro z technologiami przyszłości. 
To trochę takie odpowiedzenie 

sobie na pytanie „co gdyby?”.

SK:  Za każdym takim projektem, oprócz twórców, stoi też koncept. 
Zdradzisz, skąd się wziął pomysł na projekt?

TG:  Wiążę się z tym dość zabawna historia. Czytałem kiedyś Batman: 
Terminal Bena Percy’ego i Johna Paula Leona. Wyobrażałem go sobie jako 
epicką przygodę, rozgrywającą się w kolejnych wagonach pociągu, tyle że 
akcja działa się na... lotnisku. Pokazuje to tylko, jak Amerykanie i Polacy 
odmiennie odczytują słowo terminal. Tak czy inaczej, byłem tym mocno 
rozczarowany, więc... stworzyłem własnego superbohatera. Od początku 
wiedziałem, że mój heros nie może być polskim Kapitanem Ameryką czy 
mięśniakiem w stylu lat 90. Chciałem osadzić postać w naszej mentalności, 
kulturze, naszych problemach... I tak narodził się Ćma.

Szymon Kozieja:  N i e d a w n o 
zobaczyłem na jednej z grup fandomowych 
nowinę na temat premiery Waszego komiksu. 
Od razu zrodziło się we mnie pytanie: kim są 
jego autorzy?

Tomasz Grodecki:  Przede wszyst-
kim jesteśmy fanami komiksów (śmiech). 
Rafał to absolwent łódzkiej ASP. Ma na 
koncie kilka nagród i wyróżnień, m.in. dru-
gie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Komiksu w Łodzi oraz nagrodę główną 
w ogólnopolskim konkursie Powstanie ’44 
w komiksie. Ja z kolei jestem świeżo upieczo-
nym absolwentem prawa, który w czasach 
licealnych i studenckich zdobył trochę szli-
fów dziennikarskich (PSX Extreme, Aleteia, 
Interia Muzyka, itp.), a teraz zabrał się za 
pisanie o superbohaterach .
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SK:  Kim właściwie on jest? Kogo oprócz niego mo-
żemy spotkać w fabule komiksu?

TG:  Ćma to alter ego Cypriana Leopolda Różewicza, 
zaginionego awangardowego artysty, który oddał 
się krucjacie wymierzonej w przestępczość. W ty-
tule pojawiają się również inni bohaterowie, nawią-
zujący swymi pseudonimami do owadów: Świetlik, 
agentka Korpusu Wywiadowczego Rzeczypospolitej, 
czy Mol, emerytowany bokser, a zarazem mściciel 
opłakujący śmierć żony. Oczywiście, jak na komiks 
o superbohaterze przystało, nie mogło zabraknąć 
także plejady wymyślnych złoczyńców. Mowa tu 
o Sędzim, byłym przedstawicielu wymiaru sprawie-
dliwości; Nieumarłych, tajnej organizacji techno-
kratów; Elegancie, narcystycznym królu warszaw-
skiego półświatka czy w końcu perfekcjonistycznym 
Zegarmistrzu.

SK:  Gdzie dzieje się akcja komiksu?

TG:  Akcja rozgrywa się w Warszawie XX-lecia 
międzywojennego. To okres niesamowity z kilku 
powodów. Dopiero co odzyskaliśmy niepodległość, 
jednak ta miała swoją cenę: demokracja nie mogła się 
rozwinąć, prezydent Narutowicz został zamordowa-
ny, Piłsudski dokonał przewrotu majowego. Wisiało 
nad nami widmo wojny domowej. Nie pomagał też 
fakt, że na początku lat 20. w stolicy kwitła mniej lub 
bardziej zorganizowana przestępczość. Gdy zajrzymy 
do kronik policyjnych z tamtego okresu, znajdziemy 
całą masę rekordów dotyczących rozbojów, kradzieży 
czy napadów z bronią. To czas i miejsce dla superbo-
hatera.

SK:  W opisie projektu trafiłem na informację, że ko-
miks powstał w duchu retrofuturystycznym. Czym 
on jest i skąd taki wybór?

TG:  Retrofuturyzm to pewnego rodzaju prąd w sztu-
ce, łączący estetykę retro z technologiami przyszło-
ści. To trochę takie odpowiedzenie sobie na pytanie 

„co by było, gdyby?”. Co by było, gdyby Warszawa 

nigdy nie została zniszczona? Co by było, gdyby jed-
no z amerykańskich miasteczek – dosłownie i w prze-
nośni – odłączyło się od Stanów Zjednoczonych 
i zaczęło funkcjonować ponad chmurami? Co by 
było, gdyby III Rzesza bądź Związek Radziecki wy-
grały II wojnę światową, wprowadziły swój ład na 
całym globie, a następnie podbiły kosmos? Innymi 
słowy – są to alternatywne wyobrażenia o prze-
szłości, wybiegające technologicznie w przyszłość, 
wszak inny bieg wydarzeń mógłby nas zaprowadzić 
w zupełnie odmienne miejsca w historii. Dobrymi 
przykładami retrofuturystycznych wizji są serie gier 
komputerowych BioShock oraz Fallout. Skąd taki 
wybór? Stanąłem przed podobnym wyzwaniem, co 
swego czasu twórcy kultowej animacji Batman: The 
Animated Series. Chciałem ukazać retro superboha-
tera, jednak w XX-leciu brakowałoby mu technologii 
do prowadzenia działalności. Z tego powodu twórcy 
Batmana finalnie przenieśli akcję do przełomu lat 40. 
i 50, ja postawiłem na retrofuturyzm. Gwarantuje 
on ogromne pole do popisu. W końcu nic nie jest tu 
oczywiste.

SK:  Jak wyglądał proces powstawania Waszego pro-
jektu?

TG:  Ja pisałem, Rafał rysował (śmiech). A tak poważ-
nie – wszystko zaczęło się od scenariusza. Istnieją 
w komiksie dwie metody scenopisarskie: full script 
oraz tak zwana metoda Marvela. Pierwsza polega na 
rozpisaniu przez scenarzystę każdego kadru z osobna; 
druga, spopularyzowana przez Stana Lee, opiera się 
na przedstawieniu rysownikowi zarysu fabuły i dopi-
sywaniu dialogów do gotowych już plansz. By przy-
spieszyć pracę, łączymy obie techniki. Z jednej strony 
moje scenariusze są dość szczegółowe i uwzględniają, 
np. wielkość kadrów (choć może nie tak szczegółowe, 
jak te Alana Moore’a – tamte to po prostu encyklo-
pedie [śmiech]), z drugiej natomiast dialogi potrafią 
powstawać już po narysowaniu planszy, gdy – przy-
kładowo – wiemy również, ile tekstu zmieści się na 
danej stronie. W trakcie pracy wysyłałem Rafałowi 
wiele referencji czy inspiracji: od zdjęć z XX-lecia 
międzywojennego, przez kadry z najróżniejszych ko-
miksów, kończąc na muzyce pasującej do atmosfery 
danej sceny.
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Akcja rozgrywa się w Warszawie 
XX-lecia międzywojennego. To 
okres niesamowity z kilku powo-
dów. Dopiero co odzyskaliśmy 
niepodległość, jednak ta mia-
ła swoją cenę. Demokracja nie 
mogła się rozwinąć, prezydent 
Narutowicz został zamordowa-
ny, Piłsudski dokonał przewro-
tu majowego. Wisiało nad nami 

widmo wojny domowej.

SK:  Skoro mowa o inspiracjach – czy jacyś twórcy są 
szczególnie bliscy Twojemu sercu?

TG:  Yoko Taro, Hayao Miyazaki, Gerard Way, Tom 
King, Frank Miller... Długo mógłbym tak wymieniać 
(śmiech). Obok amerykańskich komiksów uwielbiam 
japońskie gry RPG. Seria Final Fantasy towarzyszy 
mi niemal całe życie. Te tytuły cechuje niesamowita, 
chwytająca za serce fabuła, jakiej nie powstydziłyby 
się najlepsze sztuki teatralne. W ostatnim czasie do-
słownie rozłożyła mnie na łopatki NieR: Automata 

– piękna, humanistyczna baśń o androidach bardziej 
ludzkich od samych ludzi. To nie tylko jedna z moich 
ulubionych gier, ale również jedna z najlepszych hi-
storii, z jakimi miałem okazję się zetknąć w jakimkol-
wiek medium. Tytuł może przypaść do gustu w szcze-
gólności fanom kultowego Evangeliona. Skoro mowa 
o grach, bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie także 
oryginalne Final Fantasy VII z 1997 roku. Ten kla-
syk gatunku RPG z perspektywy czasu wygląda jak 
komputerowe produkcje z serii Lego, lecz fabularnie 
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Cwciąż przebija większość obecnie wydawanych tytu-
łów. Przytłaczający, cyberpunkowy klimat, niesamo-
wite postacie, a także genialna ścieżka dźwiękowa au-
torstwa Nobuo Uematsy sprawiają, że Final Fantasy 
VII to wciąż gra, do której wraca się nawet po 25 
latach od premiery. Bardzo lubię też nastrojowe ani-
macje Hayao Miyazakiego i studia Ghibli, w szcze-
gólności Nausikeę z Doliny Wiatru oraz Księżniczkę 
Mononoke. Na Ćmę największy wpływ miał nato-
miast wspomniany już w wywiadzie serial animo-
wany Batman: The Animated Series, jedna z najbar-
dziej ikonicznych interpretacji człowieka-nietoperza. 
Jeśli chodzi o malarskie inspiracje, to na projekcie 
odcisnęły piętno obrazy Tamary Łempickiej, artystki 
doby XX-lecia międzywojennego, m.in. te, ukazujące 
mężczyzn w garniturach tudzież gangsterów.

SK:  Wróćmy jeszcze bezpośrednio do Waszego pro-
jektu. Z jakim odbiorem się spotkał?

TG:  Jesteśmy absolutnie zaskoczeni tak pozytywnym 
odbiorem komiksu! Otrzymujemy dziesiątki wiado-
mości, uwag czy komentarzy dotyczących Ćmy. Gdy 
zabieraliśmy się za projekt, wiele osób pukało się 
w głowę, czemu ktoś chce wchodzić na polski rynek 
komiksowy. Mówiono, iż to niedochodowe, że nie 
ma czytelników... Ćma jednak ukazała się w druku, 
a w chwili, gdy piszę te słowa, pracujemy już nad dru-
gim numerem! Staramy się zachować jednak w so-
bie pewną dozę pokory. Polski rynek nie jest łatwy. 
Komiksy wciąż nie są w naszym kraju tak popular-
nym hobby, jak w Stanach, Japonii, Francji czy Belgii. 
Dla wielu to cud, że nasz projekt nie zakończył się 
na jednym zeszycie, ale każdy kolejny, niestety, może 
być tym ostatnim. Dlatego niezmiennie prosimy 
Czytelników o nabywanie naszych komiksów. Tylko 
w ten sposób pomożemy Ćmie rozwinąć skrzydła!

SK:  Czy coś jeszcze zaskoczyło Was ze strony odbior-
ców?

TG:  Przede wszystkim to, że wokół komiksu wytwo-
rzyła się pewna społeczność. Pieszczotliwie nazywa-
my ich Ćmomaniakami (śmiech). Otrzymaliśmy nie 
tylko sporo profesjonalnych fanartów, ale również 
propozycję wykonania dla nas strony internetowej. 
Ogromną pomoc zaoferowali także blogerzy, prowa-
dzący kanały i fanpejdże o popkulturze czy superbo-
haterach. Dzięki nim trafiliśmy do większego grona 
odbiorców. Bez czytelników nie ma komiksów, dlate-
go jesteśmy bardzo wdzięczni za każde miłe słowo, na 
jakie trafiliśmy w sieci i poza nią.

SK:  Na koniec jeszcze jedno drobne pytanie. Czy 
masz jakieś marzenie w związku z projektem?

TG:  Nie ukrywam, że moim ogromnym marzeniem 
jest ekranizacja Ćmy. przykładowo w postaci serialu 
czy animacji. Może nieco więcej zarobiłbym wówczas 
na tym projekcie (śmiech). A tak poważnie – uwa-
żam, że Ćma świetnie sprawdziłaby się w formie 
gangsterskiego, pulpowego serialu noir, lecz jest to 
dość odległe i na tę chwilę raczej wybujałe marzenie. 
Motywuje jednak do tworzenia kolejnych odcinków 
serii.

SK:  Dziękuję za poświęcony czas. Całym sercem 
kibicuję Ćmie i czekam na jego kolejne bohaterskie 
czyny!
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Lepiej już było, 

a raczej na pewno nie 
będzie. Przynajmniej 

nic na to nie 
wskazuje. Przestrzeń 

ulega degradacji, 
a wszystkie marzenia, 
w których wychował 

nas kapitalizm 
nowego millenium 

przeobrażają się 
w swoją własną 

karykaturę. To co 
może artysta w tej 

tragicznej sytuacji to 
ratować pamięć o tym 

co minęło i tworzyć 
utopie licząc że trafią 

na podatny grunt.  
 

Tak było w przypadku 
rzeźb Pana 

Stanisława. Rzeźby 
które niedocenione 

minęły zostały 
zapisane na matrycy 

graficznej  stając 
się swoim własnym 

cieniem i fragmentem 
alternatywnej utopii.

„Totem korzeni zachodu” 
lub „Rzeźby Pana 

Stanisława - „Chrystus” 
(fragment) 2022 

mezzotinta 
Adam Kamil Kawałek
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Komnata wewnętrzna – 
tytuł wystawy prac Laury 

Makabresku został wprost 
zaczerpnięty z dzieła św. 

Teresy Wielkiej – Twierdzy 
duchowej. Jest to książka 

będąca vademecum 
duchowości karmelitańskiej, 

charakteryzującej 
się umiłowaniem 

ciszy, zwróceniem 
w głąb własnego wnętrza 

i budowaniem relacji 
z osobowym Bogiem. 

Autorka, żyjąca w XVI 
w. mistyczka, porównuje 
w nim duszę człowieka 
do tytułowej twierdzy. 

Pierwszym krokiem rozwoju 
duchowego, jak pisze, jest 

oderwanie się od otoczenia 
i przekroczenie progu 

budynku – własnego 
wnętrza. Następnie 

przechodzi się przez siedem 
komnat, jedną za drugą, 

z których każda symbolizuje 
inny etap zjednoczenia 
z Bogiem. Ta myśl, choć 

pochodząca sprzed 
niemal pięciu wieków, jest 

wyjątkowo bliska Laurze 
i często staje się inspiracją 

dla jej twórczości. 



15

W
„Autumn evenings” 
self-portrait 
2022 
 
fot.  facebook.com/
makabresku.fairy.tales

Laura Makabresku  jest artystką bardzo 
świadomą, czerpiącą obficie w procesie twórczym 
z dorobku sztuki europejskiej. W eksponowanych 
pracach można znaleźć odwołania do ikon, dzieł 
Hammershøia, caravaggionistów czy Rafaela. 
Zdjęcia, tworzone głównie przy pomocy tradycyj-
nych technik fotograficznych, cechuje duża doza 
malarskości. Dla prac Laury charakterystyczne 
jest ogromne wyczucie koloru, staranna kompozy-
cja i głęboka treść, bardzo uniwersalna, choć opar-
ta na subiektywnych doświadczeniach fotografki. 
Sama autorka swoją twórczość nazywa realizmem 
mistycznym, a sens tego sformułowania, łączącego 
dwa – zdawałoby się – sprzeczne pojęcia, łatwo 
uchwycić podczas oglądania ekspozycji.

 Konstrukcja wystawy jest trzyczęściowa. 
Rozpoczyna się od dużej przestrzeni, w której znaj-
dują się wyłącznie monochromatyczne prace. Są 
to głównie kolaże z powtarzającym się schematem 
podziału obrazu na dwie strefy: pierwszej – pustki, 
w której przedstawiona jest samotna postać, nie-
kiedy w towarzystwie zwierząt; drugiej – bujnej 
przyrody, którą przedstawiona kobieta zdaje się 
być, czasem dosłownie, pochłonięta. W tej części 
wystawy szczególnie wyróżnia się para fotografii 
ustawionych naprzeciwko siebie, niejako w dialo-
gu: zdjęcie przedstawiające płaczącą dziewczynę, 
której łzy są zbierane przez towarzyszące jej ptaki 
oraz drugie, z widniejącą na niej drogą, zaprasza-
jącą nas do pójścia w ślad podążającej nią postaci.

 Kolejna część to miejsce przejścia. Prace o sto-
nowanej kolorystyce mówią o byciu na granicy 
dwóch przestrzeni: wewnętrznej i zewnętrznej, 
o ich styku, stawiającego nas przed decyzją, czy 
chcemy ją przekraczać. Przy drzwiach do następnej 
sali znajduje się fotografia krzyża, nawiązująca do 
postrzegania tego symbolu jako motywu bramy, 

mocno akcentowanego chociażby w pismach św. 
Jana od Krzyża, przyjaciela i współpracownika św. 
Teresy z Avili.

 Po przekroczeniu bariery drzwi znajdujemy się 
w przestrzeni, która znacząco różni się od pozosta-
łej części wystawy, zarówno w warstwie wizualnej, 
jak i treściowej. Uderzają intensywne, nasycone 
barwy, a także bardzo klarowne kompozycje z wy-
raźnymi dominantami. Tak jak w poprzedniej sali 
wyczuwalna była nieobecność, tak tu z każdego 
dzieła przemawia Obecność, która, choć niewi-
dzialna, nadaje mu głębsze znaczenie.

 Wystawa jest opowieścią o tęsknocie, drodze oraz 
przejściu. Sam motyw drogi do upragnionego 
celu jest obecny u samych podstaw naszej kul-
tury. Historia tułaczki Izraelitów, podążających 
do Ziemi Obiecanej, ale również Eneida, w któ-
rej wygnańcy błądzą, poszukując nowej ojczyzny, 
mówią o tej samej tęsknocie za miejscem, będącym 
upragnioną krainą opływającą w mleko i miód. 
Podobny schemat pojawia się również w wielu 
ludowych bajkach lub baśniach, opowiadających 
o podróżnikach wyruszających w drogę do niezwy-
kłej krainy, gdzie można znaleźć magiczne owoce 
lub wodę życia – choć nie po to, aby zostać tam na 
zawsze, lecz by wrócić z drogocennym dobrem do 
świata, który bardzo go potrzebuje. To poszukiwa-
nie archetypowego raju zdaje się być zapisane od 
zawsze w DNA człowieka.

 Jednym z bardziej nam współczesnych dzieł, mó-
wiących o takiej drodze, jest Stalker Tarkowskiego. 
To filmowa opowieść o ludziach poszukujących 
Zony – przestrzeni rządzącej się innymi, niezba-
danymi prawami, swoistej oazy, budzącej nadzieję 
pośród przygnębiającej rzeczywistości. Reżyser 
rozgraniczył te dwa światy właśnie za pomocą 
barw – monochromatyczny obraz codzienności 
kontrastuje z kolorowymi ujęciami przedstawia-
jącymi wspomnianą Zonę. Tytułowy Stalker nie 
osiągnął tego, czego tak pragnął, zostawiając wi-
dza z pytaniem o sens jego wysiłków i poszukiwań, 
co często zgodne jest z intuicją ludzi żyjących po 
epoce Oświecenia – skłonnych raczej wątpić niż 
wierzyć.
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Dominika  
Ostrówka

„Written down in the 
light of tenderness” 
self-portrait with my dear 

Husband,  
2022 

 
fot.  facebook.com/ 

makabresku.fairy.tales

WwW  Ten dylemat wiary oraz zwątpienia nurtował także 
Edytę Stein – jedną z najciekawszych kobiet XX 
wieku, która kształtowała się intelektualnie w da-
lekim od brania czegokolwiek na wiarę środowisku 
filozofów niemieckich. Jednym z zagadnień nurtu-
jących tę wybitną przedstawicielkę fenomenologii 
i uczennicę Husserla stanowił ludzki byt, zdający 
się być ulotną anomalią, istniejącą tylko na krót-
kim odcinku czasu, co jawi się jako perspektywa 
niezwykle pesymistyczna. Odpowiedź na swoje 
poszukiwania odnalazła ostatecznie w autobio-
grafii wspomnianej na początku tekstu św. Teresy 
z Avili, po której przeczytaniu rozpoczęła drogę, 
prowadzącą ją ostatecznie do wstąpienia w szere-
gi zakonu karmelitanek, gdzie przyjęła znaczące 
imię: Teresa Benedykta od Krzyża. Jak pisała, do-
stępnym każdemu pomostem między kruchością 
istnienia człowieka a Bytem wiecznym jest rela-
cja z Nim – Bogiem. Na budowaniu takiej więzi 
w klasztorze myślicielka spędziła swoje ostatnie 
lata, które przerwała dopiero wywózka do obozu 

w Auschwitz, gdzie, jako Żydówka, została zamor-
dowana. Izolowanie się, a także zgłębianie własne-
go wnętrza w poszukiwaniu równowagi duchowej, 
to metoda znana w wielu cywilizacjach i kulturach, 
choć ich cel może być rozumiany różnie. Potrzeba 
wewnętrznej integracji oraz przynajmniej czaso-
wego oderwania od codziennych spraw wydaje 
się być naturalna dla każdego z nas. Przypomina 
o niej także współczesna psychologia, która ostrze-
ga o negatywnych skutkach, jakie w naszych mó-
zgach wywołuje stałe poddawanie ich intensyw-
nym bodźcom. W tym kontekście dawne pisma 
mistyczne, choć mogłyby się wydawać przestarzałe, 
okazują się kryć w sobie głęboką mądrość, ważną 
nie tylko dla ludzi wierzących. Niewątpliwie mo-
nastycyzm nie jest drogą dla każdego, ale warto 
o nim pamiętać podczas zwiedzania wystawy 
opowiadającej o życiu wewnętrznym, zwłaszcza, 
że przestrzeń ekspozycji znajduje się w jednym 
z najstarszych ośrodków życia mniszego w Polsce, 
tj. opactwie tynieckim.



Albert  
Maksimowicz
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Wokół 

Błogosławionej 

winy 

Kossak Zofii

refleksyj parę. 
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Moje literackie kubki smakowe 
kształtowały się głównie pod 

wpływem książek z gatunku 
fantasy, choć niekiedy urozma-

icałem swoją „czytelniczą dietę” 
literaturą przygodową oraz 

pośrednikami, tj. młodzieżówka-
mi. Na ruszt trafił oczywiście 

Hobbit, tolkienowska Trylogia 
oraz seria o przygodach war-
szawskich gimnazjalistów: Feli-

xa, Neta i Niki. Słowem, gustuję w 
smakach krain nieistniejących, 

światów niby-naszych-a-nie-na-
szych, dlatego też rzadko się-
gałem po powieść historyczną. 

Czasem coś w tym typie zdarzyło 
się przeczytać, nie przeczę, jednak 
taka lektura nie dostarczała mi 

tej samej radości co powyższe.

 Ostatnie przeczytane przeze mnie książki, trak-
tujące o historii, to wymieniając chronologicz-
nie: Harda Elżbiety Cherezińskiej, której walory 
etyczne pominę milczeniem; cenne i w mojej opi-
nii potrzebne Westerplatte Jacka Komudy oraz 
Błogosławiona wina Zofii Kossak. Nim przejdę do 
właściwej recenzji tej ostatniej, muszę uzupełnić jej 
opis gatunkowy o informację, iż jest ona w równym 
stopniu powieścią historyczną, co religijną. Jak już 
wspomniałem, niechętnie sięgam po książki w ro-
dzaju sienkiewiczowskiego Potopu, zupełnie świa-
domie jednak omijam te religijne. Nie zrozum mnie 
źle, Drogi Czytelniku. Jestem katolikiem i przyj-
muję ten zaszczyt oraz wiążące się z nim obowiązki 
z dumą, jednak nie potrafię czytać beletrystyki re-
ligijnej. Wynika to z prostego faktu, iż mam niską 
tolerancję na nadmiar „słodyczy”, naciągane wątki, 
zbyt przejaskrawione postacie, wreszcie aż nazbyt 

oczywiste epatowanie Bożą obecnością, niejako 
wymuszające na odbiorcy fałszywy zachwyt, któ-
ry w założeniu autorów miałby rzekomo zachęcać 
do rozwijania swojej pobożności, a przeważnie 
przynosi efekt zgoła odmienny. Nie odbieram całej 
prozie katolickiej miana dobrej literatury, lecz nie 
chciałbym zarazem stawać w obronie przeciętności. 
Z tymi uwagami przejdźmy zatem do książki pani 
Kossak.

O fabule, jej budowie 

i postaciach słów parę
 Można stwierdzić, że w powieści występuje nie 

jeden, a dwoje głównych bohaterów. Podobnie 
wyróżniają się dwa najważniejsze wątki, na które 
nanizano fabułę. To nie tak, że mamy do czynienia 
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Postać to dziwna oraz nietypowa, 

a jednak, moim zdaniem, pełno-
prawna i najlepiej przedstawio-
na obok Sapiehy. Nie zabiera 
głosu ani razu. Opis Jej wyglądu 
kończy się właściwie na samym 
wspomnianym powyżej obrazie, 
a jednak nieustannie działa na 
kartach powieści. Nie tylko po-
dźwiga jegomościa z acedii, ale 
i dokonuje wewnętrznej prze-

miany niejednej postaci. 

z książką prostą czy – Broń Boże! – prostacką, lub 
z przedstawionym światem, będącym w istocie 
pustym pomieszczeniem z parą postaci. W swej 
książce, liczącej około 200 stron, autorka wpro-
wadza kilkanaście osób, spośród których część 
nieustannie nam towarzyszy. Tło wydarzeń nie 
jest statyczne, lecz rozciąga się od podlaskiej ziemi 
przez Warszawę aż po Watykan, a z głównego tema-
tu fabularnego nieśmiało odchodzą wątki poboczne.

 Pierwszą z dwójki bohaterów jest postać księcia 
Mikołaja Sapiehy, możnego pana, wojewody li-
tewskiego oraz właściciela Kodnia. Poznajemy 
go jako człowieka słabego, złamanego na duchu 
i cierpiącego na coś, co przywodzi na myśl acedię. 
Jest zobojętniały na otaczający go świat, jego liczne 
obowiązki – jak wszystko inne zresztą – przestają 
go zajmować. Zabiegi medyków, modlitwy czy za-
mawiana szeptucha nie pomagają, Sapieha z dnia 
na dzień osuwa się w coraz głębszy marazm i od-
rętwienie. Ostatecznie, po namowach rodziny oraz 
najbliższych doradców, udaje się na pielgrzymkę 
do Rzymu, by tam, pośród cudotwórczych relikwii, 
szukać uzdrowienia.
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 W trakcie swej podróży dowiaduje się od znajome-
go kardynała o obrazie Matki Bożej Gregoriańskiej, 
który można ujrzeć i adorować jedynie w papieskim 
oratorium. Wojewoda litewski jest w Rzymie osobą 
znaną i szanowaną, dlatego zostaje doń dopuszczo-
ny. Wtedy też autorka wprowadza wspomnianego 
wcześniej drugiego głównego bohatera powieści, tj. 
Matkę Bożą. Jest to postać dziwna oraz nietypo-
wa, a jednak, moim zdaniem, pełnoprawna i obok 
Sapiehy najlepiej przedstawiona. Choć nie zabiera 
głosu, to nieustannie wpływa na wydarzenia mają-
ce miejsce na kartach powieści. Nie tylko wyciąga 
Sapiehę z acedii, ale i dokonuje wewnętrznej prze-
miany u niejednego spośród pozostałych bohate-
rów książki. A wszystko to rozpoczyna się wraz 
z zuchwałą kradzieżą rzeczonego obrazu przez 
litewskiego wojewodę... Ale o tym, co dokładnie 
wydarzyło się później, musisz przekonać się sam, 
Drogi Czytelniku.

Wyjątkowość 

Błogosławionej winy 

i jej historyczność
 Hołduję zasadzie, by unikać zdradzania ludziom 

szczegółów dotyczących książek bądź filmów war-
tych – w mojej opinii – polecenia, im samym pozo-
stawiając przyjemność z ich odkrywania. Zamiast 
tego pragnę podzielić się swoimi refleksjami, po-
wstałymi w trakcie lektury.

 Na wstępie zauważę, iż Błogosławiona wina wyda-
je się nietypową książką historyczną. Oczywiście 
biorę poprawkę na to, że moje doświadczenie z tym 
gatunkiem nie jest szczególnie bogate. Ogólne wy-
obrażenie na jego temat mam jednak takie, iż pisarz 
przedstawia czytelnikowi wydarzenia oraz ich na-
ocznych świadków z określonego wycinka dziejów, 
a jego warsztat merytoryczny obejmuje między in-
nymi znajomość ówczesnych realiów kulturowych, 
tak aby możliwie jak najwierniej oddać realia tam-
tejszej epoki.

 W przypadku dzieła Zofii Kossak zarówno język 
narracji, jak i ten, którym posługują się bohate-
rowie, pozwalają czytelnikowi wczuć się w zary-
sowywaną rzeczywistość, a przewijające się w tle 
zdarzenia, znane nam ze szkolnych lekcji historii, 
umiejętnie tworzą obraz XVII stulecia. Również 
autentyczność postaci, stąpających w przeszłości 
po tej samej – co my obecnie – ziemi, można uznać 
za dodatkowy walor historyczny, choć niewątpliwie 
są one bardziej wyobrażeniami autorki, stworzony-
mi na potrzeby fabuły, niż ich biografiami.

 Powieści takie jak Błogosławiona wina pełnią 
także pośrednio rolę edukacyjną, gdyż zapoznają 
czytelnika z tłem politycznym epoki, w którym 
rozgrywa się akcja. Dzieło Zofii Kossak ponadto 
stwarza przed jego odbiorcą szansę na odkrycie 
mentalności kierującej ówczesnymi ludźmi; tego 
jak ich postrzeganie rzeczywistości nie było wol-
ne – w przeciwieństwie do przypadku przeciętnego 
współczesnego człowieka – od metafizyki, lecz obie 
sfery wzajemnie się przenikały i ze sobą łączyły. Jest 
to świat, w którym święci wspomagają potrzebują-
cych w trudach codzienności, a Maryja obdarowuje 
swą łaską; gdzie przestrzeń duchowa ściera się z ma-
terialną. Każdy czyn pociąga za sobą konsekwencje, 
a łaska bądź jej brak odczuwane są przez bohaterów 
powieści jako coś niemalże fizycznego.

Aspekt religijny powieści
 Tu przejdźmy do drugiej odsłony Błogosławionej 

winy, czyli powieści religijnej. Sposób, w jaki autor-
ka przedstawia stany zachodzące w duszy Sapiehy, 
a także innych postaci (choć w ich przypadku 
czyni to powierzchownie), jest poruszający – sam 
dostrzegłem w nich odbicie swoich wewnętrznych 
przeżyć. Wierzę, że ludzie kroczą ścieżką ducho-
wości wydeptywaną w trakcie swej dojrzałości 
i duchowego wzrastania. Wszak zjawisko acedii 
znane jest chrześcijańskiemu światu od kilkunastu 
stuleci. Zofia Kossak w piękny sposób ukazuje, jak 
ta choroba – przy pomocy łaski Bożej i dobrej woli 
człowieka – może okazać się punktem zwrotnym, 
zmieniającym w całości ludzkie życie. W przypad-
ku Sapiehy samo uzdrowienie wojewody litewskie-
go staje się zaledwie początkiem jego duchowej 
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Z
Z woli autorki, jako czytelnicy, je-

steśmy dopuszczeni do przemy-
śleń wielkiego pana. Miotające 
nim podszepty gniewu, sarmac-
kiej fantazji, ale i chwil skruchy, 
które przychodzą z zewnątrz, 
tworzą ten przekonujący i zara-
zem znany obraz doświadczeń 

duchowych. 

przemiany. Gdy dokonuje świętokradczej 
grabieży obrazu – tytułowej błogosławio-
nej winy – zaczyna się właściwe nawró-
cenie i uleczenie.

 Z woli autorki, jako czytelnicy, jesteśmy 
dopuszczeni do wewnętrznych przemy-
śleń głównego bohatera. Roznoszące go 
od środka gniew oraz sarmacka fantazja, 
a także chwile skruchy, pojawiające się 
w wyniku czynników zewnętrznych, 
tworzą ten przekonujący i zarazem znany 
każdemu obraz doświadczeń duchowych. 
W ten sposób książka staje się bliższa 
czytelnikowi. Dla mnie, bez wątpienia, 
będzie odgrywać ważną rolę w życiu.

Napiętnowane wady 

narodowe
 Jak pisałem we wstępie, w powieści Zofii 

Kossak można wyróżnić dwa motywy 
przewodnie, zaś główną refleksją jest za-
dziwiająca droga, jaką Opatrzność pro-
wadzi człowieka. Interesującym był dla 
mnie poboczny wątek, zarazem nieod-
łączny od przemiany Sapiehy. Wojewoda, 

piastując również urząd senatora, miał zobowiązania nie tylko względem 
swojego rodu, lecz także Rzeczpospolitej.

 Autorka w ciekawy sposób na marginesie książki, jakby półgębkiem, za-
rysowała wadę narodową szkodzącą państwu. Krytyce poddana została 
znana nam ze szkoły szlachecka złota wolność w jej najgorszym wydaniu 

– owo głębokie przekonanie, że człowiek wolny nie gnie przed drugim 
karku ani nie słucha rozkazów.

 Przebywając w Rzymie na audiencji u kardynała, Sapieha słyszy odeń 
uwagę, iż ta swawola źle się skończy. Oczywiście wojewoda zareagował na 
to w sposób przypominający raczej zachowanie dziecka, któremu rodzic 
suszy o coś głowę. Później, wraz z obserwowaną przez czytelnika prze-
mianą szlachcica, można dostrzec przewijającą się gdzieś w jego głowie 
nieśmiałą myśl, iż być może kardynał jednak miał rację. I właśnie nakło-
nienie Polaka do rewizji swoich poglądów trzeba uznać za największy cud 
za wstawiennictwem Matki Bożej. W każdym razie, z tą myślą w sercu 
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i wezwany do porządku przez zaprzyjaź-
nionego marszałka, główny bohater udaje 
się na narady Wysokich Stanów, by przez 
krótki czas wypełniać obowiązki swojego 
stanu. Tym samym daje świadectwo, że 
katolik nie musi rezygnować z życia oby-
watelskiego na rzecz mniszego.

Wnioski końcowe
 Podsumowując, szczerze polecam książ-

kę Zofii Kossak Błogosławiona wina. Jej 
język jest przystępny, kunszt literacki 
wysoki, a fabuła porywająca. Postacie 
występujące w powieści są autentyczne, 
ludzkie, a w przypadku wojewody można 
prześledzić wiarygodnie oddany proces 
nawrócenia. Nie jest to co prawda doko-
nane w stylu Dostojewskiego oraz jego 

„rozkrawania” ludzkiej duszy na atomy, 
lecz dzięki temu czyta się ją łatwiej i szer-
sze koło czytelników może zasiąść do jej 
prozy.

 Zofia Kossak posiadła rzadki, a przez to 
cenny dar pisania o sprawach wielkich 
bez nadęcia czy sztucznego patosu. Jej 
opisy dotyczące głębokiej duchowości 
ujmują prostotą, a także poruszającą ser-
ce tkliwością, lecz zarazem nie są naiwne 
i ogłupiające rozum. Jeśli więc szukasz, 
Czytelniku, dobrej powieści historycznej, 
to Błogosławiona wina będzie właściwym 
wyborem.
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Jak ręka rolnicza- co orze i chroni 
Jak ręką, która w chleby pożywne ugniata mąki surowe 
Tak palce rzemieślne i twórcze jej dłoni 
Umoczone w farbach głaskały mą głowę 
Jak Rembrandt :duchowym włosiem i widzącym pędzlem. 

Świadomością błogosław, mój Panie te palce, na krzyż przyrosłe do ręki 
Te komuś świat czyniące, a człowiecze uda 
Niech wiedzą – ręce kadzidłami tchnące – Że trzeba łuski z oczu zdjąć…na cuda

Święte serce i usta – Gdy Ptolemejskie- szelążne - zaloty 
Wyżej nie cenią, nad zimno i słoty – Ustanowienie w Betlejemskim żłobie. 
Miasto nie najlichsze – Dajże znać o Tobie. 
Bo z Ciebie idzie coś- nad stroje Dawida  więcej –  ktoś zapowiedziany-  
Godności książęcej- choćby ludzie go nie przyjęli w swe progi
gwiazda nad nim krok wstrzyma i rozjaśni mu drogi! 

Mi także ręka posłanki niebieskiej tyberyjskie czoło głaskała 
I z uśmiechem serdecznym od ucha do ucha- 
osiągnęła we mnie grakchijskiego ducha.  

„Kornelia”  

Zapada nad pospolitą Rzeczą powojenny zmrok…
A obojętni suną- w oparach muzyk, w błysku świateł-
Jak przez mrok. I myli ich. Gubi ich każdy szczęśliwy krok. 

I chowa się, kryje w wygodzie 
Przed następną z gniewnych burzy
W tanecznym korowodzie tłum wesołych tchórzy
A w ten czas krwią płyną bitewne pola lasów i podwórzy 
Gdy dom ruinę Moskwa burzy. 

I opuszczają sprawiedliwi wiecznie podniesiony
Wilczy, bohaterski wzrok
I zapomniawszy samych siebie 
Kniejom śpiewają marsza krok.  

                                                                 „Popiół i diament”
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Słucha miarowych stukotów pociągu,
gubiąc wzrok syty widokiem zza okna.
Tutaj fragmencik zwartego rozłogu, 
a tam stareńka rozpadła chacina.

Słucha miarowych stukotów pociągu
i jak brzmią puste cichością wagony.
Tylko sumienie ma pełne harmidru,
bo tam przeszłości rozważa rozkłady.

Myśli na temat rozłogu dni przeszłych.
Świadom błędnego rozmycia ich granic,
pragnie je torem nakreślić szkaplerznym.

Myśli na przemian: jak zgasić, jak roztlić.
Zgasić - pragnienie złapania zwrotnicy.
Roztlić - kominek chaciny gasnący.

Podróżnik kolei życia
S

z
y

m
o

n
 

K
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Niemy sygnał
To już
Miasto zamarło
Samotna syrena niesie się
Ponad grobami
Pochyliły głowy dumne orły
Na sztandarach, flary
Rozbłysły między kwaterami

Całe miasto oddaje hołd
Swym Bohaterom
W ich godzinę Wolności

w
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„Totem korzeni zachodu” 
lub „Rzeźby Pana 

Stanisława - „Światowid” 
(fragment)  2022 

mezzotinta 
Adam Kamil Kawałek
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Zadzwoń do Saula

 – Odcinki finałowe   
(Twórcy: Vince Gilligan i Peter Gould 2022)

Życiorys ambitnego idealisty

Krótki zarys fabularny:

Sezony 1-2:  James McGill – oszust o kryminalnej 
przeszłości chce wyjść na prostą. Zostaje ambitnym 
prawnikiem, pragnącym popchnąć swoją karierę i wyło-
nić się z cienia znanego brata. Podejmuje on szereg akcji 
mających wzbudzić powszechne uznanie, a także szacunek 
do samego siebie. Stale jednak blokowany jest z trzech 
powodów: braku zaufania ze strony brata, pozbawiającej 
autonomii oraz samodzielności pracy dla większych kan-
celariach adwokackich, wreszcie starych przestępczych 
nawyków, odpowiedzialnych za jego zamiłowanie do in-
tryg i spisków.

Sezon 3:  Główny bohater ośmiesza swojego bra-
ta i krzywdzi go. Oczywiście, jak na adwokacką rodzinę 
przystało, w tle toczy się proces. Młodszy McGill prowa-
dzi intrygę, dzięki której go wygrywa, wystawiając zara-
zem brata na pośmiewisko, co popycha tego drugiego do 
samobójstwa.

Sezon 4:  Po procesie licencja zawodowa Jamesa 
McGilla zostaje zawieszona na rok. Ten czas poświęca na 
prowadzenie lewych interesów, głównie sprzedając prze-
stępcom telefony z kartą prepaid. Jego maksyma ,,It’s 
all good man” staje się podstawą dla nowej tożsamości, 
pod którą znamy go w Breaking Bad – Saula Goodmana. 
Jednocześnie wykorzystuje on śmierć swojego brata do 
wykreowania się na człowieka pokrzywdzonego w celu 
przywrócenia zawieszonej licencji.

Sezon 5:  Saul Goodman po powrocie do kariery 
prawniczej utrudnia funkcjonowanie bankowi Mesa 
Verde. W ramach zabezpieczenia żeni się ze swoją part-
nerką w przekrętach, Kim Wexler, by w przyszłości nie 
mogła zeznawać przeciwko niemu. Rozpoczyna współ-
pracę z sadystycznym bossem karteli, Lalo Salamancą, 
wykorzystując do jego obrony chwyty najniższych lotów. 
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Przy okazji robi niesmaczne żarty nielubianemu przez 
siebie prawnikowi, Howardowi Hamlinowi, zawodowe-
mu wychowankowi swojego brata.

Sezon 6:  Małżeństwo Saula i Kim w ramach 
rozrywki rozpoczyna grę mającą zniszczyć karierę 
Howarda Hamlina. Fabrykują dowody, jakoby nieska-
zitelnie czysty prawnik był w rzeczywistości uzależnio-
nym od usług prostytutek narkomanem. Współpraca 
z kartelami i plan zniszczenia Howarda powodują, że 
Hamlin zostaje zamordowany przez Lalo Salamankę, 
a Kim Wexler odchodzi od zepsutego Goodmana, któ-
ry rozpoczyna współpracę z Jesse’em Pinkmanem oraz 
Walterem White’em.

 Breaking Bad: S aul Goodman promuje ka-
rierę Waltera White’a. Czyni z niego barona narkobiz-
nesu, czym niszczy równowagę na scenie przestępczej 
Albuquerque, wzniecając chaos w mieście. Jego dzia-
łania doprowadzają do upadku wymierającego rodu 
Salamanców oraz śmierci ich konkurenta – Gustavo 
Fringa. Z czasem Walter ginie, a z nim biznes Saula, co 
zamienia go w wygnańca.

Odcinki finałowe:  Głównym bohaterem finału 
jest Gene Takavics – trzecia tożsamość protagonisty. 
Żyje on w nudnej rutynie jako pracownik ciastkarni, 
którego dobija paranoja spowodowana tym, że jest 
poszukiwany listem gończym po wydarzeniach z obu 
seriali. Ostatecznie wraca on do dawnych nawyków 
i rozpoczyna serię kradzieży – czy to z domów boga-
tych samotników, czy lokalnej galerii. Gene, w prze-
ciwieństwie do Saula oraz Jamesa, jest bohaterem 

impulsywnym, skłonnym do przemocy, co 
idealnie dopełnia ostateczny upadek człowie-
ka i przemianę ambitnego młodego prawnika 
w zdegenerowanego przestępcę.

 Teraz natomiast skupię się na finale czternasto-
letniej sagi o wdzięcznym tytule Saul Gone, mo-
gącym budzić skojarzenia z frazą „It’s all gone”, 
co w groteskowy sposób nawiązywałoby do 
wcześniejszej maksymy głównego bohatera.

Co byś zrobił 

z wehikułem czasu?
 Saul Gone rozpoczyna się retrospekcją, 

w której Saul Goodman – w trakcie odpo-
czynku na pustyni – pyta jednego z bohate-
rów, Mike’a Ehrmantrauta co ten by zrobił 
posiadając wehikuł czasu. Mike odpowiada, że 
podjąłby próbę naprawienia błędów w swoim 
życiu. Goodman cynicznie stwierdza, iż on 
wykorzystałby taką przewagę do prowadzenia 
inwestycji, dzięki czemu zostałby miliarderem. 
Dociekania Mike’a w kwestii tego, czy na pew-
no nie chciałby niczego zmienić, Saul ucina 
rozmowę oznajmiając, że jest gotów do konty-
nuowania przerwanego marszu.

 W tym miejscu retrospekcja się kończy i na-
stępuje przejście do sceny, w której Saul – już 
jako Gene Takavics – ucieka przed policją, co 
finalnie kończy się porażką. Zostaje złapany 



w trakcie ukrywania się w koszu na śmieci, gdzie 
pokaleczył się wyrzuconym szkłem. Osadzony 
w więzieniu podejmuje ostatnią grę, mającą zwró-
cić na siebie uwagę byłej żony, Kim Wexler.

 Pytanie o wehikuł czasu przewinie się jeszcze raz 
w rozmowie z Walterem White’em. Rozmówca 
tytułowego bohatera także zmieniłby decyzję, 
która negatywnie wpłynęła na jego życie. Tym 
razem Saulem targają wewnętrzne rozterki, czy 
powiedzieć o wszystkich złych rzeczach, których 
dokonał i przyznać się do zbrodni. Ostatecznie 
powstrzymuje się przed okazaniem słabości, po-
nownie udzielając banalnej odpowiedzi, co przez 
Heisenberga zostaje podsumowane gniewnym ko-
mentarzem na temat jego odwiecznego zepsucia. 
Nie było to jednak prawdą. Był młodym idealistą, 
którego przerosła ambicja. To ona go zdegenerowa-
ła, przekształcając z rezolutnego Jamesa McGilla 
w socjopatycznego Saula Goodmana.

McGill, Goodman, Raskolnikow 

oraz bracia Karamazow
 Wątek pojazdu umożliwiającego cofnięcie się do 

przeszłości pojawia się ponownie w innej scenie 
retrospekcyjnej. Czytający Wehikuł czasu Wellsa 
Charles McGill mówi swojemu młodszemu bratu, 
znanemu światu wtedy jeszcze pod swym praw-
dziwym imieniem, że jeśli przerasta go kariera, to 
zawsze może zrobić kilka kroków wstecz i wszyst-
ko zmienić. Urażony James wychodzi, jednak 
słowa te okażą się prorocze wiele lat później. Gdy 
bohater wchodzi po raz ostatni na salę rozpraw, 

 D D d d 
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przedstawia się jako Saul Goodman. Pod tą tożsamością 
przyznaje się do zbudowania narkotykowego imperium 
Waltera White’a, upokorzenia i doprowadzenia do śmier-
ci Howarda Hamlina, wreszcie dokonuje samooskarżenia 
o pośredniczenie w sytuacji, która doprowadziła jego bra-
ta do samobójstwa. Po tej swoistej spowiedzi generalnej 
prosi sąd, by odtąd nazywać go Jamesem McGillem.

 Te zeznania są ostatecznym momentem pogrzebania po-
staci Saula Goodmana oraz wskrzeszenia osoby Jamesa 
McGilla. Wiecznie uciekający od odpowiedzialności 
złoczyńca kaja się i pokornie przyjmuje karę nałożoną 
przez prawo. Jest to ogromny zwrot, bowiem okazuje się, 
że postać Saula Goodmana nie jest maską, która przyrosła 
do głównego bohatera na stałe, a jedynie personifikacją 
jego niewypowiedzianych wyrzutów sumienia. Co by 
zrobił, gdyby mógł cofnąć czas? Prawdopodobnie nie 
dopuściłby do śmierci swojego brata!

 Widać tu pewne podobieństwa do dwóch historii z pięcio-
księgu Dostojewskiego: historii Rodiona Romanowicza 
Raskolnikowa oraz Dimitra Fiodorowicza Karamazowa. 
Każdy z nich doznaje katharsis po przyznaniu się do winy, 
a ich nagrodą jest towarzystwo ukochanej osoby i jej 
wsparcie podczas odbywania kary – kolejno Kim Wexler, 
Sofii Marmieładowej oraz Agrafiewny Swietłowej.

 Ciekawym podobieństwem jest zresztą los, który spotkał 
trójkę centralnych postaci serialu oraz trzech z czterech 
bohaterów Braci Karamazow. O Saulu oraz Dymitrze już 
wspomniano; dalej, najgorszy moralnie Walter White, 
podobnie jak Paweł Smierdiakow, dopuszczał się mani-
pulacji i morderstw, wiecznie z powodzeniem unikając 
kary, a w momencie, gdy ta ostatecznie okazała się nie-
uchronna, ginąc na własnych warunkach; wreszcie Jesse 
Pinkman będący – podobnie zresztą jak nihilistyczny 
Iwan Karamazow – ofiarą cudzych manipulacji, całkowi-
cie złamany i zniszczony psychicznie utratą wszystkiego 
udał się na wieczne wygnanie.

 Duet Vince’a Gilligana i Petera Goulda w swojej czter-
nastoletniej serii zreinterpretował Braci Karamazow, 
ukazując trzy rodzaje przestępców, odmienne genezy ich 
działalności i kary, które mogą ich spotkać. Przy okazji 
stworzyli jedno z największych arcydzieł w historii kina 
i możliwe, że największe w przypadku formatu serialo-
wego. Saul Gone – Saul odchodzi, a wraz z nim wszystko 
inne– „It’s all gone”. Ocena

wwwww 

wwwww
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Manchester by the Sea   
(Reżyseria: Kenneth Lonergan 2016)

Obiekt kontrowersji
 Przyznanie Oscarów w 2017 roku było dość kontrowersyjne z po-

wodu zwycięstwa filmu Moonlight. Faworytami wyścigu o tę zna-
mienitą nagrodę były dwie produkcje: La la land oraz Manchester 
by the Sea. Pierwsza z nich sławiona była jako musical idealny 
w swojej charakterystycznej estetyce, natomiast druga szczy-
ciła się wybitnym scenariuszem i aktorstwem, za które zresztą 
dostała nagrody. Trudno jest mi się wypowiedzieć na ten temat, 
gdyż Moonlighta nie dane mi było oglądać, natomiast z dziełem 
Kennetha Lonergana zapoznałem się dosyć niedawno i poniżej 
podzielę się opinią na jego temat.

Oziębłe dusze
 Głównym bohaterem jest Lee Chandler – samotnik pracujący jako 

dozorca w Bostonie. Swoje codzienne frustracje wylewa w pubo-
wych bójkach. Gdy umiera jego brat, Joe, zostaje zobligowany 
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Mm postanowieniami testamentu do przejęcia pieczy nad osiero-
conym bratankiem. Hedonistyczny syn brata i wyalienowany 
Lee zmuszeni są do konfrontacji swych charakterów.

 Drugi wątek osadzony jest w przeszłości – Lee wiedzie szczę-
śliwe życie otoczony liczną grupą znajomych, kochającą żoną 
oraz trójką dzieci. Czas upływa mu na imprezach, a także ry-
bołówstwie w towarzystwie Joe’ego oraz bratanka, Patricka. 
Retrospekcje te są najmocniejszą stroną filmu. Z jednej strony 
dopełniają się z główną linią fabularną i komentują stan we-
wnętrzny Lee, z drugiej wciągają najmocniej, ponieważ zdra-
dzają powód tak głębokich zmian w osobowości protagonisty. 
Niestety, gdy widz poznaje ten zwrot akcji, wywracający życie 
bohatera do góry nogami, niewiele już go może trzymać przy 
filmie. To nie zmienia faktu, że scenariusz jest genialny, tak 
samo jak dialogi, prowadzenie fabuły oraz rewelacyjnie wyre-
żyserowane sceny.

 Manchester by the Sea jest w mojej opinii teatrem jednego ak-
tora, w którym reszta bohaterów wydaje się pełnić wyłącznie 
funkcję tła dla całej historii. Casey Affleck gra tutaj wybitną 
rolę postaci wydającej się wygnańcem: cichym, zamkniętym 
w sobie, będącym z dala od domu i dawnego życia, pogrążo-
nym w wiecznej apatii oraz anhedonii. Jego wcielenie się w Lee 
Chandlera jest wybitną kreacją człowieka pogrążonego w szarej 
egzystencji, co świetnie uwydatnia kontrast przewijających się 
wątków jego dawnego, barwnego życiorysu. Symboliczna wy-
daje się scena, w której spogląda na grób rodzinny, gdzie obok 
imienia jego brata wciąż pozostaje jedno wolne miejsce.

 Sam film utrzymany jest w zimnych tonacjach, wśród których 
dominują błękit, biel, jasna szarość oraz zieleń. Oczywiście nie 
tyczy się to scen z przeszłości, gdzie użyta paleta barw jest bo-
gatsza. Ta umiejętna gra kolorystyką tworzy w dziele Kennetha 
Lonergana wiele pięknych ujęć.

Cicha perła
 O filmie było głośno w trakcie wyścigów oscarowych. Potem 

napięcie opadło, a Manchester by the Sea popadł w zapomnie-
nie. Niesłusznie zresztą, gdyż Kenneth Lonergan dostarczył 
nam jeden z wybitniejszych współczesnych dramatów.
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Whiplash   
(Reżyseria: Damien Chazelle 2014)

Dziwna produkcja
 Jest w Whiplashu coś dziwnego, mianowicie mało kto 

słyszał o tej produkcji, a jeszcze mniej wie, o co w niej 
chodzi. Niewiele rzeczy przebiło się z niej do popkultu-
ry czy ogólnej świadomości widzów, nie przeszkadza to 
jej jednak w byciu jedną z najwyżej ocenianych w ran-
kingach serwisów filmowych, zarówno na Filmwebie 
(35. miejsce), jak i na IMDb (43. miejsce). Gdy sa-
memu oglądałem tę produkcję kilka lat temu, wydała 
mi się na tyle przeciętna, że nie zapadła mi wówczas 
w pamięci na długo, lecz po ponownym seansie jestem 
zmuszony zrewidować swoją opinię o niej.

Plusy oraz minusy tyranii
 Andrew Neimann jest perkusistą zafascynowanym 

jazzem. Po latach nauki dostaje się do elitarnego kon-
serwatorium muzycznego, w którym uczy Terence 
Fletcher – postać na pierwszy rzut oka demoniczna. 
Dla przykładu, nauczyciel ten próbuje spoufalać się 
z uczniami, żeby zdobyć ich zaufanie i poznać tajem-
nice, które później ujawnia w celu upokarzania tych 
osób. Stosuje przemoc, groźby, kary wobec niewin-
nych, chcąc w ten sposób sterroryzować prawdziwie 
winnych, co przyczynia się do samobójstw – wszystko 
to w imię jego idealnego słuchu, nienawidzącego oraz 
nietolerującego jakichkolwiek pomyłek. Andrew, aby 
pozyskać szacunek Fletchera i dla późniejszej sławy, 
wpływa destrukcyjnie na swoje zdrowie, pali mosty 
w relacjach międzyludzkich, a czasem nawet ryzykuje 
własnym życiem.

 Fletcher, pomimo takiego ukazania w filmie, jest posta-
cią niejednoznaczną: jego czyny sugerują, że do pozy-
tywnych bohaterów nie należy, jednak z drugiej strony 
kierują nim jakieś głębsze powody. Nie robi tego w imię 
własnej sadystycznej przyjemności, lecz by sterroryzo-
wani uczniowie dawali z siebie wszystko, lękając się, że 
łagodną postawą pozbawi świat ich potencjału, z któ-
rego mogłaby powstać kolejna legenda muzyki. Czuje 
on coś na wzór wyrzutów sumienia na wieść, iż jeden 
z jego podopiecznych odebrał sobie życie, co mimo 
wszystko nie zmienia jego postawy. Odgrywający rolę 
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J. K. Simmons stworzył wybitną kreację człowieka za-
równo przerażającego, jak i godnego politowania.

 W tej obsadzie nie odstaje także Miles Teller wcielają-
cy się w postać głównego bohatera, osoby stopniowo 
wyniszczanej psychicznie przez potwornego Fletchera 
i zamieniającej się pod jego wpływem ze zwykłego per-
kusisty w jednostkę dążącą do perfekcji bez względu na 
cenę.

Nierówność scenariuszowa
 Whiplash to produkcja nierówna, do której żywię po-

dobne odczucia, jak do omawianego dawniej Drive my 
car. Początek jest nudny, odstraszający od filmu. Dialogi 
są drętwe i nienaturalne, praca kamery zbyt chaotyczna, 
a jedynym, co zachęca do kontynuowania seansu, jest 
hipnotyzująca gra J. K. Simmonsa. Z czasem jednak film 
się rozkręca – zdjęcia są piękniejsze i obfitują w deta-
le, a gra światłem budzi pozytywne wrażenie. Muzyka 
również wpada w ucho, zaś dialogi przyciągają. Z każdą 
kolejną sceną jest tylko lepiej aż do świetnego zakończe-
nia.

 Whiplash nie dorównuje La la landowi Chazelle’a, 
jednak stanowi produkcję udaną, pomimo kiepskiego 
rozpoczęcia.
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Parasolki z Cherbourga   
(Reżyseria: Jacques Demy 1964)

Paliwo i parasole
 Parasolki z Cherbourga to druga część tak zwanej „ro-

mantycznej trylogii” Jacquesa Demy’ego, opowiada-
jąca historię młodej pary: Guy’a – pracownika stacji 
benzynowej oraz Geneviève – córki właścicielki sklepu 
z parasolkami. Mężczyzna zostaje powołany do wojska, 
by wspomóc siły francuskie w wojnie algierskiej, jed-
nak ostatniego dnia przed swym wyjazdem współżyje 
z ukochaną, doprowadzając do ciąży. Niepewna losu 
niedoszłego zięcia matka Geneviève naciska córkę 
na ślub z bogatym jubilerem, Rolandem Cassardem. 
Młoda kobieta popada w dylemat, czy ma czekać w nie-
pewności, czy iść za radą swojej rodzicielki.

 Pomimo banalności bijącej z opisu fabuły, ta została po-
prowadzona wyśmienicie. Postacie nie zostały napisa-
ne na kolanie, każda z nich ma swoją głębię: tożsamość 
i motywacje, potrafiące wzbudzić u widza współczucie. 
Duża w tym zapewne zasługa również aktorów, którym 
udało się wiarygodnie odegrać swoje role, szczególnie 
rewelacyjnej Catherine Deneuve, filmowej Geneviève.

Opera i kino
 W pierwszej scenie Parasolek z Cherbourga widz wsłu-

chuje się w krótką dyskusję nad tym, co jest lepsze: 
opera czy kino. Reżyser musiał przykładać szczególną 
wagę do tych rozważań, ponieważ charakterystycz-
nym elementem produkcji jest wyśpiewywanie przez 
aktorów każdej linii dialogowej. Nie znajdziemy tu ani 
jednej sceny mówionej. Nie nazwałbym jednak francu-
skiego filmu musicalem, gdyż nie spotkamy się w nim 
z jakimiś wymyślnymi choreografiami. Właściwie 
w ogóle w tej produkcji ich nie uświadczymy. Aktorzy 
zachowują się naturalnie z tym jednym tylko wyjąt-
kiem, że swoje kwestie śpiewają.

 Bardzo się bałem tego elementu przed seansem, dlate-
go też długo odkładałem go w czasie. Z jednej strony 
pomysł wydaje się ciekawy, z drugiej forma zawsze 
może przesłonić treść. Na szczęście, za sprawą pięknej 
muzyki, zwyciężyła pierwsza opcja.
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Gorycz i słodycz
 W filmie dominują pastelowe barwy, przez co na pierw-

szy rzut oka może się wydawać, że będziemy mieli 
do czynienia z cukierkową produkcją. Nic bardziej 
mylnego. Ze scenariusza Parasolek z Cherbourga bije 
przygnębieniem od początku aż do samego gorzkiego 
finału. Jak jednak nie mamy do czynienia z przesadną 
pastelowością, tak melancholia filmu jest dyskretna. 
Kontrast ten jest widoczny, chociaż też się rozmywa, 
przeciwstawiając sobie nie tylko słodycz i gorycz, ale 
też własną delikatność z ostrością.

 Jacques Demy miał ambitny pomysł i stanął na wysoko-
ści zadania. Nie stworzył banału jakich wiele, lecz jeden 
z najpiękniejszych francuskich filmów.
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La la land   
(Reżyseria: Damien Chazelle 2016)

Dziwności tego świata
 Jakoś nie spodziewałbym się po sobie, że któregoś dnia z własnej 

nieprzymuszonej woli włączę musical. Nie jestem fanem tego for-
matu sztuki, a opisywany przeze mnie film La la land do takowego 
się zalicza. Tym bardziej nie spodziewałbym się, że obejrzę mu-
sical oparty na jazzie – gatunku muzycznym, którego nie darzę 
sympatią, a który odgrywa w filmie Chazelle’a ważną rolę. Jednak 
odkładając na bok moje indywidualne upodobania, koniec końców 
tę produkcję obejrzałem i jestem nią zachwycony.

Bujający w obłokach
 „Living in la la land” jest angielskim idiomatycznym zwrotem, 

znaczącym mniej więcej tyle, co nasze „bujanie w obłokach”. I to 
właśnie o tym – jak łatwo się domyślić – jest ten film. Jego głów-
nymi bohaterami są idealiści, którzy doznali bolesnego zderzenia 
z rzeczywistością.

 w Ww 
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 Grany przez Ryana Goslinga Seb jest muzykiem zakochanym 

w jazzie. Pragnie wzorować się na legendach tego gatunku, co 
nie odpowiada jego otoczeniu: rodzina jest zirytowana, że pie-
niędzy na tym nie zarobi; bary, restauracje i firmy imprezowe 
wymuszają, aby grał popularne szlagiery; z kolei zespoły mu-
zyczne poszukują kogoś z otwartą głową, kto eksperymentuje 
z muzyką, a nie człowieka, który w swoim jazzowym konserwa-
tyzmie konsekwentnie trzyma się technik dawnych mistrzów.

 Mia, w którą wciela się Emma Stone, jest natomiast początkują-
cą aktorką. Hollywoodzka rzeczywistość okazuje się całkowicie 
odmienna od jej wyobrażeń. Ludzie od castingów przy wyborze 
kandydatów do ról filmowych nie kierują się ich talentem, lecz 
znajomościami nawiązywanymi na przyjęciach u bogatych pro-
ducentów.

 Oczywiście nie trzeba być przenikliwym detektywem, by domy-
ślić się, że para głównych bohaterów będzie w filmie do siebie 
lgnąć.

 La la land jest prawdziwą ucztą dla zmysłów. Każdy kadr tej 
produkcji wydawał mi się przepiękny, a muzyka zostawiała 
w uchu po sobie przyjemny ślad. Scenariusz nie jest wcale 
miałki. Wszystkie piosenki wraz z bogatą choreografią oddają 
w płytszy bądź głębszy sposób stan psychiki bohaterów. I o ile 
dwie kompozycje taneczne wydały mi się drażniące, tak reszta 
została wykonana doskonale.

 Wątek Mii w mniejszym stopniu można również traktować 
jako krytykę funkcjonowania współczesnej branży rozryw-
kowej, w której ważniejsza od talentu jest renoma nazwiska, 
sztucznie pompowana poprzez utrzymywanie bliskich relacji 
z wpływowymi ludźmi.

 Film w głównej mierze skupia się na dwój-
ce wspomnianych bohaterów, a pozostałe 
filmowe charaktery robią za tło, będące 
symbolicznym odzwierciedleniem cynicz-
nego społeczeństwa, z którym konfrontują 
się marzycielskie postawy rewelacyjnie 
zagranych postaci Seba oraz Mii.

Konfrontacje
 Przez większość seansu byłem pewien, że 

La la land otrzyma ode mnie wysoką oce-
nę, jednak idealnie rozpisane zakończenie 
ostatecznie przekonało mnie do przyznania 
najwyższej możliwej. Porzucając własny 
subiektywizm w kwestii irytujących se-
kwencji oraz prywatną awersję do musi-
cali, jestem całkowicie urzeczony dziełem 
Chazelle’a. Być może dlatego, że mam sła-
bość do postaci idealistów? Moją ulubioną 
książką jest Lalka Prusa, która na takich 
charakterach się skupia. Pierwsza część 
Godzilli ma swoje mankamenty, jednak 
niezaprzeczalnie kocham ten film za postać 
Serizawy, kolejnego z upadłych marzycieli. 
La la land przedstawia podobnych bohate-
rów w sposób bezbłędny.

 Po obejrzeniu Manchester by the Sea oraz 
La la land sam nie wiem, komu na miejscu 
jury przyznałbym Oscara, gdyż obie pro-
dukcje stoją na bardzo wysokim poziomie. 
Choć Lonergan stworzył wybitny dra-
mat z wirtuozerskim scenariuszem, film 
Chazelle’a jest dla mnie małym arcydzie-
łem, dlatego zostawię go z najwyższą oceną.

Posłuchaj muzyki „Rylca”
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organizacji kombatanckich, duchowieństwo, ar-
tyści, historycy, przedstawiciele lokalnych władz 
i wojska, harcerze oraz inni mieszkańcy Brzegu.

Machabeusze
 6 czerwca w krakowskiej herbaciarni Królestwo 

Bez Kresu odbyło się pierwsze oficjalne spotka-
nie Rylca w formule otwartej. Po interesującej 
prelekcji Faustyny Sroki o obrazie Machabeusze 
Stattlera miała miejsce żywa dyskusja. Czas człon-
kom grupy i gościom umilił także odczyt wierszy, 
w tym jednego przedpremierowego, oraz piękny 
śpiew Joanny Stefanii Sitnickiej.

Non Draco Sit Mihi Dux
 W sobotę 20 sierpnia część redakcji i grupy arty-

stycznej wyruszyła w ramach wakacyjnej wypra-
wy do tynieckiego opactwa benedyktynów, gdzie 
zwiedziliśmy wystawę Laury Makabresku, której 
kuratorką jest Faustyna Sroka. Podczas pobytu 
w klasztorze wzięliśmy także udział w nieszporach 
sprawowanych po łacinie oraz śpiewanych chora-
łem gregoriańskim.

 Tekst kuratorski znalazł się także w tym numerze. 
Zapraszamy do zapoznania się z nim!

Wiosna z encyklikami
 Koniec roku akademickiego obfitował w spotkania 

związane z Katolicką Nauką Społeczną, które były 
objęte patronatem kwartalnika Rylec.

Sztafeta pokoleń
 Choć dziś Rylec budują przede wszystkim studenci 

i młodzież, nie zmienia to faktu, że jest on częścią 
wielkiej sztafety pokoleń. Grupa artystyczna Rylec 
może dzielić się z czytelnikami swoją twórczością 
dzięki ogromnemu wsparciu ze strony brzeskiego 
koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
17 maja 2022 roku w Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu odbyło się otwarcie wystawy upamiętnia-
jącej 25 lat działalności tej organizacji. Wzięło w nim 
udział wielu ważnych gości, takich jak członkowie 

Z życia  
Rylca 
(kwiecień-sierpień)
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