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Ćwiczenia duchowne to poetycki szkic do por-
tretu cywilizacji śródziemnomorskiej w jej schył-
kowym stadium, które w innym miejscu nazywa 
Dakowicz „nowoczesnością schizofreniczną”. 
Czy poezja po katastrofie jest jeszcze zdolna 
dotknąć tego, co realne? A może jej jedyny 
i ostateczny sens stanowi język – sam na siebie 
wskazujący, w siebie uwikłany, w sobie się prze-
glądający? Pytania te brzmią w każdym z poe-
matów. Tak przemawia rozbita, zdezintegrowa-
na, ironiczna świadomość kulturowa człowieka 
współczesnego, podejmująca karkołomną pró-
bę scalenia obrazu świata. Wszystkie sensy 

rodzą się tu w dialogu z przeszłością – z chrześcijańską literaturą mistyczną, 
z filozofią Kierkegaarda i jego następców, z myślą modernizmu. Podmiot tej 
poezji nie jest jednorodny – to raczej osobowość mnoga, mówiąca wieloma 
odrębnymi językami, usiłująca okiełznać bełkot dobywający się z jej własnego 
wnętrza, poszukująca dróg kulturowej i duchowej reintegracji. „Kiedy mówię, 
moje serce nie mówi wraz ze mną” – powtarza autor „Ćwiczeń duchownych” 
za Anneliese Michel, najsłynniejszą opętaną XX wieku. Tę niepokojącą formułę 
odnosi do kultury ostatnich stu kilkudziesięciu lat, zmuszając czytelnika, by 
udzielił własnej odpowiedzi na najbardziej palące pytania współczesności
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Tom Dakowicza tworzą 4 poematy. Łączy je prob-
lem zmagania się z duchowymi konsekwencja-
mi nowoczesności. W każdym z poematów inny 

aspekt tej konfrontacji jest szczególnie mocno uwy-
raźniony.
Wyrzygnąć. Traktat o całości – z tytułem nawiązu-
jącym do słów Mickiewicza: „Późno wyrzygnąłem 
dumę i zepsucie nazbierane przez lat dziesięć” – to 
sugestywne wyznanie mężczyzny usilnie poszukują-
cego własnej tożsamości, destruowanej przez świat 
atakujący wielością bodźców, przez kulturę obierają-
cą za swój fundament przekonanie o „śmierci Boga”. 
Poetyckie obrazy – błądzenia po ulicach miasta, po 
którym można jeździć tylko w kółko (s. 7), niszczącej 
fali powodziowej, szaleństwa sąsiadki – są metafora-
mi duchowej udręki nękającej osobę mówiącą w tych 
poematach. Climacus i sobowtóry – 11 utworów, któ-
rym patronuje Søren Kierkegaard – to z kolei reflek-
sja nad męczącą wielokrotnością ludzkiej egzystencji, 
nad bełkotliwością wielu głosów przemawiających 
przez konkretnego człowieka: „Kiedy mówię, głos, 

który wychodzi ze mnie, / jest głosem mojego sąsiada 
( opowiada o nowych / panelach podłogowych i zniż-
kach na telewizory), / a także głosem ojca i dziadka 
[…]” (s. 24). Poemat Ćwiczony ujmuje ową wielokrot-
ność – w kontekście tragicznych doświadczeń tzw. 

„opętania” Anneliese Michel oraz dramatycznych wy-
padków z życia Vincenta van Gogha. W końcu ostatni 
w tomie i najkrótszy poemat Majster z Niemiec doty-
czy dochodowego procederu preparacji ludzkich ciał 
i narządów oraz prezentowania ich na bijącej rekordy 
popularności wystawie „Światy ciał” autorstwa Gun-
tera von Hagensa. U Dakowicza ta wystawa staje się 
jeszcze jednym świadectwem kryzysu kultury.
Znaczenie tomu współtworzone jest przez znajdujące 
się w nim ilustracje. Warto zwrócić uwagę, że repro-
dukcja umieszczona na okładce – obrazu z 1890 roku 
Anatomía del corazón (Anatomia serca), którego auto-
rem jest Enrique Simonet Lombardo – została powtó-
rzona na wklejce znajdującej się w książce pomiędzy 
poematami Ćwiczony i Majster z Niemiec.



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 M o ż l i w y  c i ą g  d a l s z y

 P o l e c a

  Co oznacza tytuł tomu Ćwiczenia duchowne?

  Czym jest nowoczesność w ujęciu Dakowicza?

  Tradycje duchowe, literackie i artystyczne tworzące 
kontekst poematów Dakowicza.

  Schizofreniczność – jako doświadczenie artysty. Czy 
schizofreniczność jest również cechą kultury nowo-
czesnej?

  Znaczenie reprodukcji obrazów włączonych do tomu 
Dakowicza.

„Nowoczesność schizofreniczna pożera nas po cichu, 
wysysa treść z wszystkiego, co ją jeszcze ma, miesza 
obrazy i języki. Jesteśmy wydani na pastwę chaosu, 
który mieszka w świecie i w naszym wnętrzu. Kto po-
szukuje porządku, kto jeszcze wierzy w jego istnienie, 
staje się pośmiewiskiem. Chorujemy na schizofrenię, 
ale większości z nas jest to najdoskonalej obojętne” – 
pisze Dakowicz w tomie Obcowanie. Manifesty i eseje. 
Warszawa 2014. Warto do tego tomu sięgnąć, by zro-

zumieć, jakimi tropami podąża myśl poety. Tam czy-
telnik znajdzie interesujące wskazówki bibliograficzne 
dotyczące zagadnienia schizofrenii w nowoczesności 

– wskazówki przydatne w lekturze Ćwiczeń duchow-
nych.
Warto również sięgnąć do dwóch wcześniejszych 
tomów Dakowicza – Teorii wiersza polskiego (Sopot 
2013) i Łączki (Kraków 2013). Obydwa miały duży re-
zonans krytycznoliteracki.

Tomasz Garbol – literaturoznaw-
ca i krytyk literacki. Interesuje się 
problematyką dotyczącą sacrum 
w literaturze, szczególnie w poe-
zji współczesnej. Dyrektor Ośrod-
ka Badań nad Literaturą Religijną 
KUL. Publikował m. in. w „Języku Polskim”, „Pamiętniku 
Literackim”, „Ruchu Literackim”. „Znaku”.
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 A u t o r

Przemysław Dakowicz jest poetą, pisarzem i aka-
demickim literaturoznawcą związanym naukowo 
z Uniwersytetem Łódzkim. W każdej z tych dziedzin 
ma znaczący dorobek. Ostatnio jest bardzo aktywny 
jako eseista – autor dwóch tomów Afazji polskiej, bę-
dących ważnym głosem w sprawie pamięci historycz-
nej Polaków. To poezja stanowi jednak najważniejszy 

rozdział jego twórczości. Dakowicz jest autorem 7 
tomów poetyckich, w tym Łączki – będącej poety-
ckim zapisem doświadczeń i refleksji inspirowanych 
uczestnictwem w pracach ekshumacyjnych prowa-
dzonych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


