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Domu Kultury w Rawiczu 
—————-numer 1/czerwiec 2020——————

Wątpliwa zawartość: 
Wywiad z zespołem Inscydent, malarstwo Tomasza Bzdęgi,  ponadto: 
fotografia analogowa, niemodna poezja, Grafomańska proza, brzydkie słowa, piękne kobiety, 
recenzje niepopularnych płyt i złych komiksów, depresyjne memy, niepraktyczny poradnik przetrwania zagłady.

Grizzly.art
Uwaga! Tylko dla dorosłych
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Numer 1 [2020] wstęp

W s t ę p n i a k
 “Sztuka jest głęboko buntownicza. 
Słabi artyści o buncie mówią, 
prawdziwi artyści robią bunt”.  

Jerzy Grotowski 

  Powoli opada kurz po epidemii, która 
w y w a r ł a o g r o m n y w p ł y w n a n a s 
wszystkich (wielu nauczyło się w końcu 
myć ręce i zatykać usta przy kichaniu, 
więc hej! – ostatecznie wyjdzie nam to 
wszystkim na dobre). Całe szczęście 
koniec świata nie nastąpił, chociaż 
wielu szarlatanów wieściło zagładę. Co 
prawda ponieśliśmy spore straty: 
O g ó l n o p o l s k i F e s t i w a l S z t u k i 
Współczesnej Forma nie odbędzie się 
w tym roku, a Muzykorama została 
przeniesiona w całości do sieci, więc 
o tuptaniu pod sceną możemy póki co 
pomarzyć. W całej tej zawierusze, gdy 
siedzieliśmy zamknięci w domach, 
narodziło się również coś nowego. Oto 
z koronawirusowego gruzu staje przed 
wami wściekły niedźwiedź – Grizzly.art 

– dzikie kulturalne zwierzę, którego 
r y k u n i k t j u ż n i e z a g ł u s z y ; 
internetowy zin prezentujący sztukę 
marginesu i kulturę alternatywną; 
magazyn będący głosem niezależnych 
oraz bezkompromisowych twórców, dla 
których wolność słowa i twórcza 
swoboda jeszcze coś znaczą. Ci, którzy 
uważali, że Dom Kultury w Rawiczu to 
raczej łagodny miś wypełniony pluszem 
grzecznych imprez (obowiązkowo 
przyjaznych rodzinom z dziećmi), 
pewnie zdziwią się prezentowaną tu 
zawartością. Zapewniamy was, że lekko 
i grzecznie nie będzie!  

  Zaczęliśmy cytatem i cytatem 
skończymy, tym razem będzie to Susan 
Sontag: “sztuka powinna budzić 
niepokój”. Mamy nadzieję, że spotkanie 
z naszym Grizzly.art będzie dla was 
terapią wstrząsową, po której 
wyjdziecie silniejsi i naładowani 
kreatywną energią. 
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 Równo 12 lat temu Trent Reznor zaskoczył cały muzyczny świat, 
wydając czteropłytowy album „Ghosts”, który zawierał kompozycje skrajnie 
odmienne od tego, do czego lider Nine Inch Nails zdołał nas 
przyzwyczaić na swoich poprzednich albumach. Co prawda w 2003 pojawiła 
się płyta „Sill” zawierająca akustyczne i bardzo złagodzone wersje 
największych hitów muzyka, jednak „Duchy” były eksperymentem zgoła 
odmiennym. Ambientowe syntezatorowe pasaże dźwiękowe, na dodatek 
zupełnie pozbawione tekstu, przywodziły na myśl soundtrack do jakiegoś 
nieistniejącego filmu. Zaledwie dwa lata później Trent Reznor wraz 
z Atticusem Mossem, dostał zlecenie od samego Davida Finchera, aby 
nagrać muzykę do jego najnowszego filmu „The Social Network”. Reszta 
jest już historią. Oscar za najlepszą ścieżkę dźwiękową i mnóstwo  
zleceń z Hollywood, w tym rola nadwornego muzyka Finchera – wszystko to 
otworzyło nową epokę w twórczości amerykańskiego muzyka. Na chwilę 
obecną dyskografia ścieżek dźwiękowych do filmów skomponowanych przez 
Reznora i Mossa liczy ponad 10 pozycji. Do tego dochodzą dwa seriale, 
w tym znakomity trzypłytowy soundtrack do równie znakomitego serialu 
„Watchmen”. W marcu 2020 roku, gdy cały świat pogrążył się w strachu 
przed nowym zabójczym wirusem, Reznor pod szyldem Nine Inch Nails 
postanowił udostępnić za darmo dwupłytową kontynuację albumu „Ghosts”. 
Jakie są nowe „Duchy”? Po tym nieco przydługawym wstępie zapraszam na 
podwójną recenzję tego albumu.

NiNe iNcH NaIlS: sOuNdTrAcK Na kOnIeC ŚwIaTa 

GhOsT V: tOgEtHeR                         GhOsT Vi: lOcUsTs
Przyjemnie się patrzy z okna na 
opustoszałe ulice, gdy z głośników 
sączą się kojące syntezatory 
i łagodne gitarowe jazgoty z tej 
płyty. „Duchy” Reznora zawsze 
przywodziły mi na myśl pierwsze 
ambientowe dokonania Briana Eno, 
w szczególności „Music for Airport” 
i to się nie zmieniło. Cztery 
p i e r w s z e c z ę ś c i c y k l u b y ł y 
zrealizowane w sposób perfekcyjny, 
jakby nagrała je tęskniąca za 
człowiekiem sztuczna inteligencja, 
dla której ludzie są już tylko 
duchami. W przypadku „Together” 
i „Locusts” sytuacja wygląda zgoła 
odmiennie. Obie płyty są zapisem 
improwizacji na żywo, i ten 
pierwiastek ludzki czuć w każdym 
dźwięku. Czyżby lider Nine Inch 
Nails zmienił się w artystę, który 
próbuje nas pocieszyć w tych 
ciężkich czasach i powiedzieć, że 
jednocząc się, możemy przetrwać 
najcięższe chwile? Bynajmniej! 

W połowie ostatniego utworu „Still 
Right Here” czuć nadchodzące powoli 
zmiany, a VI część cyklu pt. 
„Locusts” (szarańcza), to brzmienia 
zdecydowanie bardziej niepokojące, 
chociaż dzięki saksofonowi, 
z którym Reznor eksperymentował już 
na znakomitym Bad Witch (czyżby 
echa Blackstar Bowiego?), wciąż 
bardzo ludzkie. Ale rzućcie okiem 
na tytuły utworów: „The Cursed 
Clock” (Przeklęty zegar), „Just 
Breathe” (Po prostu oddychaj), 
„Your new normal” (Twoja nowa 
normalność). Ostatnie lata żyliśmy 
bez obaw o naszą przyszłość, dzięki 
internetowi jesteśmy zjednoczeni 
(Together) jak nigdy dotąd, jednak 
beztroska właśnie się skończyła. 
Jest jednak nadzieja, którą czuć 
w całym tym albumie. To nie jest 
absolutny koniec świata, a jedynie 
koniec tego, który ignorował 
pulsujące brzmienie zbliżającej się 
szarańczy. Piękna i mądra płyta!

Numer 1 [2020] recenzje niepopularnych płyt









�5

Zanias – „Harmaline” i „Extinction” 
Elektroniczne żywioły Dark Wave’u

Gdzieś na początku XXI wieku muzycy  wygrzebywali ze strychów stare płyty z lat 80, 
odkrywając na nowo Dark Wave, EBM, Nową Dalę czy też New  Romantic. Brzmienia te, za 
sprawą takich zespołów jak chociażby Boy Harsher, Soft Moon czy NNHMN, przeżywają obecnie 
drugą młodość. 

To właśnie wtedy, w 2001 w Londynie, powstał duet Linea Aspera, który rozpadł się już rok 
później, pozostawiając po sobie zaledwie jedną płytę, która z czasem stała się pozycją kultową 
w  kręgach alternatywnej elektroniki. Zoe Zanias – połowa tego duetu – rozpoczęła wówczas 
solową karierę, której ukoronowaniem był znakomicie przyjęty album „Into the All” z 2018 roku. 

I teraz, na początku 2020 roku, Zoe powraca wydając dwie EPki zawierające po cztery 
utwory, na których mieszkająca obecnie w berlinie artystka, prezentuje zdecydowanie 
ostrzejsze i bardziej bezkompromisowe brzmienie. 

„Hermaline” to, cytując za opisem z Bandcamp, podróż „od stanu śmierci ego wywołanego 
przez kontakt z antydepresyjnymi środkami psychodelicznymi, przez bolesne objawienia i dalej 
w  sferę nowych pragnień”; to swoiste oczyszczenie się  w żywiole wody (który według 
psychoanalizy symbolizuje pierwiastek kobiecy) i bardzo osobista muzyczna transformacja. 
„Extincion” jest zaś przejawem buntu, będącym naturalną konsekwencją tego przebudzenia. 
Cztery ogniste utwory z tej drugiej EPki są krzykiem artystki, będącej świadkiem klimatycznej 
katastrofy i ogromnych pożarów pochłaniających jej rodzimą Australię. 

Jest w tej muzyce mnóstwo pierwotnego niepokoju i obaw o znikającą na naszych oczach 
przyrodę. Emocje te wybrzmiewają jeszcze mocniej, w zderzeniu z melancholijnym głosem Zoe, 
która próbuje przeprowadzić nas przez ciemność i pokazać świat ginący na naszych oczach. 

Zanias 2020 roku to już nie ta sama artystka, którą znaliśmy z  debiutanckiego, bardzo 
onirycznego albumu. Zdecydowanie mniej tu spokoju i eklektycznego eksperymentu, więcej zaś 
siarczystego tanecznego bitu. Nie jest to jednak muzyka dyskotekowa – do techno wcale 
nie  trzeba umieć tańczyć, wystarczy ruszać się  do powtarzanego w kółko bitu, w przypadku 
Zanias trzeba umieć słuchać, aby wpaść w transgresywny taniec. Tutaj nie ma półśrodków – 
człowiek musi spłonąć w tańcu, aby narodziła się świadomość. Tańczmy, inaczej wymrzemy! 

Rok 2020 ledwie się zaczął. O pożarach w Australii nikt już nie pamięta. Na szczęście Zanias 
ma do dyspozycji jeszcze dwa żywioły. Mam więc nadzieję, że cykl ten będzie kontynuowany, 
ponieważ na chwilę obecną, jest to najlepsza rzecz, jaką słyszałem w tym roku.

Numer 1 [2020] recenzje niepopularnych płyt

Autor wstępniaka i recenzji: Przemysław Pinczak
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Kącik nawiedzonych poetów



Sypie się 

Sypie się, 
sypie się stary świat.. 
Na jego miejscu powstaje 
tak zwany nowy ład. 
Krew, pot, kości,  
czaszki i piszczele... 
Niby nie za wiele  
a tak bardzo wiele... 
Chwała, 
wieczne potępienie, 
wrogowie i przyjaciele. 
Wojny, pokój, 
kulka w ciemię. 
Miałeś problem? 
Po problemie… 

autor: allQaab 
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Trójca 
Krew... 
Nośnik duszy. 
Dziś nikt jej nie szczędzi. 
Przelewają ją ci źli, 
ponoć nawet ci świeci... 
Ciało... 
O tym już lepiej nie mówić. 
Każdy je mydli jak może... 
Byle się nie ubrudzić. 
Sumienie. 
Ponoć nie istnieje. 
Tylko powiedz mi dlaczego  
kiedy robię źle to słyszę za uchem 
jak po cichutku diabeł się śmieje? 

autor: allQaab 
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Jeżeli możesz przeczytać ten w
iersz,to znaczy, że możesz go zrozumieć.Je

że
l i

możesz zrozumieć  ten wiersz, to znaczy,że zostałeś właśnie odczytany.S
ł

o
w

o

skrywa antyczne znaczenie, a zrozumienie jest

św
iętym

 aktemw milczącejk
on

te
m

pl
ac

ji. Jeżeli nie możesz odczytać tego wiersza, spiralanieporozumienia zaciska się na twojej szyi. 

to

j e s t e ś  w i n i e n  u t r a t y  
w s z e l k i e g o  z n a c z e n i a ,   
pos tępu jącego  rozk ładu  o raz
z a p a d a n i a  s i ę  w s z e c h ś w i a t a ,
T o  t y  j e s t e ś  w i n i e n  ś m i e r c i  p o e z j i ,
S a m o b ó j s t w u  p o p e ł n i o n y m  p r z e z  p i s a r z a  w  
a k c i e  s p r z e c i w u  w o b e c  w s z e c h o g a r n i a j ą c e j  
p u s t k i . I  w  k o ń c u  t o  t y  w i n i e n  j e s t e ś  t e g o ,  ż e  
nie mogąc przeczytać  wiersza, nie mogłeś pojąć swojej winy. ty
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Zasłowianie/się

Zasłaniamy się
niby rozmawiamy, a to tylko dyskurs,

dławienie się akademickim/banalnym słowotokiem;
język drętwiejący od lizania sensu.

Sensu nie ma.

Zasłaniamy się.
niby kochamy, a to tylko masturbacje,

używanie ciała/mięsa, w zamian za spazm lub dwa;
język drętwiejący od lizania wstydu.

Wstydu nie ma.

Zasłaniamy się
brakuje właściwych
[sen/słów/sów]

aby opisać to nic
co między nami

nieme.

autor: Kruk 
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Żebra
Wergiliusz, zimny język i wystające kosteczki  

Kruche robaczki pod strupami i wątła fletnia w dupie  

pobitego kupidynka  

 

(chcę zobaczyć, jak wyrywasz mi skrzydła,  

by wznieść się ponad przeciętność)  

 

Zimny język, Marylin Monroe i książeczka o człowieku  

Hashtagi: #blizna #ciało i #struktura_osobowości  

drewnianego Jezuska  

 

(chcę zobaczyć, jak kaleczysz mi plecy,  

by wznieść się ponad przeciętność)  

żebra,

z u dupy 

wyrwanym

 kręgosłupem.  

język  

         

ślina     zimna  

lina          inna  

 na        mnie  

      

kęs

jęk

Ty

autor: Kruk 
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Tomasz 
Bzdęga 
Purgatorium
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Zapewne błędna interpretacja cyklu:

Purgatorium  to  w  języku  łacińskim  czyściec  –  pojawiające  się 
wyłącznie  w  teologi  katolickiej  miejsce,  gdzie  dusze  niegodne  nieba 
muszą przejść swoje oczyszczenie.

Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie 
stamtąd, aż ostatni grosz zwróci. (Mt 1,5)

Nagie ciało na obrazach Tomasza Bzdęgi zagubione jest w ciemności. 
Otaczają je kolorowe smugi - krwawa czerwień, która zawsze była kolorem 
arystokracji, a więc i pychy, zieleń symbolizująca zgniliznę i śmierć 
(zieleń Scheelego), żółty kojarzący się ze zdradą, fiolet z luksusem 
i przepychem oraz barwy zbliżone – grzechy współistniejące. 

Wszystkie  one  otaczają  bladą  postać,  duszą  ją,  atakują,  ale 
jednocześnie  wydają się  współistnieć  harmonijnie  z  ciałem,  jakby 
pogodziło  się  ono  ze  swoją  grzeszną  przeszłością.  Kolor  niebieski, 
który  często  jest  ramą  do  świetlistej  bieli,  jest  tutaj  wytykany 
palcami,  dzierżony  niczym  broń  przez  ciało  oślepione  własnymi 
grzechami, a nawet siłą, która sama oślepia, wbijając się świetlistą 
smugą prosto w oczy. Na jednym z obrazów ciało zanurza rękę w rzece 
czerwieni i napina się, jakby miało zaraz rzucić w błękitny kwadrat 
wszystkim, co przy sobie ma.

Czy więc Purgatorium Tomasza Bzdęgi jest przejawem buntu przeciw 
błękitnemu  zbawieniu?  Czy,  jak  chce  kościół,  powinniśmy  pielęgnować 
w sobie  poczucie  winy  i torturować się własnymi  grzechami,  czy  może 
lepiej  się z nimi  pogodzić,  czyniąc  z cielesnego  doświadczenia 
swoją siłę?

Czym  jest  zatem  Purgatorium  Tomasza  Bzdęgi?  Bluźnierczą  aktem 
wymierzonym przeciwko błękitnemu absolutowi, czy przepisem artysty na 
osiągnięcie osobistego oczyszczenia, bez oglądania się na tych, którzy 
żyją  w  przekonaniu,  że  znają  jedynie  słuszną  drogę  ku  zbawieniu? 
Prostej odpowiedzi artysta nam nie daje. Ale gdyby takowa istniała, to 
czy byłaby cokolwiek warta?
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Tomasz Bzdęga (ur. 7 lipca 1972 r. w Rawiczu) - absolwent 
Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Nowej Rudzie oraz Instytutu 
Sztuki  i  Kultury  Plastycznej  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej 
w Zielonej Górze; aktualnie kierownik działu impresaryjnego Domu 
Kultury  w Rawiczu  i  instruktor  zajęć  plastycznych  dla  dzieci 
i dorosłych.  Z zamiłowania  aktor  i  kolekcjoner  płytek 
krzemowych. Jako dziecko chciał być mnichem, warzyć własne piwo 
i pielęgnować przykościelny ogródek, jednak gdy odkrył sztukę, 
przestały go interesować proste ścieżki wiodące ku zbawieniu. Za 
swoją pychę została na niego nałożona klątwa i od tego czasu, 
gdy tylko ktoś proponuje mu rolę w teatrze, to zawsze jest to 
rola  księdza,  biskupa  albo  mnicha.  Nigdy  jeszcze  nie  grał 
papieża. Piwa również nie uwarzył.
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Wywiad  
z zespołem:
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Numer 1 [2020] Wywiad z zespołem Inscydent

Redakcja: 
Witam zespół inscydent w nowej, apokaliptycznej rzeczywistości. Jak sobie panowie 

radzicie w tych trudnych czasach? Rączki umyte? Lodówka pełna? 

AbA: 
Ze studia iMuzaK pozdrawia AbA i Jaca. 

Rysiu: 
Pozdrawiam serdecznie z kanapy. Jestem świeżo i higienicznie wykąpany. 

 
AbA: 
Rysiu myje ręce szlifierką kątową… 

Rysiu: 
Ręce zawsze myłem często i nie przesadzam. 

A co do lodówki to browary mi jakoś dziwnie 

wyparowują. 

Jaca: 
My z maleństwem wypucowani. Właśnie 

nagrywamy bębny (zdjęcie obok). 
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Redakcja: 
Wieść gminna niesie, że dużo się u Was pozmieniało, podobno nowe osoby 
doszły w zespole do głosu. Co tam się u Was dzieje? 
Rysiu: 
Nastąpiła zmiana na stanowisku wokalisty. Pożegnaliśmy pana K. Redakcja: 
Z jakiegoś konkretnego powodu? 
Rysiu: 
Nie mogę o nim nic więcej napisać, bo sobie nie życzy żeby o nim mówić 
i pisać. Można uznać, że jego czas w Inscydencie dobiegł końca. Tyle 
o panu K. nie ma go i już nie powróci. 
AbA: 
Powód tej decyzji to głównie brak chemii i niespełnienie naszych oczekiwań 
co do warsztatu. Z kolei z nowym wokalistą wszyscy znamy się od ponad 
300 lat, mało tego, nawet się lubimy.

Numer 1 [2020] Wywiad z zespołem Inscydent
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Redakcja: 
Właśnie, to może kilka słów na temat nowego członka zespołu. Robiliście jakiś casting, 

czy od razu wiedzieliście, kto chwyci za mikrofon? 

Rysiu: 
Nowy wokal jest dla nas niespodzianką. Po wielu poszukiwaniach i wielu innych 

wokalistach został nim ktoś, uwaga, z Rawicza!  

AbA: 
Zbiegiem okoliczności obeszło się bez castingu. Romek zgłosił się do pewnego 

projektu, nad którym pracowałem i pomyślałem, że jest szansa, że sprawdzi się w boju 

z nami. Dostał "na dzień dobry" zadanie do wykonania (do nagranego bez wokalu 

utworu napisał swój tekst i zaśpiewał). I okazało się, że jego pomysł na ten utwór 

i wykonanie spodobało nam się bardziej niż zamysł pierwotny. 

Rysiu: 
Zapytaliśmy go nieśmiało czy, by chciał spróbować a on nieśmiało się zgodził. 

AbA: 
Poza tym charakter wokalu Romka o wiele bardziej pasuje stylistycznie do naszego 

hałasu.  Powiedziałbym jeszcze, że ponadto jest świetnym, skromnym i bardzo 

twórczym człowiekiem, ale nie będę pisał, bo on by to przeczytał. I jeszcze mu odbije. 

Rysiu: 
Romek ma męski wokal w męskim ciele, a to coś czego szukaliśmy od dawna. I racja, 

nie możemy go za bardzo chwalić bo mu się w du... głowie poprzewraca. 

Wojtek: 
Jest bardzo zaangażowany i pracowity, podoba mi się barwa głosu Romana, tutaj 

zgodzę się z kolegami, ze dobrze się komponuje do naszej muzyki. No i ma dość 

szeroką wiedzę muzyczną, zarówno jeśli chodzi o gatunki, jak i stylistykę, a dla mnie 

jest to ważne podczas współpracy z innymi na polu muzycznym. No i świetny z niego 

kolega oczywiście. 

Rysiu: 
Romek spoko ziomek. Ma podobnie pojebane poczucie humoru. Wie co robić 

z wokalem. Jedyne o co się boję, to że się przy nas, a już na pewno przy mnie, zepsuje. 

Albert: 
Ja jestem zachwycony. 

Rysiu: 
Ja się cieszę, ale z natury cieszę się dość mało ekspresyjnie więc po mnie nie widać. 

Numer 1 [2020] Wywiad z zespołem Inscydent



 

 

�23

Numer 1 [2020] Wywiad z zespołem Inscydent

Redakcja: 
W takim pytanie do nowego wokalisty. Romek, jak się czujesz w nowej roli? 

Na pewno wcześniej byłeś fanem Inscydentu, ale czy przez myśl kiedyś na 

koncercie przeszło Ci, że mógłbyś stanąć z nimi na jednej scenie? 

Romek: 
Cześć wszystkim. Od dziecka kocham muzykę i muzykowanie moim 

instrumentem głównym są struny głosowe, ale lubię sobie czasem 

nieudolnie poplumkać na gitarze. Wcześniej grałem w bardziej rockowych 

ale niszowych kapelach. Potem był hiphop, ale ta muzyka już nie jest tym 

czym była kiedyś i bardzo mnie to męczyło. Postanowiłem zatem odezwać 

się na ogłoszenie Alberta odnośnie akustycznego projektu by spróbować 

czegoś innego. Po czasie zaproponowano mi bym napisał tekst pod aranż 

Inscydentu i nagrał go dla wokalisty, by wiedział jak śpiewać. Resztę dalej 

wiadomo.  Okazuje się że tego rodzaju rock jak chłopaki grają, ma w sobie 

wszystko to, czego od muzyki oczekiwałem. Jest moc, prędkość, pazur. 

Kiedy dostałem propozycję. To było dla mnie, jakbym złapał diabła za ogon.
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Redakcja: 
Co ze starym materiałem? Uczycie się tego wszystkiego sukcesywnie od nowa? 
I czy szykujecie już coś nowego, w końcu macie nową głowę pełną swoich 
pomysłów? Wpłynie to jakoś znacząco na wasze brzmienie? 
Rysiu: 
Istniejący materiał nabiera nowego lepszego brzmienia z wokalem Romka. Są 
pomysły w trakcie realizacji, ale wszystko musi iść pozwoli swoim tempem. 
Przeboje pisze się przypadkiem i czasem trzeba poczekać na taki przypadek AbA: 
W pierwszych tygodniach współpracy Romek dopisał tekst i dośpiewał go do 
naszego nowego utworu. Ten kawałek dostał dzięki temu takiego kopa, że 
powoduje on mimowolny szczękoopad. Nagrywamy również utwory do naszej 
EP-ki, niestety ze względu na obostrzenia związane ze ś-wirusem zajmie to trochę 
więcej czasu. Na razie zdradzimy, że na EP znajdą się 3 utwory, których nie 
graliśmy jeszcze na żadnym koncercie. Jest mocno, prosto w twarz, bez jeńców. Rysiu: 
Próby w pełnym składzie są nielegalne także możemy jedynie pracować w studio. 
Pojedynczo i przez szybę. Z tego powodu nowy, nowiusieńki materiał trochę 
poczeka. Najlepsze efekty przynosi wspólna praca nad jakimś wstępnie zarysowanym pomysłem. Są pomysły, które wstępnie nagraliśmy na próbach 
i teraz możemy się nad nimi zastanowić. 
AbA: 
Ponieważ dysponujemy własnym studiem nagraniowym (iMuzaK studio w Rawiczu) nie spieszy nam się tak, jakby miało to miejsce w przypadku nagrywaniu za bilety Narodowego Banku Polskiego. Jest więc fajna atmosfera, 
ale nie znaczy to, że ciężko nie pracujemy. Chociaż nie pracujemy. Rysiu: 
Materiał który chcemy w najbliższym czasie wydać, jest już ograny w pełnym 
składzie także teraz możemy wchodzić pojedynczo do studia i nagrywać. Były 
wstępne pomysły na pierwszy koncert w nowym składzie ale nie zdążyliśmy 
niczego zaklepać przed wybuchem epidemii.  Najważniejsze jest żeby się dobrze 
zgrać w nowym składzie. 
AbA: 
Zobaczymy kiedy w ogóle „odżyjemy" po epidemii, w sensie "sektor rozrywkowy 
odżyje". Póki co wszystkie koncerty są odwoływane.. Jednego jesteśmy pewni. 
Jak już wreszcie wyjdziemy na scenę - będzie ostro! Nie wiem jak koledzy, ale ja 
już nie mogę się doczekać.
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Redakcja: 
No właśnie, ja i pewnie też połowa Rawicza, też nie możemy się doczekać Waszego 
występu. Jeszcze trochę i pewnie zapomnimy, jak wyglądają prawdziwe koncerty, 
a na pewno będziemy za nimi tęsknić. Mieliście okazje być na czymś interesującym 
przed tym całym szaleństwem? 
Rysiu: 
Ostatni większy koncert jaki zaszczyciłem swoją osobą to Testament Exodus i Death 
Angel. Potrójny traszowy wpierdol. Łomot hałas i wszyscy byli spoceni - czyli okej. 
Trochę zaczynam tęsknić za taką imprezą. A przyjdzie jeszcze poczekać. Wojtek: 
Zgadzam się z Rysiem, że ten koncert był świetny, zwłaszcza Testament moim zdaniem pokazał mistrzowski poziom, do tego zaliczyłem kilka jazzowych składów 
i też było przednio. Na kolejne muszę poczekać do października, bo z wiadomych 
względów zostały przełożone. 
Romek: 
Ostatni raz koncert mojego znajomego w SecondLife (VR). Tam co rusz coś się dzieje. Ciekawe to było doznanie. A na takim na żywo to zlot Motoniedźwiedzia 
w zeszłym roku... Grały kapele głównie punkowe, choć nie zabrakło metalu i rocka. 
Oczywiście jak to na tego typu koncertach przy dobrej obsadzie był ogień.
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Redakcja: 
Gracie mocną i jednocześnie bardzo żywiołową muzykę. A czego słuchacie na co dzień? 

Może podzielicie się jakimiś swoimi muzycznymi okryciami ostatnich miesięcy? 

AbA: 
Ja głównie słucham żony. 

Rysiu: 
Na co dzień słucham mocnego łomotu. Niemieckiego Thrashu i innego Thrash, ale ten 

rodzaj muzyki odkryłem dosyć późno. Wcześniej słuchałem bardziej rockowych rzeczy. 

Dużo tego rocka i klasycznego Heavy Metalu z lat 80 zostało mi w głowie i dlatego 

kompozycje inscydentu nie są thrashowe. Brzmienie zespołu to tak naprawdę zderzenie 

naszych pomysłów i oczekiwań. Rock jaki prezentujemy daje mi dużo radości i przestrzeni 

na głupoty. Gram "e" albo " a" i mogę coś poświrować. 

AbA: 
Ja jestem typowy inż. Mamoń. Lubię to, co już wcześniej słyszałem. Najchętniej w latach 

80-90-tych.  

Wojtek: 
Ja może wymienię płyty, które aktualnie się kręcą w moim CD na zmianę: Krzysia Górniak 

- "Tales", Laboratorium - "NOW", Możdżer/Danielsson/Fresco - „Live”. Kolejne 30 CD 

czeka na odpakowanie, ale o tym porozmawiać możemy innym razem. 

Romek: 
Słucham od dłuższego czasu w kółko jak najęty Psio Crew i Szumi jawor Soundsystem, 

Skindred, Green Jesus i klasyki polskiego rocka… No i na nowo naszkicowanych 

kawałków incsydentu by się nauczyć tekstów i szukać inspiracji do reinterpretacji 

utworów.
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Redakcja: 
I na koniec może kilka słów otuchy w tych 

ciężkich czasach dla Waszych fanów? 

Romek: 
Nie lękajcie się. 

Rysiu: 
Myjcie łapska i chodźcie w maskach. 

AbA: 
Nie panikujcie, wyłączcie TV, szanujcie 

siebie i innych. 

Redakcja: 
Dziękuję Wam bardzo za ten wywiad, 

myjcie ręce i nie dajcie się zakichać i 

do zobaczenia pod sceną!

Numer 1 [2020] Wywiad z zespołem Inscydent
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Wojna światów.  
Alternatywna historia Brunona K 

Przemysław Pinczak

Każda nieprzeczytana książka rodzi jednego psychopatę 

Cytat z pewnej nigdy niewydanej powieści 

Poznałem go na studiach, gdzieś na początku drugiego roku. Tak się akurat 

złożyło, że obaj zapisaliśmy się na ten sam fakultet dotyczący literatury 

Kurta  Vonneguta, i na pierwszych zajęciach, zupełnie przypadkowo, usiedliśmy 

obok siebie. Wtedy jeszcze nie nosił tej swojej słynnej krzaczastej brody, będącej, 

jak sam to określił: hołdem złożonym rosyjskim anarchistom z  XIX wieku. Był 

zwykłym młodzieńcem owładniętym rządzą pisania, ubranym w kraciastą koszulę 

flanelową i wytarte spodnie sztruksowe, a na głowie miał burzę chyba nigdy 

nieczesanych włosów. Na uczelni działała wtedy grupa literatów nazywających 

siebie Plagiatorami, która wydawała własny zin. Bruno, jak można było 

się  domyśleć, był jednym z  nich. Stworzył nawet cały ten nafaszerowany 

górnolotnymi wyrażeniami manifest, którego chyba nikt, poza nim samym, nigdy 

nie przestrzegał. Pamiętam, że jego pierwsze opowiadania były nieco toporne. 

Operował wtedy jeszcze tymi swoimi przesadnie skomplikowanymi, i aż do 

przesady wielokrotnie złożonymi zadaniami, które po kilkudziesięciu akapitach 

wypełnionych strumieniem świadomości, potrafiły naprawdę wymęczyć każdego. 

W dodatku same pomysły miał dziwaczne. Ledwie dało się znaleźć w jego prozie 

jakąkolwiek fabułę. Przypominało to raczej recenzje nieistniejących książek, czy 

też biografie zmyślonych postaci, najczęściej szalonych naukowców będących 

bardzo blisko niesamowitego odkrycia, których zawsze spotykał tragiczny koniec.
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Mimo tych dziwactw już wtedy można było w jego tekstach dostrzec wielki 

talent, którego ludzkości nie  było dane nigdy poznać. Pamięć o  Brunonie  K 

została bowiem wymazana, wszystkie fragmenty jego opowiadań, manifestów 

i rewolucyjnych wierszy zostały bezpowrotnie zniszczone, a każda myśl i każde 

kiedykolwiek opublikowane słowo czy też w jakikolwiek sposób zarejestrowana 

wypowiedź, została brutalnie usunięta i zapomniana po wsze czasy. A wszystko 

po to, aby ta jego ekstremalna literatura nikogo przez przypadek 

nie  zainspirowała, chociaż według mnie takie działanie pozbawione jest 

całkowicie sensu – jego literatura nigdy nie była groźna. Niebezpieczne było 

jedynie to, że pomimo jej niekwestionowanych walorów, nikt nie  chciał jej 

czytać. 

Nad pierwszą swoją powieścią pracował kilka dobrych lat, wykładając 

w  tym samym czasie historię literatury światowej na jakimś podrzędnym 

uniwersytecie. Tak się akurat złożyło, że w tym miesiącu, w którym 

wprowadzał ostanie poprawki do swojego debiutu, wpadliśmy na siebie 

w tramwaju i odnowiliśmy zakurzoną już znajomość. Pamiętam, że był bardzo 

podekscytowany swoją książką, chociaż wcale nie liczył na wielki sukces. – To 

zbyt ambitne, może nie pod względem treści, ale pod względem formy – 

powtarzał nieustannie, a ja męczyłem go, aby pokazał mi chociaż pierwszy 

szkic. W końcu udało się go namówić, dzięki czemu miałem przyjemność być 

pierwszym i chyba jednym z nielicznych czytelników tego nietypowego dzieła. 

Powieść była czymś, co autor sam określał jako surrealistyczny kryminał 

filologiczny. Głównym bohaterem był młody pisarz pracujący nad powieścią 

opowiadającą o  nigdy nieschwytanym seryjnym mordercy, który w czasach 

jego dzieciństwa terroryzował miasto. Narracja w  pierwszym rozdziale była 

bardzo dziwaczna – coś jak narrator podniesiony do kwadratu, mówiący o sobie 

w trzeciej osobie. Szybko jednak okazywało się, że ta nietypowa narracja 

odzwierciedlała stan psychiczny bohatera i  pojawiała się  tylko wtedy, gdy 

nie znajdował się on pod wpływem swoich leków psychotropowych.
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Tak więc, poza rozdziałem pierwszym, środkowym i ostatnim, reszta 

pisana była znacznie przystępniej – w pierwszej osobie. 

Zakończenie powieści przynosiło niespodziewane wytłumaczenie takiej 

dziwacznej formy, jednak nie odkrywało przed czytelnikiem pożądanej przez 

niego prawdy na temat mordercy. Ta okazywała się być ukryta w przypisach 

znajdujących się na samym końcu książki. Owe przypisy zajmowały jedną 

trzecią objętości całej książki i  zmuszały czytelnika do powtórnego 

przyjrzenia się fabule. W przypisach zawarta była historia policjanta – 

komisarza Potockiego – który pragnie schwytać słynnego mordercę. 

Dowiadujemy się tam między innymi, że to właśnie Potocki podrzuca 

pisarzowi kopię teczki z aktami całej sprawy oraz inicjuje wywiad, który ma 

się ukazać w lokalnej gazecie, i który, według jego planu, ma zwrócić uwagę 

seryjnego mordercy na młodego pisarza. Dziwaczne i nieprawdopodobne 

wydarzenia, które mają  miejsce w  głównym rdzeniu powieści, zostają 

zgrabnie wytłumaczone w  przypisach. Śledzący pisarza policjant jest 

niezwykle blisko rozwiązania zagadki i  w  końcu ją rozwiązuje, co 

doprowadza go do szaleństwa i tragicznego finału. Znów jednak czytelnik 

nie  dowiaduje się najważniejszego – wciąż nie wie, kim jest morderca! 

Zamiast odpowiedzi, dostaje tylko kolejny trop, który każe mu raz jeszcze 

przejrzeć  przypisy, aby znaleźć taki, który nie ma swojego odnośnika 

w  tekście. Dopiero tam znajduje się oczekiwane rozwiązanie – klucz do 

tożsamości seryjnego mordercy. 

Nietypowa forma, przypominająca raczej grę z czytelnikiem niż 

tradycyjną literaturę, nie spotkała się z zainteresowaniem żadnego 

z wydawnictw literackich. Podejrzewam, że cześć redaktorów mogła nawet 

odrzucić  książkę już po przeczytaniu kilku pierwszy stron, w których autor 

wrzucał nas od razu na głęboką wodę, stosując tę swoją dziwaczną narrację. 

Ja jednak wolę wierzyć w kompetencję pracujących w wydawnictwach ludzi, 

dlatego uważam, że książka była zwyczajnie nierówna – obok niezwykle 
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pomysłowych, i typowych tylko dla Brunona fragmentów, znajdowało się tam 

dziesiątki stron narracyjnych dziwactw, których autor zwyczajnie nie miał 

serca wyrzucić. 

Wraz z ciągłym milczeniem ze strony wydawnictw, postępowała również 

depresja Brunona. Dopiero po roku oczekiwania na jakąkolwiek, chociażby 

odmowną odpowiedź, autor zdał sobie sprawę, że nikt jego powieści 

nie wyda. Załamany zaczął włóczyć się nocami po mieście, rozbijając butelki 

i rzucając kamieniami w chowające się po krzakach koty. Pobladł zupełnie, 

osiwiał i  schudł tak przeraźliwie, że wszystkie ubrania zaczęły na nim 

wisieć. To wtedy właśnie zaczął mieć pierwsze problemy z  policją, które 

w  końcu doprowadziły do zatrzymania go na dwie doby w areszcie. I to 

prawdopodobnie tam poznał niejakiego Michała  P. – znanego wśród 

przestępców pod pseudonimem Piroman by łego wyk ładowcę 

uniwersyteckiego, który podobno ponad dekadę temu wysadził przez 

przypadek całe skrzydło budynku, w którym mieściło się laboratorium. 

Miałem okazję poznać tego podejrzanego typa kilka tygodni później, kiedy 

natknąłem się na tę dwójkę pijącą tanie wina w ciemnej bramie, naprzeciw 

wydziału chemii. Nie wyglądali na takich, którzy by planowali coś więcej, niż 

wypicie kolejnej butelki. Gdybym wtedy wiedział, że moje działania będą 

pośrednią przyczyną późniejszych, jakże dramatycznych dla naszej 

cywilizacji wydarzeń, pewnie nigdy bym się  nie  zdecydował pomagać 

Brunonowi. Wtedy jednak czułem się zobowiązany, aby przekonać go do 

dalszego pisania. Pomimo wszystkich niedociągnięć w jego stylu oraz 

dziwacznych pomysłów narracyjnych, wszystkie teksty, które do tej pory 

czytałem, miały w sobie coś, co sprawiało, że nie mogłem się od nich 

oderwać. 

Kilka dni później odwiedziłem go w jego mieszkaniu. Zmarniały, 

skacowany i nieogolony, leżał na dziurawym materacu, przykryty dawno już 

niepranymi pościelami. Jego biblioteczka zmarniała wraz z nim. Poza 
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czterema czarnymi jak noc książkami Nabokova (dwie w znakomitym 

tłumaczeniu Stillera), do których zawsze był bardzo mocno przywiązany, 

i  kilkoma zbiorami opowiadań Borgesa poszarpanymi wielokrotnym 

kartkowaniem, na półce stały już tylko nieliczne pozycje filozoficzne 

i  akademickie: Szaleństwo i  literatura Foucaulta, Tekstowy świat Nycza, 

Chora Derridy oraz Społeczeństwo spektaklu Deborda – książki, które 

trudno komukolwiek sprzedać. Wszystko to stanowiło jakiś promil jego 

wcześniejszej kolekcji – może nawet dokładnie tyle samo promili miał wtedy 

we krwi.  

Tego wieczoru odbyliśmy długą, przyjacielską rozmowę, w której 

przekonywałem go, jak mogłem, aby wrócił do pracy, przestał pić i zaczął 

znów pisać. Z początku nie chciał mnie wcale słuchać, szczerze 

powiedziawszy to sam nie czułem się  zbyt dobrze w roli moralizatora. 

Dopiero wtedy, gdy zdecydowałem się mu powiedzieć, jak wiele jego 

literatura dla mnie znaczy, utworzyła się między nami jakaś nieznaczna nić 

porozumienia, po której udało mi się  dotrzeć do jego upojonego tanim 

alkoholem rozsądku. 

– Może powinieneś zacząć od czegoś bardziej poczytnego? Prostszego 

w  narracji? Skoro potrafisz tworzyć tak zawiłe labirynty wątków, to 

napisanie czegoś  popularniejszego powinno być dla ciebie bardzo łatwe – 

starałem się uderzyć w jego ambicję, a on chłonął moje słowa, jakby były dla 

niego wybawieniem – trzeba powoli dać poznawać  się  czytelnikom, 

dawkować im swój geniusz, którego mogą nie zdołać strawić za pierwszym 

razem. A kiedy już cię poznają, następną  powieść napiszesz troszkę 

radykalniej, później będziesz miał czas, aby dopracować i wydać w końcu 

Syndrom Cotarda. 

– Naprawdę myślisz, że oni zwyczajnie nie są gotowi? – Zapytał 

z  błyskiem w  oku. Wyglądał troszkę jak dziecko, któremu pierwszy raz 

tłumaczy się jakąś oczywistą i powszechnie znaną prawdę, która do tej pory 
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była dla niego niedostępna. Kiwnąłem twierdząco głową. Miałem nadzieję, że 

mnie nie przejrzy; że ta chorobliwa niemalże chęć usłyszenia jakiejkolwiek 

pochwały jego twórczości przyćmi mu rozsądek, dzięki czemu nie pozna się 

na tym, że cały czas odrobinę koloryzowałem. 

– I cóż takiego miałbym niby pisać? – Zapytał podnosząc się  z łóżka. 

Spostrzegłem, że jego twarz nabrała nagle rumieńców. I chociaż nigdy nie 

liczył się z niczyim zdaniem, to widać było, że dziś gotów był usłyszeć moją 

radę. 

– Najlepiej jakaś saga, ludzie uwielbiają przyzwyczajać się do bohaterów, 

pogardzają zaś tomami opowiadań. Może jakieś fantasy? Zobacz na Martina 

albo Sapkowskiego. Z opowieści o magii i mieczu wycisnęli więcej, niż 

ktokolwiek by się spodziewał. 

– Naprawdę wyobrażasz sobie mnie piszącego o rycerzach i smokach? 

– A science fiction? Przecież mamy Lema, Dicka albo znakomitą sagę 

Herberta. Mógłbyś spróbować z science fiction zrobić w literaturze to, co 

Kubrick zrobił z tym gatunkiem w kinie. 

– Albo Vonnegut. Pamiętasz? Przecież poznaliśmy się na fakultecie 

dotyczącym jego literatury – widać było, że zapalił się do tego pomysłu. Wziął 

głęboki oddech i  kontynuował coraz bardziej podekscytowany: – Tak. 

Vonnegut to interesująca ścieżka. Przecież science  fiction daje mi 

niesamowite możliwości wyrazu. Można tam przemycić znacznie więcej, niż 

w zwykłym fantasy. Kontemplacja nad kondycją ludzkości, która pokazuje 

swoje prawdziwe oblicze w  momencie, w którym musi skonfrontować się 

z  czymś, co ją przerasta. Coś jak wojna światów, ale na zupełnie innej 

płaszczyźnie! Zetknięcie się  skończonego rozumu z nieskończonością 

kosmosu, lewitujące w próżni mózgi Boltzmanna, wszechwiedzące demony 

Laplace’a, tworzące się na granicy horyzontu zdarzeń! Czy też idąc bardziej 

w stronę Borgesa: wszechświat jako wola i  zakurzony labirynt; nad-

literatura zbudowana z cząstek elementarnych, która nieczytana staje się 
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nieoznaczona jak u Heisenberga! 

Tego wieczoru znów dane mi było dostrzec tego genialnego Brunona, 

którego zawsze podziwiałem. Opętany nowymi pomysłami, poruszony 

spływającym na niego natchnieniem, które, niczym jakaś potężna siła, 

nie  dawało się  zatrzymać, i które znalazło upust w ciągłym gadaniu, 

nieustannym planowaniu, wydeptywaniu szklaku między lodówką 

a łóżkiem, między fikcją a rzeczywistością. Przez moment sprawiał wrażenie 

proroka wygłaszającego przepowiednie końca ludzkości, początek 

wojny  światów, która wydawała się tego dnia więcej niż pewna, a ja 

chłonąłem każde jego słowo tak, jak uczeń chłonie nauki swojego mistrza. 

Przez kolejnych kilka miesięcy odwiedzałem Brunona regularnie, 

chociaż czasem był tak zajęty pisaniem, że zdawał się mnie nie zauważać – 

dzwonił później nad ranem, aby się upewnić, czy nie byłem przypadkiem 

jakąś zmorą, czy też innym przywidzeniem. Z wielkim trudem udało mi się 

go także namówić, aby wrócił  na uczelnię. W międzyczasie podjąłem 

się redakcji dwunastu jego najlepszych opowiadań, które szybko wydaliśmy 

w postaci elektronicznej, dzięki czemu udało mu się  spłacić jeden z kilku 

zaciągniętych przez ostanie miesiące kredytów. Po roku od naszej pamiętnej 

rozmowy życie Brunona K wyglądało już normalnie. Biblioteczka wypełniała 

się  nowymi książkami, a sam Brunon zaczął nawet dbać o siebie i coraz 

częściej mówić o przyszłości. Któregoś wieczoru po kilku butelkach porteru 

zaczął opowiadać mi o swoim nowym dziele. 

– Cała przewrotność polegać będzie na tym, że w mojej Wojnie światów 

to właśnie człowiek będzie tą złą, niszczycielską rasą. Troszkę jak 

z  kolonizacją, tylko na znacznie większą  skalę i w zupełnie innym celu. 

Ludzkość XXII wieku nie będzie już znać literatury ani kina, chociaż to 

drugie będzie istniało jedynie w bardzo użytkowej formie. Wszystko to stanie 

się zbędne po wynalezieniu projektora neuronowego, który umożliwia 

bezpośrednie przekazywanie drugiej osobie wszelkich wspomnień 
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i  doświadczeń. Pisarze przyszłości będą przypominali raczej Wernera 

Herzoga albo Kapuścińskiego, który wyrusza w  niebezpieczne rejony, aby 

przeżyć ekstremalną przygodę, a następnie sprzedać swoje wspomnienia 

tak, jak dziś sprzedaje się książki czy też filmy. Biznes ten będzie rządzić 

całą naszą cywilizacją, a twórcy w pogoni za nowymi przygodami będą 

musieli posuwać się  coraz dalej, aby coraz bardziej zadziwić odbiorców 

swoich dzieł. Oczywiście w grę będzie wchodziła inscenizacja, jednak ze 

względu na intensywność doznań, jakie oferuje ta technologia, inscenizacja 

będzie zbyt łatwa do wykrycia. I tutaj na scenę wkracza ambitne 

Wydawnictwo, które przez przypadek odkrywa planetę zamieszkałą przez 

pierwotną cywilizację znajdującą się  jeszcze na poziomie literatury pisanej. 

Wydawnictwo weźmie kilkunastu swoich najlepszych twórców i rozpocznie 

swoją starannie wyreżyserowaną wojnę, aby tylko sprzedać jak 

najintensywniejsze wspomnienia z frontu. Oczywiście świat nie będzie 

wiedział nic o istnieniu tej planety. Wszyscy odbiorcy produkowanych 

wspomnień będą przekonani, że Wydawnictwo osiągnęło nowy poziom 

inscenizacji, a cała ta obca cywilizacja jest zwykłą fikcją, kolejnym serialem 

stworzonym tylko po to, aby ich zadowolić. 

– Zapowiada się interesująco – pokiwałem głową z uznaniem unosząc 

pokal wypełniony czarnym trunkiem – ale jak rozumiem, to dopiero zarys 

świata. Gdzie fabuła, gdzie bohaterowie i ich motywacje?  

– Masz rację, to tylko punkt wyjścia. Tło do opowiedzenia 

czegoś  większego. Bohaterem będzie jeden z twórców pracujących dla 

Wydawnictwa – niejaki Mel  Borhes. Jego imię, jak pewnie już zdążyłeś 

zauważyć, jest hołdem dla Borgesa i  Stanisława Lema. Wróćmy jednak do 

fabuły. Borhes, który odgrywać będzie w  całym tym przedstawieniu rolę 

towarzyszącego wojsku naukowca, trafi na ślad czegoś, co rdzenna 

cywilizacja nazywać będzie totalną biblioteką, ukrytą podobno gdzieś pośród 

piasków tej pustynnej planety. Biblioteka ta ma zawierać księgi z opisem 
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wszystkich wydarzeń, które kiedykolwiek miały miejsce, będą mieć miejsce, 

lub mogły mieć miejsce. Cała przyszłość oraz wszystkie możliwe ścieżki 

które czas w całej swej rozciągłości może obrać, zamknięte w świętym 

miejscu, gdzieś pośrodku tej trawionej wojną planety. Oczywiście Borhes 

będzie z początku sceptycznie nastawiony do całej tej niedorzecznej idei, 

jednak jeden z szamanów, z którym spotka się potajemnie, podaruje mu 

fragment księgi pochodzącej z tej koszmarnej nad-biblioteki. Nasz bohater 

pozna w ten sposób swoją przyszłość przewidzianą na najbliższych kilka dni. 

Jak pewnie się domyślasz, przepowiednia spełni się co do jednego wyrazu, 

i od tego momentu Borhes poświęci całe swoje życie, aby odnaleźć bibliotekę, 

co oczywiście nie będzie się podobać Wydawnictwu nastawionemu na akcję 

i łatwy zysk. 

– Mogę zadać czysto teoretyczne pytanie? 

– Pytaj. 

– Czy istnieje możliwość, aby Borhes został oszukany przez tę obcą 

cywilizację? Mam na myśli to, że przecież oni mogli dać mu księgę, 

a następnie zainscenizować wszystko to, co wcześniej w niej opisali. Chodzi 

mi o coś w rodzaju użycia przeciw Wydawnictwu jego własnej broni, 

mianowicie fikcji i inscenizacji. Albo to może samo Wydawnictwo… – 

przerwałem zamyślony. 

Brunon oparł się wygodnie na fotelu i uśmiechnął się do mnie 

tajemniczo. 

– Zawsze ceniłem sobie twoją przenikliwość przyjacielu! I tym razem się 

nie zawiodłem. Trafiłeś w samo sedno. Na to pytanie jednak odpowiedzieć nie 

mogę. Sam powinieneś się przekonać.  

Tego wieczoru wróciłem do domu gdzieś w okolicach czwartej nad 

ranem, niosąc w kieszeni płaszcza kartę pamięci z pierwszym szkicem nowej 

powieści Brunona. Mimo późnej godziny i stanu stosunkowo mocnego 

upojenia alkoholowego, postanowiłem włączyć komputer i otworzyć plik, aby 

chociażby na niego spojrzeć. 
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Była tam cała powieść. Dwadzieścia cztery rozdziały, ponad milion znaków 

rozrzuconych na czterysta szesnastu niesformatowanych jeszcze stronach. 

Wyglądała dumnie i po dzisiejszej rozmowie z Brunonem czułem ogromną 

chęć zagłębiania się  w całą tę fantastyczną treść. Tej nocy położyłem się 

spać, zostawiając jednak włączony komputer, abym mógł  śnić o obcych 

cywilizacjach i nieskończonych bibliotekach ukrytych gdzieś pośród 

krzemowej pustyni, na nieznanej planecie krążącej wokół nieznanej gwiazdy 

w nieznanym układzie słonecznym.  

Tydzień później, kiedy czytałem ostanie słowa Wojny Światów 

Brunona  K, wiedziałem już, że mam do czynienia z prawdziwym 

arcydziełem. Tym bardziej więc zdziwiła mnie postawa samego autora, który 

nie spieszył się z wydaniem powieści. 

– Cierpliwości – mówił, uśmiechając się do mnie – najpierw ukończę 

drugi tom, potem wezmę  się za poprawienie pierwszego. Czuję, że muszę 

pisać dalej, historia sama mnie ciągnie, a wciąż jestem świadomy, że kilka 

rzeczy muszę poprawić w pierwszym tomie. 

– I chcesz, aby to cudo leżało w ciemnych zakamarkach twojego 

komputera? 

– Dojrzewało – poprawił mnie niczym belfer korygujący swojego ucznia 

na sprawdzianie – sam jestem jeszcze podekscytowany tym, co napisałem. 

Muszę ochłonąć i spojrzeć na całość bardziej krytycznym okiem. Spokojnie, 

za rok poprawię i wyślę. 

– Trzymam cię za słowo. Dla mnie to dzieło wybitne! Musisz to ukończyć 

i wydać za wszelką cenę. 

– Wiem – odparł, klepiąc mnie po plecach. W jego głosie dało się wyczuć 

pewność graniczącą niemalże z zuchwałością. Wiedział dobrze, że stworzył 

arcydzieło i tylko pycha pomieszana z pewnego rodzaju zawiścią wywołaną 

wcześniejszymi niepowodzeniami literackimi kazała mu trzymać tę cudowną 

książkę z dala od czytelników przez cały kolejny rok. A może była to zwykła 
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ostrożność? Trudno mi teraz ocenić. Jedno jest pewne. Ta decyzja miała się 

okazać największym błędem w jego życiu.  

Dokładnie rok później spotkaliśmy się na sympozjum poświęconym 

tematowi alternatywnych rzeczywistości w filmach Krzysztofa 

Kieślowskiego. Brunon aż tryskał pozytywną energią, zarzucając nas 

setkami interesujących anegdot z  pogranicza nauki i fantastyki – 

mimowolnie stał  się  bowiem ekspertem w tych tematach. Pod koniec 

sympozjum udało mi się złapać go w korytarzu, kiedy akurat wychodził 

z  lekko już podchmieloną i całkiem przyjemną doktorantką, którą poznał 

ledwie godzinę wcześniej. Oczywiście nie mogłem powstrzymać  się przed 

pytaniem o stan powieści. 

– Wysłałem – odpowiedział  półszeptem – wczoraj zapakowałem 

dwadzieścia pięć paczek i wysłałem do największych polskich wydawnictw. 

Drugi tom jutro z samego rana wyślę ci mailem. Pracuję już nad trzecim.  

– To cudownie – starałem się go jeszcze zatrzymać  – na pewno będą się 

bili, aby ją wydać.  

– Mam taką nadzieję. A teraz wybacz, ale pani czeka – pożegnał się ze 

mną, po czym jeszcze na odchodne dodał – musimy wyskoczyć któregoś dnia 

na piwo. Do zobaczenia przyjacielu! – i wyszedł. Dokładnie trzy dni po tym 

spotkaniu, cały nasz świat został wywrócony do góry nogami. Był to 

pamiętny kwiecień roku zerowego. Słońce co jakiś  czas wychylało się zza 

ogromnych cumulusów, przyjemnie grzejąc przechodniów popędzanych 

przez ich codzienne sprawy. Pamiętam, że powietrze tego dnia było 

nienaturalnie naelektryzowane. Klamki w drzwiach, włosy oraz ubrania 

raziły lekko prądem, gdy tylko się  je dotknęło. Wychodziłem właśnie 

z piekarni, trzymając w dłoniach chleb pachnący świeżością, gdy całe miasto 

nagle i niespodziewanie zamilkło. Pierwsza dostrzegła je mała dziewczynka 

w żółtej sukience, która przystanęła na samym środku chodnika i wskazała 

palcem w niebo. Później latające spodki dostrzegliśmy wszyscy, i  nagle 
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wszystko przestało mieć  jakiekolwiek znacznie. Ogromne, latające spodki 

unosiły się nad miastem, wibrując lekko i wydając z siebie przyjemny dźwięk 

podobny do brzmienia stłumionego flażoletu. Chwilę później cały świat 

opanowała masowa histeria pomieszania w niepewnością. Jedni 

z  kolorowymi transparentami witali obcych, inny wykupywali w panice 

podstawowe produkty spożywcze i zamykali się w  specjalnie 

przygotowanych na wypadek wojny piwnicach. Armie całego świata zostały 

podniesione w stan całkowitej gotowości bojowej, oczekując najgorszego. Całe 

szczęście, najgorsze nie nadeszło. Kosmici okazali się pokojowo nastawiony 

istotami o  wzroście karła, srebrnej skórze, dziecięcych oczach i  włochatej 

czuprynie. Z  radością podzielili się  z nami swoją wiedzą oraz niezwykle 

zaawansowaną technologią, rozpoczynając w ten sposób nową erę w dziejach 

ludzkości. Nie byliśmy już  sami we wszechświecie. Od teraz mieliśmy 

kompanów, których pokochaliśmy praktycznie od ich pierwszego, 

publicznego wystąpienia telewizyjnego. 

Dziś z perspektywy czasu śmiało można powiedzieć, że byli oni 

najlepszym, co mogło się przytrafić naszej cywilizacji. Oczywiście, póki 

wszystko się nie spieprzyło. W roku drugim nowej ery, dzięki zastosowaniu 

ich korektorów energetycznych, zyskaliśmy praktycznie nieskończone 

źródło energii. W roku trzecim zniknął problem głodu na świecie, a wojny, 

zaledwie kilka tygodni od pamiętnego lądowania, stały się przeszłością. 

Wszelkie podziały znikały w magiczny sposób wraz z  postępującym 

procesem wprowadzania kosmicznych technologi. Sami przybysze 

natychmiast rozpoczęli terraformowanie Marsa, który szybko stał  się ich 

nowym domem. Pod koniec trzeciego roku nowo powstały Rząd Światowy 

podpisał z  Marsjanami wiekuisty pakt międzyplanetarnej przyjaźni. Na 

Ziemi i na Marsie zapanowała niezwykła radość. Powstałe w tak krótkim 

czasie nadwyżki jedzenia i  energii pozwoliły Rządowi Światowemu na 

ogłoszenie roku integracji, czyli największego karnawału w dziejach naszej 
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cywilizacji, w trakcie którego praktycznie nikt nie musiał pracować. Sami 

Marsjanie otworzyli na Ziemi dwanaście teleportów, dzięki którym mogli 

dołączyć do zabawy, a ludzkość, mimo początkowych obaw Rządu 

Światowego, przywitała ich z otwartymi rękoma na każdej długości 

i szerokości geograficznej. 

Przyznam się szczerze, że przez ten czas nie miałem czasu praktycznie 

na nic.  Zamiast zatracić  się w wielkim świętowaniu, rzuciłem się w wir 

pracy. Jako światowej sławy językoznawca, który w przeszłości przyczynił 

się do rozszyfrowania metodą algorytmiczną kilku antycznych języków, 

zostałem zaproszony przez Rząd Światowy do kierowania oddziałem 

odpowiedzialnym za komunikację z  Marsjanami. I chociaż nasi nowi 

przyjaciele od samego początku dysponowali urządzeniem tłumaczącym, 

dzięki któremu mogliśmy komunikować się bez przeszkód, to my wciąż 

żyliśmy nadzieją, że uda nam się rozszyfrować ich niezwykły język, aby 

któregoś dnia móc porozmawiać bez zbędnych przeszkód. Wstyd 

się przyznać, jednak o  leżącym na mojej skrzynce pocztowej drugim tomie 

powieści Brunona, jak i  o  samym autorze, najzwyczajniej w świecie 

zapomniałem. 

Mojego utalentowanego przyjaciela spotkałem ponownie dopiero 

w  październiku roku czwartego. Znów błąkał się po ciemnych uliczkach 

z  tym podejrzanym typem – niejakim Michałem P. Zalatywało od niego 

siarką, jakimś gospodarczym nawozem i tanim winem. Pamiętam, że chciał 

sprzedać mi swoją kolekcję dzieł zebranych Stanisława Lema – pisarza 

poprzedniej epoki, o którym ludzkość przez ostatnie lata niemalże 

całkowicie zapomniała. Chciałem zapytać go o Wojnę światów, jednak jakoś 

nie miałem odwagi, poza tym Brunon nie był zbyt trzeźwy, a pogoda stawała 

się  coraz bardziej paskudna. Powiedziałem więc, że w przyszłym tygodniu 

przyjdę po tego Lema i czym prędzej wsiadłem w tramwaj. Z  wizytą 

zwlekałem jakiś miesiąc, wciąż przekonując siebie, że jednak warto kolejny 
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raz spróbować wyciągnąć Brunona z dołka. W końcu się przełamałem. 

Obrazek był niemalże identyczny, jak kilka lat temu gdy 

przekonywałem go, aby powrócił do pisania. Widocznie jest coś we frazesie 

mówiącym, że historia lubi się powtarzać. Leżał nieogolony na materacu, 

dookoła walały się puste flaszki i  jakieś dziwne butle, służące, jak błędnie 

sądziłem, do destylacji. Znów uderzył mnie zapach jakiegoś syntetycznego 

nawozu, którym przesiąknięte było tutaj niemalże wszystko. I tylko 

biblioteczka Brunona była dziwnie kompletna. Zupełnie, jakby w  tych 

dziwnych czasach książki straciły nagłe całą swoją wartość, stając się 

nikomu już niepotrzebnymi reliktami poprzedniej epoki. 

– Odrzucili. Wszyscy odrzucili – zawołał w moją stronę już na samym 

wstępie. 

– Powieść? Wojnę światów? – chciałem się upewnić. 

– Przeczytam ci kilka odpowiedzi, jakie od nich dostałem – odparł 

sięgając po wydrukowane kartki schowane pod poduszką. 

– Bardzo interesujące, być może najlepsza powieść s/f jaką kiedykolwiek 

czytałem, ale ludzie nie chcą już czytać nic złego o kosmitach – uśmiechnął 

się krzywo, pogniótł kartkę i sięgnął po kolejną. – Gdyby mi pan przysłał to 

jeszcze rok temu, wydałbym bez wahania – zaczął się śmiać jak 

jakiś  szaleniec – czekaj, to jeszcze nie wszystko. Mam tego więcej – dodał, 

pokazując kolejne, gęsto zadrukowane kartki papieru. 

– Słuchaj – wydusiłem w końcu – nic na to nie poradzisz. Powieść była 

genialna, ale czasy się zmieniły… 

– Czasy się zmieniły!? – Przerwał mi z wrzaskiem – i co z tego? Podobno 

literatura jest ponadczasowa. Dlaczego więc wszystkie wydawnictwa 

upadają? Dlaczego nikt już nie czyta? Czemu nikt już nie pisze? Wszyscy 

świętują przybycie naszych nowych przyjaciół, tych cudownych zbawicieli z 

innej galaktyki, cudotwórców, którzy uleczyli naszą chorą cywilizację! 

Dlaczego więc nikt nie ma już czasu na czytanie? 
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– Może dlatego – odparłem nieśmiało – że literatura była wcześniej 

właśnie lekarstwem na niesprawiedliwości całego świata, a teraz, kiedy 

świat został uleczony, nikt nie potrzebuje już lekarstwa. 

– Zwykłe pierdolenie! – ryknął tak wściekle, że aż pojawiła mu się piana 

na ustach. Odsunąłem się przerażony, spoglądając w stronę drzwi. Miałem 

zamiar uciec, zostawić go samego na tym dziurawym materacu, aby gnił 

tutaj z tą swoją potarganą ambicją i zniszczoną dumą. Brunon jednak szybko 

się opanował. Otarł pianę rękawem dawno niepranej bluzy i powiedział już ze 

spokojem. 

– Wybacz. Wybacz mi proszę. To wszystko chyba mnie przerasta. Masz 

rację. Czasy się zmieniły. Źle trafiłem z tematem. Bierz tego Lema – wskazał 

na wypełnioną książkami siatkę, która stała przy drzwiach – zabierz mi go 

z oczu. Nie mogę na niego dłużej patrzeć. Wezmę cokolwiek, możesz go nawet 

zabrać za darmo. Wszystko mi jedno. 

Wyjąłem z portfela banknot dwustuzłotowy i położyłem go na stoliku. 

Brunon nawet na mnie nie spojrzał – jego myśli musiały już zapewne krążyć 

wokół tego szalonego pomysłu, który zrealizował kilka dni później. 

Nie miał już nic do stracenia. Zdaje się, że był jedyną ofiarą kosmitów, którzy 

kilka lat wcześniej przybyli na tę przeklętą planetę, aby na zawsze odmienić 

jej oblicze. 

Kiedy wychodziłem, podniósł się jeszcze na moment i zawołał w moją 

stronę. 

– Czekaj! – zatrzymałem się tuż przy drzwiach – powiedz mi jedno, nim 

wyjdziesz, i  prawdopodobnie nigdy się już nie zobaczymy. Czytałeś drugi 

tom? 

Przez moment zastanawiałem się, co mu odpowiedzieć. Chciałem go 

okłamać, aby mu jakoś ulżyć, jednak bałem się, że poprosi mnie o krótką 

opinię, której nie byłbym w stanie z siebie wydusić. 
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– Rozumiem – odparł w końcu, wyprzedzając moje słowa – rozumem 

twoje milczenie. Nie czytałeś. Nic nie szkodzi. Tak myślałem. Rzeczywistość 

okazała się być znacznie bardziej niesamowita od literatury, co 

w ostateczności doprowadziło do jej upadku. 

– Zupełnie, jak w twojej powieści Brunonie – wydusiłem w końcu 

z  siebie. W  odpowiedzi usłyszałem jedynie lekkie prychnięcie, po którym 

wyszedłem zostawiając go samego z jego problemami. Tego dnia widziałem 

go po raz ostatni. Mogłem przewidzieć, co planuje, w końcu wszystkie 

dowody miałem przed oczyma! Zaślepiła mnie jednak radość, która 

wypełniła cały świat. W tych pięknych dniach pokoju i nieustannego rozwoju 

nie potrafiłem nawet dopuścić do świadomości faktu, że Brunon zdecyduje 

się zrobić coś tak okropnego i głupiego zarazem! 

Trzy dni później światem wstrząsnęła informacja o zamachu 

dokonanym przez niezidentyfikowanego mężczyznę, który wysadził  się na 

samym środku placu pełnego ludzi i Marsjan. W wyniku tego potwornego 

aktu terroru śmierć poniósł jeden z  dwunastu przedstawicieli Rządu 

Światowego, trzech jego pomocników, sześciu wysoko postawionych 

dyplomatów Marsjańskich oraz czterdziestu czterech obywateli z tłumu 

kilkunastu tysięcy osób, które przybyły tego dnia na uroczyste obchody 

rocznicy podpisania międzyplanetarnego paktu przyjaźni ziemsko-

marsjańskiej. Godzinę później do moich drzwi zapukał kurier, który wręczył 

mi paczkę zawierającą amatorsko wydrukowane trzy tomy Wojny światów 

autorstwa Brunona K, których nigdy nie przeczytałem. 

Nawet kompleksowe wyjaśnienie sprawy oraz identyfikacja 

zamachowca, przy której niezbędna okazała się moja pomoc, nie zadowoliły 

naszych marsjańskich przyjaciół, którzy już następnego dnia zerwali pakt 

pokojowy, następnie wyłączyli wszystkie korektory energetyczne i odlecieli 

na swoją czerwoną planetę. Obecnie nie mamy z nimi żadnego kontaktu – 
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teleporty nie działają, a ziemia pozbawiona marsjańskiej energii zaczyna 

powoli popadać w ruinę. Na ulicach wybuchnęły zamieszki – wściekły tłum 

w niemalże każdym większym mieście przystąpił do samosądów. Na stosach 

i  prowizorycznych szubienicach giną wszyscy ci, którzy mieli cokolwiek 

wspólnego z  literaturą. Komitet Noblowski postanowił przeznaczyć kilka 

milionów dolarów na ochronę żyjących laureatów nagrody literackiej, gdy 

trzech z nich zginęło rozszarpanych w  trakcie manifestacji. Lokalne rządy 

zaczęły obwiniać się nawzajem, że nie  wykorzystały swoich starych 

i  sprawdzonych metod brutalnej prewencji, aby zapewnić Marsjanom 

bezpieczeństwo. Generałowie wrócili do swoich bunkrów, odkurzyli 

konsolety z  atomowymi przyciskami i na wszelki wypadek wycelowali 

rakiety w niebo, co z kolei nie  spodobało się innym państwom, które 

w  odpowiedzi szybko wycelowały swoje rakiety w instalacje przezornych 

generałów, grożąc ich natychmiastowym odpaleniem. Jeśli kosmici 

zdecydują się wrócić, aby nas zniszczyć, to prawdopodobnie nie będą musieli 

się zbytnio wysilać. Dzięki Brunonowi Wojna światów trwa i wygląda na to, 

że nic nie zdoła już jej zatrzymać. 

KONIEC
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Fotoslasher
directed by: analog-moonster

starring 

Olga Tazzia 

and 

Roberto Sinistro
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Slasher (ang. slash – ciąć) – podgatunek horroru wywodzący się 
bezpośrednio z włoskiego giallo, w którym tajemnicza postać morduje 
w bardzo widowiskowy sposób kolejnych bohaterów, jednak pod koniec 
zostaje unieszkodliwiona przez tzw. „Final Girl” – protagonistkę, 
często dziewicę, będąca uosobieniem powszechnie uznawanych wartości 
moralnych, dzięki czemu stanowi ona przeciwwagę do wcielonego zła 
reprezentowanego przez mordercę. Za prekursorów gatunku uważa się 
„Psychozę” Alfreda Hitchcocka, kultowego „Podglądacza” Michaela 
Powella (oba filmy z 1960) oraz włoskiego klasyka giallo 
„Krwawy obóz” (wł. „Reazione a catena”) z 1971 roku. Slashery 
przeżywały swoją złotą erę w latach 80 XX wieku, kiedy to powstały 
takie klasyki, jak „Teksańska masakra pił ą mechaniczną” 
Tobe’a Hoopera (1974), „Halloween” Johna Carpentera (1978), czy też 
„Piątek trzynastego” Seana S. Cunninghama (1980). Swój renesans 
w latach 90 XX wieku zawdzięczają filmowi „Krzyk” Wesa Cravena 
(1996), będącego postmodernistycznym pastiszem gatunku, który 
paradoksalnie przyczynił się do odświeżenia formuły poprzez dodanie 
elementów samoświadomego czarnego humoru (recytowanie reguł horroru, 
ucieczka od realizmu na rzecz krwawego filmowego show, burzenie 
czwartej ściany przez podkreślanie w sposób pośredni lub bezpośredni 
przez bohaterów, że to tylko film).
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Analog_moonster – pragnący zachować anonimowość, mieszkający 
w Rawiczu fotograf analogowy. Alchemik światła i ciemności, 
zaangażowany tanatoturysta, kolekcjoner zwierzęcych czaszek 
i wielbiciel gotyckiej architektury sakralnej oraz dzikiej przyrody. 
Uczestnik zajęć w ciemni fotograficznej w Domu Kultury w Rawiczu 
prowadzonych przez Michała Burzyńskiego. Wbrew pozorom miły, 
uśmiechnięty i uczynny, chociaż potrafi też rzucać klątwy, gdy ktoś 
nadepnie mu na odcisk. Zawsze nosi przy sobie plastikowe pudełko po 
filmie wypełnione karmą, aby lepiej dogadywać się z miejskimi kotami. 
Ubiera się wielokolorowo, preferując mieszankę kruczej i granatowej 
czerni z akcentami czarnego onyksu, smolistej sadzy oraz grafitu, 
a dla szaleństwa lubi dodawać do tej tęczy barw odrobinę krwawej 
czerwieni. Świetnie widzi w nocy i utrzymuje, że jest kotem.
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Olga: mamamalejrubi
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Numer 1 [2020] W krainie snów – Sandman

W      k   r   a   i   n   i   e       s   n   ó   w


Sandman

TM & © 2020 DC Comics. All Rights Reserved.
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Rok 1991, Tuscon w stanie Arizona. Grupa najznamienitszych pisarzy 

fantasy spotyka się na Światowym Konwencie Fantastyki, gdzie wszyscy 

w napięciu czekają na przyznanie najważniejszych nagród w branży. Nikt 

nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę wybuchnie skandal, gdy tylko 

zwycięzcą w kategorii najlepsza nowela zostanie Neil Gaiman, który 

nagrodę otrzyma za 19 numer komiksu „Sandman” zatytułowany „Sen 

nocy letniej”. Tak, dobrze przeczytaliście – komiksu! Wyobraźcie sobie 

tłum „prawdziwych” pisarzy zajmujących się „prawdziwą” literaturą, 

którzy przegrywają z "historyjką w obrazkach”! Święte oburzenie! 

Oczywiście ci, którzy zdecydowali się sięgnąć po zwycięskie dzieło, nie 

mieli wątpliwości, że nagrodę przyznano słusznie, ale któż z  grona 

wielkich pisarzy zniżyłby się do takiego poziomu, aby przeczytać “obrazki 

z dymkami”? Ci „prawdziwi” pisarze postarali się, aby od kolejnego roku 

żaden komiks nie mógł być nawet nominowany i całe szczęście dla tych 

szlachetnych literatów, bowiem „Sandman” w  19.  numerze dopiero 

nabierał rozpędu. Opublikowana kilka lat później seria “Pora mgieł” – 

opowiadająca o konflikcie między Snem a  Lucyferem, który kończy się 

zupełnie niespodziewanie: władca piekła odcina sobie skrzydła 

i  przechodzi na emeryturę, a klucze do piekła przekazuje Morfeuszowi, 

który musi teraz zdecydować, co zrobić z tym niechcianym prezentem – 

z  całą pewnością mogłaby zdobyć nagrodę w  najważniejszej kategorii. 

A jak nie “Pora mgieł”, to główną nagrodę zdobyłaby już na pewno genialna 

“Zabawa w ciebie” opowiadająca o  poszukiwaniach zaginionego brata 

i  tajemniczych morderstwach popełnianych przez Koryntczyka – 

pożerającego oczy swoich ofiar koszmaru, który wymknął się Morfeuszowi 

spod kontroli.   A jak nie “Zabawa w ciebie”, to już na pewno cykl “Ulotne 

życia”... I mógłbym tak aż do samego końca. 

Neil Gaiman, twórca Sandmana, nazywany jest przez swoich fanów 

Szekspirem komiksu, gdyż tak samo jak zrobił to słynny dramaturg 

w  swoim czasie, udało mu się wynieść jarmarczną rozrywkę do rangi 

najwyższej sztuki. Jestem przekonany, że o tych pisarzach, którzy tak 

oburzyli się nagrodą dla tego komiksu, nikt za sto lat nie będzie 

już  pamiętać, a  opowieść o Władcy Krainy Snów na stałe zapisze się 

w historii sztuki, kultury i literatury. 

Oryginalnie Sandman wydawany był od stycznia 1989 do marca 1996 

roku (w Polsce komiks ujrzał światło dzienne w 2002 roku w postaci 17 

wydań zbiorczych, z których każde zawierało około 6  oryginalnych 

zeszytów). Razem na cykl składa się 75 odcinków oraz kilka serii 

pobocznych, jak chociażby przeniesiony na mały ekran “Lucyfer”, w 

którym emerytowany władca piekieł zajmuje się rozwiązywaniem 

kryminalnych zagadek, stając się dosłownie tą siłą, “która wiecznie zła 

pragnąc, wiecznie czyni dobro”. 
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Ale wróćmy do Krainy Snów. Głównym bohaterem 

serii “Sandman” jest ponura czarnowłosa postać będąca 

personifikacją snu; jeden z siedmiu Nieśmiertelnych – 

istot starszych niż najstarsi bogowie wyśnieni przez 

ludzkość. W komiksie postać ta występuje pod wieloma 

imionami: Piaskun, Sen, Sandman czy też Morfeusz. 

Władcę Krainy Snu poznajemy w chwili, gdy ten 

uwalnia się z trwającej kilkadziesiąt lat niewoli 

i  rozpoczyna podróż, której celem jest odzyskanie 

dawnej mocy oraz odbudowanie swojego 
p o d u p a d a ją c e g o w r u i n ę królestwa. 

N a j w i ę k s z a s i ł a “Sandmana” tkwi w sposobie, w jaki cała historia jest nam prezentowana. Morfeusz tylko c z a s a m i j e s t t u g łó w n y m bohaterem, zwykle mamy do czynienia z czyjąś opowieścią, znajdującą  się  często wewnątrz innej opowieści, przez co trudno 
odróżnić, co tu jest jawą, co snem, 
co literaturą, a co kolejną gawędą. 
To trochę taki zbiór opowiadanych 
przy ognisku dziwnych historii z 
naszego życia, których nie jesteśmy 
w stanie wyjaśnić, a które rządzą 
s ię  r e g u ła m i s n u . M a m y t u 
szkatułkowe konstrukcje godne 
Jana Potockiego, autora “Rękopisu 
znalezionego w Saragossie”, czy też 
L u i s a B u n u e l a , j e d n e g o 
z prekursorów surrealizmu. O p u s M a g n u n G a i m a n a 

wypełnione jest po brzegi setkami 
literackich nawiązań, których “nie 
powstydziłby się [...] cholerny Joyce, 
albo Proust” (jak pisał we wstępie do 
jednego z tomów Stephen King), dzięki 
czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Ja w “Sandmanie” widzę bardzo dużo 
z  uwielbianego przeze mnie Jorge’a 
Luisa Borgesa. 

Numer 1 [2020] W krainie snów – Sandman
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Przykładowo Lucien – bibliotekarz w królestwie Morfeusza – 

zarządza ogromną biblioteką składającą się z książek, o których autorzy 

tylko śnili, a których nigdy nie  zdołali spisać – koncept równie 

spektakularny jak biblioteka Babel z “Fikcji” argentyńskiego pisarza. 

Zresztą mam wrażenie, że Borgesa z Gaimanem łączy znacznie więcej. 

Zupełnie, jakby ci dwaj śnili przez całe życie ten sam sen. Przeczytajcie 

chociażby “Koliste ruiny” Borgesa w przerwie między “Refleksjami 

i  przypowieściami” albo “Końcem światów” Gaimana. Historia maga, 

który wyśnił człowieka będącego zagrożeniem dla niego samego, 

mogłaby znaleźć  się bez cięć w jednym z tomów “Sandmana”. Zresztą 

historia powstania wspomnianego już przeze mnie wcześniej 

Koryntczyka bardzo przypomina tę z wyżej wspomnianego opowiadania 

Borgesa. 
Dawno temu rozpocząłem zaawansowane eksperymenty ze snem, 

osiągając interesujące rezultaty. Dzisiaj nazwałbym się  praktykującym 

surrealistą. Pod koniec każdej nocy, dwie godziny przed przebudzeniem, 

wchodzimy w fazę szybkich ruchów gałek ocznych nazywaną fazą REM 

(ang. rapid eye movement). W trakcie tej fazy szyszynka w naszym 

mózgu wydziela jeden z najpotężniejszych środków halucynogennych – 

dimetylotryptaminę, czyli DMT. Środek ten jest używany przez 

szamanów z dżungli amazońskiej do kontaktów z duchami przodków, 

a  jego nadprodukcja w mózgu ma miejsce również w chwili śmierci 

(pięknej czarnowłosej siostry Śnienia). W latach 50. XX wieku jeden 

z amerykańskich naukowców eksperymentował z tym środkiem, a wśród 

grupy ochotników, którzy zgodzili się na laboratoryjne przyjęcie DMT, 

był słynny pisarz William S. Burroughs. Autor “Nagiego Lunchu” często 

powtarzał, że 80% swoich fabuł i postaci bierze właśnie ze snów, 

zupełnie, jak Gaiman. Moje eksperymenty ograniczały się  do losowego 

wybudzania się, aby trafić na przebudzenie w momencie, gdy trwa faza 

REM, a także do medytacji, rezygnacji z nikotyny i alkoholu oraz na 

systemach wywoływania świadomych snów i ich zapamiętywania. Cały 

problem ze śnieniem polega bowiem na tym, że najczęściej zapominamy 

treść naszych nocnych podróży w ciągu zaledwie kilkunastu minut po 

obudzeniu się, a wystarczy powtórzyć sobie sen w myślach zaraz po 

przebudzeniu. Dlaczego o tym wszystkim piszę? W moim przypadku 

lektura “Sandmana” zwiększyła intensywność fazy REM do tego stopnia, 

że miałem serię najdziwniejszych i najbardziej skomplikowanych snów 

w  życiu. To było doświadczenie magiczne, niemal psychodeliczne. 

Wystarczyło przeczytać któryś z tomów, położyć  się  spać i już 

odwiedzałem Krainę Śnienia, wędrowałem przez niekończące się 

labirynty synaps, przeskakiwałem z jednej opowieści w drugą i budziłem 

się naładowany surrealistyczną energią, która inspirowała mnie do 
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dalszego działania, jak sny inspirowały Burroughsa. I chociaż ani razu 
nie spotkałem w moich snach samego Morfeusza, to może wam się uda. 
Wystarczy, że sięgnięcie po “Sandmana”. Największa wada “Sandmana” jest paradoksalnie jego największą 
zaletą. “Sandman” jest bowiem komiksem, a komiks jest medium, które 
wielu osobom kojarzy się z obrazkowymi historyjkami dla dzieci. Sam 
pamiętam, jak pierwszy raz zapisałem się  do publicznej biblioteki i na 
półce z komiksami w dziale dla dzieci, znalazłem czwarty tom Thorgala 
pt. “Łucznicy”. To właśnie tam jedna z bohaterek – Kriss – leży 
przywiązana do drzewa z odsłoniętymi piersiami, a w jej oczach maluje 
się strach, którego nie dałoby się opisać żadnymi słowami; strach, który 
w niezwykle sugestywny sposób mówi nam, że bohaterka była niedawno 
wielokrotnie gwałcona. W jaki sposób takie treści znalazły się w dziale 
dla dzieci? “Sandman” jest komiksem, a te “obrazki z dymkami” nigdy 
nie były traktowane jako poważne dzieła sztuki, chociaż poruszają 
równie poważne tematy, a warstwa wizualna często przewyższa to, co 
możemy oglądać w galeriach sztuki (zobaczcie chociażby najnowsze 
“Thorgale”, gdzie Rosiński zdecydował się rysować każdy kadr 
pastelami, przez co nawet najmniejszy obrazek posiada rozmach 
wielkoformatowego pejzażu). Zresztą kino przez pierwsze kilkadziesiąt 
lat istnienia również było traktowane jako niepoważna rozrywka 
niegodna miana sztuki, jednak z czasem się  to zmieniło. Dzisiaj bez 
problemu rozróżniamy ambitne kino i wielkich mistrzów takich jak 
Bergman czy też Fellini, od zwykłych blockbusterów, rozrywkowych 
horrorów i głupkowatych komedii romantycznych. 
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Numer 1 [2020] W krainie snów – Sandman

Dlaczego jednak nie potrafimy odróżnić takiego “Sandmana”, czy też 

“Thorgala” od komiksów o superbohaterach noszących gacie na 

spodniach? Dlaczego wszystkie komiksy wrzucamy do jednego worka? 

Zresztą ten sam problem tyczy się gier komputerowych, które również 

dorobiły się  wartościowych wizualnie i fabularnie arcydzieł, a ludzie 

wciąż kojarzą je z prostą rozrywką, w której strzelamy do kosmitów lub 

karmimy wirtualnego ludzika. 

Nie popełniajcie tego błędu w przypadku “Sandmana”. Jest to 

bowiem dzieło pod każdym względem wybitne. Spróbujcie sami, wejdźcie 

do Krainy Snów i stańcie się, tak jak ja, praktykującymi surrealistami. 

Tekst przyśnił się redaktorowi naczelnemu grizzly.art 

Autor nieznany, prawdopodobnie nie istnieje.
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Dodatki nadzwyczajne
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Zbędny dodatek humorystyczny,  
czyli depresyjne memy

Numer 1 [2020] depresyjne memy
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Numer 1 [2020] depresyjne memy
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Niepraktyczny poradnik przetrwania zagłady

Wbrew pozorom świat się nie kończy, 
chociaż niektórzy zamykają oczy, 
przykrywają głowę poduszką i czekają na 
inwazję kosmitów albo zombie-apokalipsę. 

Nie bądź jak oni! 

Pierwszy numer Grizzly.art powstał przy 
ograniczonych – jednak bogatych – 
zasobach twórczych. Mamy nadzieję, że 
zawartość przypadła Wam do gustu.

Drugi numer chcemy stworzyć 
wspólnie z wami. Dlatego apel: 

Otwórzcie oczy, zacznijcie tworzyć! 

Piszecie wiersze? 
Robicie zdjęcia? 
Malujecie? 
Tworzycie opowiadania? 
Chcielibyście podzielić się swoimi 
muzycznymi odkryciami pisząc 
dla nas recenzje? 
Może znacie kogoś, kto tworzy 
coś nietuzinkowego? 

Najlepszy sposób na przetrwanie 
zagłady, to zacząć tworzyć! 

Prześlijcie nam swoją twórczość na 
kprawicz@gmail.com 
W tytule pisząc: [Grizzly.art] 

Do zobaczenia w drugim numerze!

mailto:kprawicz@gmail.com
mailto:kprawicz@gmail.com
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Redaktor naczelny: Przemysław Pinczak 

Większość grafik pochodzi z domeny publicznej, poza: 
Zdjęcia w recenzjach – materiały promocyjne zespołów 

Purgatorium: Tomasz Bzdęga – wszelkie prawa zastrzeżone 
Inscydent – Wszelkie prawa zastrzeżone 
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