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Pośród ekspansji opowieści o seryjnym mordercy, której — od niejakiego czasu 

— jesteśmy świadkami w różnych mediach popkultury, powieść Izabeli Korsaj wyróżnia 

się na tyle znacząco, że czytającemu trudno pozostać obojętnym na jej walory. Jest to 

sytuacja tym bardziej osobliwa, że utwór opublikowany został przez oficynę dotychczas 

kojarzoną przez miłośników sztuki słowa ze „złą, złą literaturą” (negatywnym punktem 

odniesienia pozostają w tym wypadku Opętani Witolda Gombrowicza, będący „dobrą 

złą” powieścią), czego wyrazem stały się recenzje ogłaszane bądź na blogach, bądź 

w sieciowych periodykach Znaczące pod tym względem pozostaje, że większość auto-

rów współpracujących z wydawnictwem zazwyczaj nie pojawia się na księgarskim ryn-

ku po debiucie bądź zmienia wydawcę (przykładem służą losy kariery literackiej Grze-

gorza Gajka, którą pisarz rozpoczynał w „Novae Res” niezbyt fortunnie powieścią Sza-

leństwo przychodzi nocą, by następnie związać się ze Studiem Truso; efektem tej współ-

pracy jest znacząca artystycznie Ciemna strona księżyca). 

Tymczasem Izabela Korsaj, mimo iż szerszej publiczności pozostaje znana głów-

nie z tomu obyczajowo-psychologicznych opowiadań Maski codzienności (2012), 

w Kostce jawi się jako w pełni ukształtowana artystycznie pisarka, odważnie ekspery-

mentująca z tworzywem literackim. Co ciekawe, jej zabiegi mają dość poważne konse-

kwencje dla interpretacji utworu; czytelnik zostaje bowiem wciągnięty w kameralną grę 

pomiędzy dwoma bohaterami opowieści, których poznaje z różnych perspektyw. Intry-

gujące są zwłaszcza zmiany perspektywy narratora: losy ofiary (i — przede wszystkim 

— sam proces Naprawy) poznajemy dzięki dwóm spojrzeniom. Nie tylko bowiem rela-

cjonuje je trzecioosobowy, wszechwiedzący narrator, ale i uczestniczymy w tym proce-
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sie in statu nascendi, dzięki przejmowaniu roli opowiadającego przez jednego 

z protagonistów. Dzięki tej, dość nietypowej dla popkulturowej opowieści, strategii mo-

żemy spojrzeć na poszczególne wydarzenia z dwojakiej perspektywy: nie tylko w sposób 

właściwy literackiemu odpowiednikowi behawioryzmu (jako obserwacja zdarzeń przez 

trzecioosobowego narratora), ale i przez pryzmat negatywnego bohatera.  

W ten sposób dowiadujemy się o nim więcej, niż mogłaby zaoferować jednolita 

narracja, diaboliczny charakter pierwszoplanowej postaci zostaje zaś podkreślony bez-

namiętnym stylem wypowiedzi; jest on zresztą w pełni uzasadniony socjopatycznym 

skrzywieniem genialnego umysłu bohatera. Co więcej, ponieważ kieruje się on „czystą” 

logiką, nie sposób odmówić mu — wbrew czytelniczej wrażliwości — racji1. W końcu 

życie „podopiecznego” chirurga zmieniło się w sposób, który zapewne odpowiadał pa-

cjentowi, a jego finał był konsekwencją niezależnych, samodzielnie podejmowanych de-

cyzji. Można by — jakkolwiek, podkreślmy, byłoby to nadużyciem kulturowym — roz-

ważać działalność „naprawczą” chirurga z perspektywy antycznego Fatum; jest ona nie-

unikniona, kiedy zaś się rozpocznie, nie ma już odwrotu. Ową niemożność podkreśla 

rola, jaką pełni w procesie Naprawy tytułowa kostka do gry, wyznaczająca kolejne etapy 

operacji. 

Jednakże równie istotnym punktem odniesienia zdaje się nie tylko starożytny, 

upersonifikowany los, ale i współczesne koncepcje eugeniczne, w myśl których społe-

czeństwo ma prawo domagać się selekcji jednostek niespełniających standardów2. Od-

czytywana z tej perspektywy działalność chirurga zdaje się oferować szansę na powrót 

do społeczeństwa jednostek wyalienowanych, które w przeciwnym razie mogłyby po-

grążyć się w (przywołajmy terminologię Martina Heideggera) „życiu nieautentycznym 

Się”, będącym wyrazem ucieczki od wolności wyboru, ale i jego konsekwencji, 

w pospolitość i banał3. Zabiegi (obejmujące zarówno sferę fizyczną, emocji, jak i ducha) 

umożliwiają pacjentowi odrzucenie pokusy ulegnięcia dyktatowi „Się”; ceną pozostaje 

jednakże, o czym wyżej, całkowite zerwanie z dotychczasowym życiem tak, aby możliwe 

 
1 Naszkicowaną tu osobliwość psychiki negatywnego bohatera podkreśla jedna z recenzentek, wyciągając 
z niej daleko idące (jakkolwiek w pełni uprawnione) wnioski; zob.: Sylwia T. [?], Kostka Iza Korsaj 
[recenzja], „Papierowy Morderca”, wpis z dn. 20.11.2013, 
http://papierowymorderca.blogspot.com/2013/11/kostka-iza-korsaj.html [dostęp: 3 czerwca 2014]. 
2 O tym, iż eugenika budzi nadal żywe spory i nadal pozostaje niejednoznaczna w ocenie, świadczy lektura 
dwu prac: Etyka praktyczna Petera Singera (1979; wydanie pol. 2007), oraz Higieniści. Z dziejów eugeniki 
(2011). 
3 Propozycja Heideggera nabiera zresztą nowego wymiaru we współczesnym społeczeństwie ponowo-
czesnym; zob.: M. Żardecka-Nowak, Autentyczność zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego 
moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym, „Logos i Ethos” 2012, nr 1, s. 8-104. 
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stały się ponowne narodziny. Za ich wyraz należy uznać traktowane rytualnie (sa-

mo)okaleczenia, przywodzące na myśl zsekularyzowane rytuały szamańskie, których 

celem pozostaje nie poznanie świata duchów, lecz wyzwolenie poddającego się nim 

z okowów bezsensownej egzystencji. Z tego względu nie można rozważać losów bohate-

ra Kostki jako przejawu duchowości właściwej ruchom neoszamańskim4. Być może jed-

nak — jakkolwiek jest to hipoteza dość ryzykowna, z uwagi na obieg kulturowy, 

w którym funkcjonuje — powieść Korsaj ukazuje właściwą współczesnej popkulturze 

dewaluację duchowości. Odczytywana w ten sposób, Kostka byłaby zarazem oskarże-

niem, wymierzonym ludycznemu wymiarowi kultury popularnej, coraz częściej odwołu-

jącej się do epatowania w celach marketingowych pornografizacją aktów przemocy, jak 

i zachętą do samodzielnego namysłu nad konsekwencjami tych tendencji.  

Tym większy żal do osób odpowiedzialnych za redakcję, że lekturową satysfakcję 

pomniejszają zarówno usterki interpunkcyjne, jak i błąd ortograficzny, wynikający 

prawdopodobnie z nadmiernego zawierzenia komputerowym programom wspomagają-

cym sprawdzanie poprawności zapisu (s. 209). 

 

 

 

 
4 Zob.: W. Jóźwiak, Nowy szamanizm. O tym, co magiczne, słowiańskie i archaiczne we współczesnym świecie, 
Białystok 2008, s. 13-65. 


