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Droga do zatracenia albo „estetyka stosowana” 

 

Co dzieje się w duszy człowieka owładniętego obsesją piękna? Czy panestetyzm 

może zastąpić etykę? Odpowiedzi na postawione tu pytania próżno szukać w powieści 

Janusza Nagieckiego Krzywa gęba. Czy jednakże ich wartość nie polega jednak przede 

wszystkim na uświadomieniu ich sobie? Co więcej, powściągliwość autora w tym wy-

padku sprawia, iż skłonni jesteśmy mu zawierzyć w większym stopniu, niż gdy ofero-

wałby prostą receptę na bolączki świata.  

Czytana literalnie powieść Nagieckiego to historia obsesji, nakazującej protagoni-

ście poszukiwanie piękna w szarej codzienności; co więcej, jest to przymus dyktowany 

nie tyle (wyrażonym explicite bądź nie) programem zaprojektowania swego życia jako 

homo aesheticus, co odczuwaniem fizjologicznego dyskomfortu w kontakcie z tym, co w 

rzeczywistości nie może sprostać prywatnym kanonom piękna bohatera. Do pewnego 

stopnia znajduje on placebo na swe dolegliwości w postaci muzyki, dobieranej zależnie 

od sytuacji i nastroju, jednakże wkrótce przestaje mu to wystarczać. Wówczas los 

uśmiecha się do niego i bohater otrzymuje w spadku dom; wówczas też może rozwinąć 

swą pomysłowość (bądź – jak z czasem się okazuje – obsesję) i realizować plany upięk-

szenia otoczenia, pozostające dotychczas poza granicami jego możliwości.  

Początkowo zaplanowane działania przynoszą skutek, jednakże wraz z rozszerza-

jącym się potencjałem gwałtownie przybywa też problemów do rozwiązania; tym sa-

mym protagonista wpada w pułapkę zamkniętego koła: im bardziej stara się „upiększyć” 

swoje otoczenie, tym więcej dostrzega problemów, które musi rozwiązać. W oczywisty 

zatem sposób dążenie do perfekcji staje się tym samym drogą do zatracenia: własnych 

ideałów przeistoczonych w ideologię, siebie, osób pozostających w relacjach z bohate-
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rem... Z tej perspektywy dramat jednostki skazanej na niespełnienie spowodowane per-

fekcjonizmem zdaje się przestrogą przed doskonałością, dla osiągnięcia której bohater 

nie waha się popełnić zbrodni1. 

Spójrzmy jednak na opowieść Nagieckiego przez pryzmat ponowoczesnych pro-

jektów estetycznych i ich społeczno-obyczajowych konsekwencji. Jeśli potraktujemy 

fabularne zdarzenia jako anegdotę, stanowiącą zaledwie punkt wyjścia (nie zaś dojścia, 

jak w suponowanym wyżej odczytaniu) do eseistycznego namysłu nad kondycją post-

modernistycznej estetyki, istotnym punktem odniesienia stanie się koncepcja anestetyki 

Wolfganga Welscha2. Tożsamy jest zresztą w obu przypadkach – tak pisarza, jak filozofia 

– punkt wyjścia: współczesna czytelnikowi (resp. bohaterowi) rzeczywistość jest nasy-

cona do tego stopnia tendencjami estetyzującymi, że domaga się reakcji odbiorców ko-

munikatów, przeistaczających się – na skutek nadmiaru – w „biały szum”. Możliwe jest 

przy tym obranie strategii, które rozciągają się pomiędzy dwoma biegunami przeci-

wieństw: albo „znieczulimy się” na owe przekazy (to postulat Weslcha, opatrującego ją 

mianem anestetyki), albo podążymy za sprzecznymi nierzadko sygnałami, zatracając się 

w kolejnych propozycjach tak, iż to, co miało stać się narzędziem, przeistoczy się w war-

tość nadrzędną (sytuację tę opisał Nagiecki).  

Odczytywanie Krzywej gęby z tej perspektywy pozwala zrozumieć osobliwości 

poetyki tego utworu: ograniczenie partii dialogowych, uniwersalizacja bohaterów spro-

wadzonych do znaków, pozbawionych wyróżników w postaci imion. również sceneria 

fabularnych zdarzeń, mimo pojawiających się niekiedy obszernych opisów, zdaje się 

bardziej umowną scenografią, niż światem przedstawionym, do którego pełni jesteśmy 

w prozie przyzwyczajeni. Równie co zewnętrzność, skryta w niedopowiedzeniach pozo-

staje psychika głównego bohatera, której stany możemy obserwować zazwyczaj pośred-

nio, dzięki opisom zachowań. Metoda ukazywania owych stanów, inspirowana założe-

niami psychologii behawioralnej, zdaje się jednak nie tyle suponować głębię i mroki psy-

che protagonisty, co ma za zadanie dodatkowo wzmagać poczucie wyobcowania jed-

 
1 Zaproponowany tu sposób interpretacji można dostrzec w jednym z nielicznych omówień powieści; zob.: 

Recenzja książki „Krzywa gęba”. Janusz Nagiecki, w: http://www.kobietnik.pl/2013/05/recenzja-ksiazki-

krzywa-geba-janusz.html [dostęp: 18 września 2014]. 
2 Zob.: W. Welsch, Estetyka i anestetyka, przekł. M. Łukasiewicz, [w]: Postmodernizm. Antologia przekła-

dów, red. R. Nycz, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1998, ss. 520–546. Mimo iż szkic Welscha 

pochodzi z 1991 roku, nie tylko nie stracił na aktualności, ale – wraz z rozwojem paradygmatu cyberkul-

tury i refleksjonujących ją nowych nurtów filozoficznych (przede wszystkim posthumanizmu) – posta-

wione w nim tezy uległy wyostrzeniu. 
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nostki, której życie wewnętrzne pozostaje tajemnicą tak dla innych postaci, jak i czytel-

nika. 

Warto – zwłaszcza w dobie ekspansji kiczu wszelakiego rodzaju – pamiętać o bez-

imiennym bohaterze opowieści Nagieckiego: jako przestrodze, ale i pułapce, która czyha 

na perfekcjonistów, usiłujących sprowadzić wielowymiarowość świata do tego, co zdolni 

będą uznać za „ładne”. 

 


