
Wstęp

„Być twórczym to stworzyć coś nowego z jakiegokolwiek dostępnego mate-
riału […]. Tymczasem być oryginalnym to stworzyć coś, co znacząco różni się 
od norm kontekstu kulturowego, w ramach którego jest wytwarzane i odbie-
rane. To jest osiągnięcie znacznie rzadsze”1 – stwierdza Derek Attridge. Ozna-
cza to, iż oryginalność w sztuce jest i zawsze była wartością wyjątkową oraz 
cenną. Jednak, spoglądając dziś na zjawiska artystyczne, warto mieć także 
w pamięci klasyczną biblijną formułę nihil novi sub sole, której przesłanie – 
gdy mówi się o literaturze – zwracało uwagę już od czasów Homera.

Współczesna kultura, zarówno z kręgu elitarnego, jak i egalitarnego, żyje 
dziś w ogromnej mierze z multiplikacji, co oznacza, iż ważkim zagadnieniem 
staje się sprawa oryginalności, autentyczności, niepowtarzalności dzieła 
i twórczości artystycznej. Wyrazista tendencja do zwielokrotnień, wykorzy-
stywania na różne sposoby „materii wyjściowej” – czy będzie to dzieło, motyw, 
schemat, idea, czy kompozycja – staje się dziś jednym z centralnych zagad-
nień literatury, plastyki, muzyki, filmu, fotografii, każdej dziedziny działalno-
ści artystycznej łączącej się z zagadnieniami „nowości” lub „oryginalności”. 
Istotne są więc pytania o relacje między oryginałem i jego odbiciem, o granice 
wykorzystywania pierwowzoru, jeśli w ogóle takowe istnieją, i o to, co nim 
jest. Dziś, sięgając do Internetu, można odnaleźć informację, iż „oryginalność” 
ma aż 304 synonimy2, co wskazuje na intensywną obecność tego fenomenu 
w świecie kultury.

 1 D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007, s. 59.
 2 Zob. http://synonim.net/synonim/oryginalno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 
5.12.2016]. Przykładowe zastosowania: oryginalność – w kontekście nieprzeciętności 
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W badaniach i krytyce literaturoznawczej, w koncepcjach filozoficz-
nych oraz kulturowych kategoria oryginalności, łączona na różnych etapach 
rozwoju z niepowtarzalnością, wyjątkowością, autentycznością, ma swoją 
bardzo długą tradycję. Wystarczy tylko wspomnieć traktat Longinusa (czy 
Pseudo-Longinosa) O górności lub wypowiedzi angielskiego poety i krytyka, 
prekursora romantyzmu, Edwarda Younga oraz Krytykę władzy sądzenia 
Immanuela Kanta. Kategoria oryginalności zawsze była przeciwstawiana 
powielaniu, kopiowaniu, „przepisywaniu” oryginału. Wspomniane zjawiska 
były nacechowane pejoratywnie oraz rozumiano je jako brak indywidualności, 
inwencji twórczej kojarzonej z powtarzalnością, naśladownictwem.

Obserwując wypowiedzi współczesnych artystów zajmujących się 
różnymi dziedzinami sztuki, można z łatwością odnaleźć i przywołać ich 
uwagi odnoszące się do kwestii oryginalności. Podnoszą ją w swoich dekla-
racjach artystycznych, komentarzach, wywiadach lub wyrażają swój stosunek 
poprzez twórczość. Inspirujące i prowokujące do dyskusji są wypowiedzi 
przedstawicieli awangardowych współczesnych nurtów filmowych, których 
często klasyfikuje się jako postmodernistów. Quentin Tarantino deklaruje: 

„Kradnę z każdego pojedynczego filmu, jaki kiedykolwiek powstał. Jeśli 
ludzie tego nie lubią, niech na nie nie idą i ich nie oglądają, jasne? Kradnę 
ze wszystkiego. Wielcy artyści kradną, nie składają hołdów”3. Natomiast 
Jim Jarmusch stwierdza: „Jestem rodzajem ludzkiej anteny, która wyłapuje 
pomysły z otaczającego świata. Zawsze mam przy sobie mały notatnik, w któ-
rym zapisuję idee, które nie wiadomo skąd wlatują mi do głowy. Neil Young 
opowiadał mi, że kiedyś chorując budził się w gorączce i gryzmolił coś po 

czegoś; oryginalność – jako cecha czegoś lub kogoś wyjątkowego; oryginalność – jako 
niezgodność z normą.
 3 Cyt. za: http://www.wywrota.pl/kultura/15881-fenomen-quentina-tarantino.
html. [dostęp: 5.12.2016]. Autor artykułu omawiającego twórczość Tarantino komen-
tuje dalej: „Tarantino te słowa wypowiedział już w 1994 w wywiadzie dla magazynu 
«Empire». Są one jakoby kwintesencją całego jego stylu. Ale czy na pewno? Nie do 
końca. Tarantino świadomie powiela schematy, posługuje się utartymi wzorami, wcze-
śniej wymyślonymi schematami. W jego wypowiedzi jednak czuć dużą dawkę autoironii 
i mimo wyczuwalnej w wielu innych wywiadach swoistej megalomanii, i poczucia 
swojej genialności, zachowuje dystans do siebie i swoich filmów. Ale wie na pewno to, 
że kształtuje kulturę masową. W swoich filmach do woli operuje ikonami popkultury, 
mieszając je z klasycznymi zagraniami, ale także sam kreuje kulturę popularną”.
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gazecie. Kiedy wydobrzał[,] zobaczył, że napisał teksty trzech piosenek łącznie 
z akordami. Były to jedne [sic!] z najważniejszych utworów w jego dorobku – 
Cowgirl in the Sand, Down by the River i Cinnamon Girl. Wynika stąd, że mój 
sposób pracy nie jest do końca oryginalny […]”4. W kolejnej swojej wypowie-
dzi przekornie nakłania innych twórców: „Nic nie jest oryginalne. Kradnij 
ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraź-
nię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, 
wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, 
drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, 
z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli 
tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest 
bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem 
swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym 
razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: «Nie chodzi o to, co 
skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz»”5.

Sięgając do obszaru literatury, a dokładnie, do najnowszej poezji, znaleźć 
można wiele uwag i poetyckich komentarzy dotyczących niepowtarzalności 
i zwielokrotnień występujących dziś w literaturze, sztuce, w kulturze. Mar-
cin Sendecki, mówiąc o współczesnej rzeczywistości, określa rzecz metafo-
rycznie, acz bardzo dosadnie: „Dzień przy pralce, recykling”, co oznacza, iż 
widzi kulturę jako przetwarzanie pierwotnej formy (już nie do końca wia-
domo, co nią jest) i tworzenie nowej. Powtarzalność tychże działań budzi wąt-
pliwość co do ich jakości oraz efektów. Prowokuje także do stawiania pytań.

Czy wobec powyższego o oryginalności można jeszcze mówić, a jeśli 
tak, to w jakich kategoriach? Czy może jednak współczesna rzeczywistość, 
kultura i akt tworzenia bardziej może przypominać „dzień przy pralce”? Co 
dziś pozostało z modernistycznego projektu oryginalności jako pewnego 
punktu odniesienia? Czy wciąż towarzyszy człowiekowi potrzeba potwier-
dzania wartości artystycznych działań przez kontekst niepowtarzalności?

Są to nadal ważkie zagadnienia, którym próbujemy się przyjrzeć w tym 
tomie. Aktualna i pożyteczna wydaje się więc zawarta w tytule prezentowanej 

 4 Cyt. za: http://wywiadowcy.pl/jim-jarmusch/ [dostęp: 6.12.2016].
 5 Cyt. za: https://pl.wikiquote.org/wiki/Jim_Jarmusch [dostęp: 6.12.2016].
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monografii metafora „świata luster”, w których współczesna kultura się prze-
gląda, które sama kreuje i którymi sama się staje. Wokół zjawisk tworzących 
współczesny „świat luster” oraz charakterystycznych dla niego zwielokrot-
nień, powtórzeń i odbić koncentrują się rozważania wszystkich autorów tej 
książki. Choć interesujące nas zjawiska oryginalności i niepowtarzalności oraz 
multiplikacji odnoszą się do wszystkich dziedzin sztuki, to w prezentowa-
nym tomie koncentrujemy się na literaturze. Planujemy jednak kontynuację 
podjętej tu problematyki „lustrzanych odbić” w sztuce. 

Zebrane w tej monografii artykuły mierzą się z takimi aktualnymi 
i poznawczo inspirującymi, aczkolwiek niewątpliwie trudnymi, zagadnie-
niami. Autorzy poszczególnych prac skupiają się na wybranych technikach lub 
prezentują szersze spektrum działań literackich, mieszczących się w sferze 
niepowtarzalności i multiplikacji, a obejmujących zarówno formy poetyckie, 
jak i prozatorskie. Założenie to odzwierciedla dwuczęściowy podział niniej-
szego tomu: W lustrach form poetyckich oraz W lustrach form prozatorskich.

Zamierzeniem redaktorów monografii było zaprezentowanie jak naj-
szerszego spektrum literackich działań osadzonych w jednostkowości i nie-
powtarzalności oraz wręcz przeciwnie – w zwielokrotnieniu. Znajdziemy tu 
więc przykłady działań literackich konkretnych twórców, takich jak: Tomasz 
Różycki, Marcin Świetlicki, Dariusz Suska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki czy 
Darek Foks (część pierwsza monografii) oraz Hanna Malewska, Zdzisław 
Beksiński, Justyna Bargielska, Max Frisch, Stanisław Lem, Peter Handke, 
Michał Witkowski, Maryla Szymiczkowa (pseudonim duetu pisarskiego Jacek 
Dehnel i Piotr Tarczyński) i innych (część druga tomu). Pojawiają się także 
rozważania o charakterze przekrojowym, dotyczące głównie prozatorskiego 
dorobku III RP oraz teksty związane z prezentacją interesującej propozycji 
metodologicznej korzystającej ze zwielokrotnienia jako techniki budowania 
perspektywy obserwacji zjawisk. Analizie zostały poddane formy literackie, 
zróżnicowane zarówno pod względem tematycznym (wojna na Bałkanach, 
powieściowe obrazy greckiego antyku), ideowym (gender studies, women’s 
studies), jak i genologicznym (kryminał, science fiction). Zostały tu także 
zarejestrowane i osadzone w „świecie luster” zjawiska nowe, będące znakiem 
czasów, niewykluczone, że również znakiem konieczności redefinicji pojęć 
związanych z postrzeganiem i opisywaniem literatury. Mowa tu o wideopoezji, 
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o poezji cybernetycznej, a także o działaniach – przykładowo – Romana 
Bromboszcza, polskiego artysty, filozofa, poety, kulturoznawcy, zajmującego 
się tworzeniem form na pograniczu sztuk wizualnych, muzyki elektronicznej, 
literatury, programowania, wykorzystującego tekst, kolory, dźwięki, gra-
fikę i fotografię. Multiplikacyjny klucz odnaleziony został również w mało 
znanej twórczości prozatorskiej Zdzisława Beksińskiego, rozpoznawanego 
na świecie przede wszystkim jako artysta-malarz, czy też w literackich for-
mach austriackiego dramaturga, Petera Handke oraz szwajcarskiego pisarza, 
Maxa Frischa. Interesujące efekty różnego rodzaju technik multiplikacyjnych 
i związanych z nimi funkcji otwiera też sama forma wierszowa, co można 
zaobserwować na poziomie tekstu/ tekstów/ zbiorów poetyckich/ całej twór-
czości poszczególnych twórców (Marcin Świetlicki, Darek Foks, Eugeniusz 
Tkaczyszyn-Dycki) oraz na poziomie powtarzalności pewnych idei, motywów 
pomiędzy tekstami różnych twórców (Adam Zagajewski – Tomasz Różycki).

Wszystkie artykuły tworzące tę naukową monografię koncentrują się na 
jej idei przewodniej – problematyce oryginalności i powtarzalności w litera-
turze współczesnej. Natomiast zróżnicowanie sposobu ujęcia tychże, zasadni-
czych przecież kwestii, staje się świadectwem możliwości, jakie otwiera przed 
badaczami „świat luster” współczesnej literatury, a szerzej także całej kultury.

Autorzy, których artykuły składają się na tę publikację, reprezentują 
różne ośrodki badawcze z całej Polski (Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, 
Łódź, Rzeszów, Sanok, Warszawa). Redaktorzy tomu są wdzięczni wszystkim 
literaturoznawcom i kulturoznawcom, którzy wykazali zainteresowanie pro-
blematyką niepowtarzalności i multiplikacji oraz nadesłali teksty, bez których 
monografia ta nie mogłaby powstać.

Anna Tryksza




