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Dezerteruję z nowoczesności 

— z Łukaszem Orbitowskim rozmawia Magdalena Białek* 

 

Magdalena Białek: Skąd pomysł ponownego wydania Wigilijnych psów? Czy jest to 

dla ciebie jakiś powrót do tamtych czasów – początków pisarstwa, czy może chcesz 

powiedzieć czytelnikom coś nowego, czego wtedy nie zdążyłeś powiedzieć? 

 

Łukasz Orbitowski: To jest chyba normalny ruch, że po jakimś czasie ukazują się drugie 

wydania tekstów, które już nie są dostępne na rynku. Ta książeczka... owszem, gdy ją na-

pisałem, sporo znaczyła, ale nie było ani dobrej dystrybucji, ani jakiegoś wielkiego na-

kładu, i daleko z nią po prostu nie zaszedłem. I czekałem na jakiś taki moment, żeby te 

pieski przybliżyć. Po Innej duszy i Szczęśliwej ziemi można to było rzeczywiście zrobić, 

z taką pewnością, że te teksty trafią do czytelników, że będą cieszyły się zainteresowa-

niem. Poza tym... dekada to jest kawał czasu, prawda? Wobec tego wydaje mi się, że to jest 

właściwy moment i cieszę się, że to jest tak ładnie wydane. To chyba moja najładniejsza 

książka.  

 

M.B.: Jedno z pierwszych opowiadań w zbiorze, Serce kolei, jest inspirowane prozą 

Stefana Grabińskiego. Co cię najbardziej zachwyca w jego twórczości, co najbardziej 

inspiruje? 

 

 

* Ł u k a s z  O r b i t o w s k i  – urodzony 26 października 1977 roku w Krakowie. Debiutował zbiorem 
opowiadań Złe Wybrzeża (1999 r.). Jako recenzent i felietonista współpracował m. in. z "Nową Fantastyką" 
(od 2001), "Przekrojem" (2006-2008 i jako stały felietonista 2010-2013), "Lampą" (2006-2010), "Mówią 
Wieki" (2007-2008), "Gazetą Wyborczą" (od 2009). 12 stycznia 2016 roku otrzymał Paszport „Polityki” za 
powieść Inna dusza. Wywiad został przeprowadzony podczas spotkania autorskiego  dotyczącego 
ponownego wydania zbioru opowiadań Wigilijne psy. 
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Ł.O.: To znaczy inspirowało... Ja się nie wypieram oczywiście Grabińskiego, to świetny 

pisarz, ale dawno po niego nie sięgałem, ostatnio chyba wtedy, gdy pisałem Serce kolei... 

Mnie się tam podobały dwie rzeczy. Po pierwsze, to połączenie niesamowitości ze 

współczesnością, z nowoczesnością. Przecież, na upartego, Grabiński był prekursorem 

Kinga. King oczywiście o tym nie wiedział, i trudno mieć pretensje, ale u niego właśnie jest 

to zwyczajne życie, które się zderza z jakimś upiorem, demonem. A u Grabińskiego był 

inspirujący właśnie ten obraz kolei... 

 

M.B.: Nowatorski... 

 

Ł.O.: Nawet nie o to chodzi. Nowatorski też. Ale gdy pisałem Serce kolei, kolej znajdowała 

się chyba w najgłębszym możliwym upadku, o czym świadczyła kondycja dworców, to, 

jak wówczas wyglądały tabory, ci pijani pasażerowie, podpici kontrolerzy, wszystko było 

w tej kolei... Mówimy o końcówce lat dziewięćdziesiątych, początku lat dwutysięcznych. 

Teraz to się zmieniło, ale u Grabińskiego ta kolej jest przecież symbolem nowoczesności. 

To jest ta żelazna sieć, która w ekspresowym tempie zaczyna oplatać Polskę. Innymi 

słowy, ja te opowiadania pisałem wtedy trochę z perspektywy człowieka, dla którego 

kolej znaczy wczoraj, a dla Grabińskiego kolej znaczyła...  

 

M.B.: …dzisiaj. 

 

Ł.O.: …jutro! To miało być jeszcze bardziej rozwojowe. I chyba stąd ten urok, ta fascynacja. 

Poza tym on miał naprawdę bardzo niepokojące pomysły... bodajże w Kochance Szamoty 

mamy historię romansu i spółkowania, seksu kobiety i mężczyzny, przy czym ta kobieta 

powoli znika w sensie fizycznym, a zostają tylko jej części rozrywkowe... Pomysł może 

karkołomny, ale naprawdę, z takimi wariacjami ciężko się teraz zetknąć. 

 

M.B.: W swoim artykule Fantomy przeciw technologii pisałeś o tym, że współczesna 

kultura podsyca nasz sentyment do czasu sprzed ery komputerów. Jak myślisz, czy 

to jest tylko taka chwilowa moda, odpowiedź na skok technologiczny?  

 

Ł.O.: Słuchaj, nie umiem tego stwierdzić, może dlatego, że to, co napisałem, jest zbieżne 

z moim prywatnym oczekiwaniem, bo jestem pretechnologiczny: dorastałem w domu bez 
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komputera, nowoczesność dotarła do mnie dosyć późno. Nawet byłem trochę zapóźniony 

ze smartfonami – no teraz już mam, bo ja nie mam problemu z technologią, ale wiem, że 

prawdziwe życie jest gdzie indziej. A ludzie, którzy dorastali z Internetem, mają odmienne 

zdanie. I ja dopuszczam możliwość, że oni mają rację, a ja się mylę. To już dopiero czas 

pokaże, bo ja umrę, oni są młodsi, więc będą raczej wiedzieć. I tutaj mogę tylko osobiście 

odpowiadać: ja się cofam, ja dezerteruję z nowoczesności. Owszem, mam Spotify’a 

w komórce, ale zacząłem na nowo zbierać płyty. Dalej: powróciłem do ręcznego pisania, 

piszę teraz długopisem w zeszycie. Jest to piękne, bo jest większy wysiłek. I znowu chyba 

skłaniam się ku temu, że lepiej było wczoraj, i tęsknię trochę za tymi czasami, kiedy 

mogłem iść przez miasto i nikt nie wiedział, gdzie jestem, bo nie było jeszcze telefonów 

z lokalizacją.  

 

M.B.: Jak sądzisz, skąd dziś w popkulturze takie zainteresowanie erą sprzed 

elektronicznych technologii? 

 

Ł.O.: Myślę, że to się dzieje na prawach egzotyki. Przecież, jeżeli tak próbuję sobie wyob-

razić dzisiejszego szesnastolatka, to dla niego świat bez komórki, bez tabletu, bez Snap-

chata, Twittera, Instagrama i tak dalej, to… jest świat, bo on przecież ma świadomość, że 

ten świat się zdarzył, tylko że dla niego to jest równie odległe jak dla mnie Polska przed-

wojenna. Albo nawet zabory i wóz Drzymały. I to jest już jakby zupełnie zaprzeszłe, nean-

dertalskie. I siłą rzeczy musi budzić ciekawość. Tu bym szukał przyczyn tego zaintere-

sowania – w ciekawości ludzkiej. W naturalnej skłonności do zgłębiania świata, który już 

nie istnieje. Ja, mając lat dziesięć, czytałem Krawczuka, opowieści o Rzymie cezarów, to 

czemu ktoś ma się teraz nie fascynować tym światem, w którym żeby kupić masło, trzeba 

było stać w kolejce, a nie kliknąć w Tesco Online. 

 

M.B.: Często nadmieniasz, że lubisz eksperymenty, nowe tematy. Czy może myślałeś 

kiedyś o estetyce steampunku, myślałeś, żeby napisać coś w tym klimacie? 

 

Ł.O.: Nie, przepraszam, że rozczaruję wszystkich czytelników numeru steampunkowego 

„Creatio Fantastica”, ale idea napisania tekstu steampunkowego nigdy się nawet nie poja-

wiła w mojej głowie. Powiem więcej, nawet mi się BioShock nie podobał, ja w ogóle nie 
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czuję... nie, ja nawet nie dałem sobie szansy polubienia steampunku, po prostu w ogóle 

mnie on nie interesuje. Raczej... Nie no, odkupmy to jakoś. Nie mam też nic do steampunku, 

ja rozumiem, że ludzie się cieszą z tego powodu, że jest, że dla nich coś znaczy, i to jest 

okej, ale to nie jest dla mnie, to nie jest moja estetyka, ja jestem estetykiem grobu i komor-

nika. 

 

M.B.: Od 3 marca na antenie TVP Kultura ma ruszyć nowy program – Dezerterzy, 

który poprowadzisz. Tytułowi Dezerterzy to ludzie, „którzy są na pograniczach 

kultury i wymykają się utartym stereotypom”. Zdradzisz coś więcej na ten temat?  

 

Ł.O.: Stwierdziłem, że nie jestem w stanie wymyślić nic bardziej błyskotliwego niż spot-

kania z ciekawymi ludźmi. I uświadomiłem sobie, że jestem człowiekiem dosyć niszowej 

specjalizacji, i że warto by było tę niszę trochę przybliżyć. Mówimy o spotkaniach 

z twórcami. Z reguły, jak włączasz telewizor albo bierzesz gazetę, to tam są wciąż ci sami 

ludzie, nie wiem, Piotr Rubik, Doda, Nergal czasem... i to jest w porządku, bo to są gwiazdy 

i są traktowane po gwiazdorsku, nie ma co się złościć, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na 

tych ludzi, którzy dużo znaczą dla swojej publiczności – nie mówię tylko o muzykach – ale 

są jakoś tak pomijani przez media albo traktowani jak dziwadła. Ja chcę ich wziąć i wys-

łuchać, i to jest jakiś taki mój zamysł. Drugą ideą jest wyjście poza Warszawę, żeby po-

kazać trochę twórców lokalnych i to niekoniecznie gościa, który struga świątki na Zamój-

szczyźnie. A trzecia rzecz, że mnie, tak jak w pisaniu, bardziej kręci człowiek niż jego 

twórczość. Jak wezmę jakiegoś muzyka, to wolałbym, żeby on mi opowiedział o sobie, 

o tym, co go tam uwiera, a jego płyty sobie posłucham po prostu i będę wiedział wszystko 

o tym człowieku. I tak to mniej więcej widzę. Tak jak mówiłem, jestem na początku drogi, 

nie wiem tak naprawdę, gdzie będę mógł tę swoją wizję doprowadzić. Wiadomo, że jest 

jakaś granica ingerencji producenckiej, po której przekroczeniu odejdę. Ale z drugiej 

strony, nie robię sobie nadziei bycia w pełni niezależnym, bo ja nie dostałem folwarku, 

tylko możliwość przeprowadzenia programu, ktoś za to płaci, ktoś może mi coś podsunąć. 

No i po prostu nie wiem jeszcze, jak to będzie szło, jaki procent gości z mojej tak zwanej 

listy w ogóle zgodzi się porozmawiać, po prostu zobaczymy. Zaczynam, rozkręcam się. 

Ruszam do czynu.  
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M.B.: Czy wśród gości programu możemy spodziewać się jakichś nieodkrytych 

talentów pisarskich?  

 

Ł.O.: Nie, ponieważ nie będę w ogóle zapraszał pisarzy. I to jest pierwsza rzecz, jaka mi 

przyszła do głowy, i to ze względów może trochę prywatnych, bo ja się przyjaźnię z  pisa-

rzami, w związku z tym... i ja się przyjaźnię jeszcze, kurwa, z dobrymi pisarzami. W zwiąż-

ku z tym, zaproszę Twardocha, to będzie ruch, że „Orbitowski wziął kumpla do telewizji”. 

No jak już będzie Twardoch, to trzeba będzie zaprosić kogoś, kogo nie znasz, i zacznie się 

kombinowanie. Nie! Poza tym sam jestem pisarzem, czyli jestem stroną sporu. W kon-

sekwencji czego uznałem, że wobec oczywistego faktu, że literatura jest reprezentowana, 

to ją mogę sobie odpuścić. Mam co prawda marzenie, żeby zaprosić jednego pisarza, ale 

to jest bardzo szczególna sytuacja, nie podam nazwiska, i może ten jeden wyjątek będzie. 

Ale jego okoliczności będą takie, że nie wyłamie się z kierunku.  

 

M.B.: Bardzo dziękuję za rozmowę! 

 

Ł.O.: Dziękuję. 

 

 

 


