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Jacek Dehnel 

urodził się 1 maja 1980 roku w Gdańsku. Jest poetą, tłumaczem, prozaikiem, malarzem. Ukończył 
V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku-Oliwie oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia 
Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Warszawie, na Powiślu. Od września 
2006 r. wraz z muzykiem Tymonem Tymańskim i dziennikarzem Maciejem Chmielem prowadzi w 
Telewizji Publicznej program kulturalny „ŁoSssKOT”. Zasiada w Radzie Programowej Galerii 
„Zachęta”, pisze felietony do portalu Wirtualna Polska (w dziale Książki). Jest laureatem licznych 
konkursów poetyckich, również laureatem Nagrody Kościelskich (za tom wierszy Żywoty 
równoległe, 2005) i Paszportu „Polityki” (za powieść Lala, 2006). Tłumaczył m.in. wiersze Osipa 
Mandelsztama i Philipa Larkina. Jego własne wiersze tłumaczone były m.in. na baskijski, francuski, 
łotewski, słowacki, słoweński.
Jak sam przyznaje, jest gejem, co znajduje wyraz w jego poezji.
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Jacek Dehnel 
Lala
 

Jest rok 1919. W Kielcach przychodzi na świat dziewczynka. Roztargniona rodzina przez pięć lat nie 
może się zebrać, aby nadać jej imię. Mówią o niej „Lalka”, „Laleczka”, „Lalunia”. W końcu rodzice 
wywiązują się ze swojego obowiązku, jednak dziewczynka na zawsze już pozostaje Lalą. 
W powieści Jacka Dehnela imię bohaterki nabiera jednak dodatkowych znaczeń. Z jednej strony 
jest wyrazem czułości, jaką przez całe życie otaczana była przez bliskich, z drugiej zaś metaforą jej 
starczego bezwładu i zdziecinnienia, powolnego zapadania w letarg, którego jesteśmy świadkami w 
ostatniej części utworu.
Rozpięta pomiędzy tradycją rodzinnej sagi, biografii, powieści o dojrzewaniu i wywiadu-rzeki, „Lala” 
jest historią kobiety, która wbrew temu, co nieustannie powtarzała, zawsze miała więcej rozumu 
niż szczęścia. Dzięki temu udało jej się dokonać rzadkiej sztuki – przeżyła bezpiecznie i względnie 
pogodnie najokrutniejsze chyba stulecie w historii Europy. Perspektywa wkraczającego w dorosłość 
wnuka, z której śledzimy dawne i obecne losy bohaterki, dodaje książce specyficznego uroku.
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powieść, format 12,5 x 19,5 cm, 408 stron, oprawa twarda

ISBN 83-7414-222-7
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Dehnel: Nie lubię oglądać siebie w TV
2006-11-14

Rozmawiał: Max Fuzowski 

Relaz: Sztuka odzwierciedla życie, czy życie sztukę? 
Jacek Dehnel: Nie wiem, nie jestem teoretykiem sztuki. 

To jest jednak pytanie do artysty, czyli praktyka. Nieraz przecież twórcy właśnie toczyli o 
to spory. 
Tak, to prawda. Ale byli to twórcy, którzy oprócz tego zajmowali się teorią sztuki. Myślę, że na 
świecie w ogóle nie ma spraw zupełnie oderwanych od reszty – a już sztuka i życie są ze sobą 
splecione siecią nader bliskich i najrozmaitszych powiązań, wpływają na siebie nieustannie i 
obustronnie. Oczywiście, w czasach, w których jaskiniowcy polowali na mamuty – czy, jak chciałby 
dendrolog Giertych, na dinozaury, względnie smoki – najpierw było wydarzenie (Hugud cisnął 
oszczepem w mamuta i trafił) a potem sztuka („Hugud, eya, eya, cisnął, eya, eya, oszczep, eya, 
mamut, hey!”). Ale potem sprawy się skomplikowały i odtąd pieśni Huguda zaczęły wpływać na 
życie jaskiniowców. I, być może, mamutów.

Pański wizerunek jest pochodną twórczości czy może jest odwrotnie?
To są osobne sprawy, które zresztą recenzentom moich książek często zdarza się mieszać. 
Niestety. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie krytyki literackiej opartej na rozważaniach 
kostiumologicznych. Świetlicki przez pryzmat czarnych golfów, Podsiadło - przez dredy, Woźniak - 
przez sweter z węzełkami, Dehnel - przez surduty i cylindry. Ale rozumiem, że krytycy muszą sobie 
jakoś redukować dysonans poznawczy, krytycy też ludzie.

Piszą o Panu, że jest Pan dandysem.
Tak, to prawda, tak nieraz piszą.

Jest nim Pan? 
To zależy, jaką miarę i definicję Pan przyłoży. Jeśli dandys to dla Pana typ, który dziwnie się ubiera 
i kolekcjonuje piękne, a przynajmniej osobliwe przedmioty, to owszem. Ale jeśli chodzi Panu o to 
wszystko, co dandyzmowi w różnych fazach towarzyszyło: rozrzutność, pogarda, nienawiść dla 
filistrów, spędzanie całych dni i (raczej) nocy na ekscentrycznych balach i wielogodzinnych 
bankietach, podczas których wszyscy podziwiają czyjeś cytrynowe rękawiczki albo frak z 
bizantyjskich ornatów, to nie, nie jestem dandysem żadną miarą. Ani mam na to czas, ani środki, 
ani ochotę. Zresztą, jak uczy przykład diuka Jana, nudnawa to egzystencja. Choć nie miałbym nic 
przeciwko posiadaniu w zbiorach małego choćby szkicu Moreau.

Jak pisał Oscar Wilde, którego jest Pan ponoć miłośnikiem (zdaje się, że wyczytałem to 
w „Lampie”): Celem sztuki jest ukazać sztukę i skryć artystę. Pan się nie skrywa. 
To raczej różnym osobom wydaje się, że jestem miłośnikiem Wilde’a; owszem, lubię go, 
szczególnie za bajki, ale bez przesady – jest z pewnością mnóstwo pisarzy, których cenię sobie o 
wiele wyżej (Balzac, Mann, Schulz, Gombrowicz, Marquez, Murdoch, itp.). Nie skrywam się może w 
ruchu ulicznym, to znaczy widać mój cylinder z daleka, i owszem. Nie jestem też pisarzem-
odludkiem, kryjącym się przed mediami, najlepszy dowód, że udzielam Panu tego wywiadu. 
Natomiast kwestia pisania, autora w dziele, to sprawa osobna. Zdecydowanie nie przepadam, 
zwłaszcza w poezji, za pisaniem narcystycznym, masturbacyjnym, za książkami, w których autor 
na koszt czytelnika zaleca się do własnego pępka. Jeśli nawet, jak w „Lali”, pojawiam się w moich 
książkach, to nie o mnie w tych książkach chodzi; w ogóle nie o osoby chodzi, tylko o problemy i 
prawidłowości.

Jacek Dehnel, znany poeta, komplementowany przez krytyków prozaik i osobowość 
telewizyjna, jest już gwiazdą? 
Znany poeta to w ogóle trochę oksymoron. Ale niech tam. Znany poeta to Marcin Świetlicki albo 
Wisława Szymborska, a nie ja. Nie jestem też osobowością telewizyjną – osobowość telewizyjna to 
Kazimiera Szczuka, Katarzyna Dowbor albo Tomasz Kammel. Ja w telewizji jedynie współprowadzę 
(dość nieudacznie i od niedawna, bo od dwóch miesięcy) dwudziestopięciominutowy program o 
kulturze, w którym komentuję książki jeżdżąc autobusem i marznąc na dworcu Warszawa Ochota. 
Komplementowany przez krytykę też jestem raczej od niedawna. Proszę mnie źle nie zrozumieć: 
wszystkie te nowości w moim życiu akceptuję i staram się do nich przyzwyczaić, ale to nie są 
sprawy, które mam zrozumiane, przetrawione i odłożone na bok. A do gwiazdy jeszcze mi ho ho i 
wcale nie jestem pewien czy jest to kierunek mi przeznaczony. Prawdę mówiąc, gdybym mógł 
dostawać podobną pensję za taką samą pracę bez konieczności pokazywania się na wizji, to pięciu 
minut bym się nie zastanawiał. Nie mam parcia na szkło, nie lubię oglądać siebie w TV.
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Droga do prozy wiedzie przez poezję?
Nie wiem, pewnie różnie w przypadku różnych pisarzy. U mnie było inaczej: najpierw pisałem 
prozę, potem wiersze. Zresztą moja pierwsza książeczka, wydana jeszcze w liceum, to zbiór 
opowiadań. Tak się po prostu później złożyło, że moja proza nie miała szczęścia ani do nagród, ani 
do wydawców, natomiast równolegle poszczęściło się poezji i dzięki nagrodzie Kościelskich 
wydawnictwo W.A.B. zwróciło się do mnie z propozycją wydania powieści „Lala” oraz dalszej 
współpracy. Która nam się zresztą układa świetnie.

Podobno został Pan poetą w momencie, kiedy nazwał nim Pana Czesław Miłosz. 
Tak? Nic mi o tym nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście, zanim dostałem od Czesława Miłosza notę 
na okładkę „Pochwały przemijania” (która to nota w końcu trafiła na debiutancki tomik wierszy, 
czyli na „Żywoty równoległe”), nigdy nie pisałem o sobie poeta, tylko zajmuję się pisaniem wierszy. 
Wydaje mi się, że było to uczciwsze postawienie sprawy.

Nie bał się Pan zabrać za prozę?
E, gdzie tam. Wychowywałem się w domu, w którym wszelka twórczość była w cenie; od dziecka 
zachęcano nas do rysowania, pisania, czytania – bo mądre czytanie to też przecież jakaś twórczość 
– i dla mnie to było dość naturalne. Zresztą przecież ja zacząłem pisać jeszcze w podstawówce, 
wtedy się nie myśli czy pisanie jest straszne, czy nie. A bywa straszne.

Pańscy rówieśnicy piszą o swoich znajomych i wrogach. Hektolitrach wódki, które 
wypijają zarówno z jednymi, jak i drugimi. A Pan pisze o swojej babci. Jest Pan aż tak 
bardzo ekscentryczny? 
Czy ja wiem? Ja nie czytuję zbyt często tego, co piszą roczniki osiemdziesiąte. A jak czytuję, to z 
reguły bez wielkiej przyjemności. Zresztą nie piję wódki, więc miałbym problem z opisywaniem 
tegoż. W moim domu i wśród moich przyjaciół opowieści rodzinne są czymś oczywistym – proszę 
tylko pomyśleć: mamy dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, do tego dochodzą 
kuzyni, ciotki, pierwsze żony i drudzy mężowie. Przecież to jest tłum ludzi, którym się przydarzyły 
rozmaite życia. Co za kopalnia zdarzeń, co za kopalnia anegdot! Choć, z drugiej strony, myślę 
sobie, zdarzają się też chyba zupełnie nudne rodziny. Tak jak są nudne klasy w szkołach, prawda? 
Trzydzieści osób, o których nie da się opowiedzieć niczego ciekawego. Więc może są takie rodziny, 
nie wiem, nie znam.

Czy „Lala” jest Pańską mentalną autobiografią?
„Lala” jest książką międzygatunkową, bo trochę to gadana autobiografia mojej babci, trochę jej 
biografia, trochę wywiad-rzeka, trochę powieść. Ale czy to jest moja autobiografia? Nie, chyba nie… 
może jakoś szczątkowo, bo przecież każdy z nas jest po części determinowany przez to, co 
przekażą mu jego bliżsi i dalsi przodkowie: poglądy, zabobony, wiarę, stosunek do świata, choroby 
dziedziczne, traumy, etc. W takim sensie „Lala” opisuje pewną część mojego życia, mojego bagażu. 
Ale ja w tej książce naprawdę jestem nieistotny. Istotna jest opowieść, narracja, istotna jest miłość 
i radzenie sobie z chorobą. Reszta to pikutki.

W jednej z recenzji „Lali” przeczytałem: Z pomysłami na następne książki może być 
problem. Trudno bowiem by nagle pojawiły się kolejne, inspirujące historie, a sam 
Dehnel, pozbawiony uroczej babci, niekoniecznie będzie w stanie poradzić sobie z 
wymyśleniem własnych. Zamierza Pan rozczarować tego krytyka i sobie poradzić? 
Cóż, ja w swoim czasie byłem bardzo pracowitym chłopcem. „Lala” nie jest ani moją pierwszą 
powieścią, ani jedyną – przed nią powstały „Hologramy”, czyli pisana pod koniec liceum powieść 
szkatułkowa (byłaby wyszła w 2001 roku w ramach Nagrody Literackiej Miasta Gdańsk, podobnie 
jak moja pierwsza książka; niestety, miałem wtedy problemy finansowe i wygraną zamiast na druk 
musiałem przeznaczyć na życie). Równolegle do „Lali” powstawała powieść „Dni hojności”, która 
wyjdzie w W.A.B. za rok, do tego jest spory stosik opowiadań – w sumie mam pewnie na koncie z 
półtora, może dwa tysiące stron prozy. Oczywiście dużej części z tego nie będę wydawał, bo też nie 
ma potrzeby mnożenia kiepskich książek. Ale, jak Pan widzi, nie cierpię na brak pomysłów. Nie 
bardzo więc rozumiem to utyskiwanie trudno bowiem by nagle pojawiły się kolejne inspirujące 
historie – komu trudno? Świat jest taki zajmujący i co chwilę tyle się w nim wydarza – a do tego 
mamy nieprzebrane ilości dawnych historii. Tylko siadać i pisać. Inna sprawa to mądrze wybrać – 
bo książka przecież musi zawierać coś więcej niż plot, niż historyjkę, fabułkę, musi dotykać spraw 
głębszych i powszechniejszych niż czyjś jednostkowy (prawdziwy lub zmyślony) los – ale to już 
osobny temat.

Rozmawiał: Max Fuzowski

http://relaz.pl/magazyn-artykul.php?id=715
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Wychowała mnie Szeherezada
Fragment rozmowy Katarzyny Janowskiej z Jackiem Dehnelem

(...) Katarzyna Janowska: - W „Lali”, za którą dostał pan naszą nagrodę, opowieść jest 
wartością nadrzędną. Wątki zaczynają się, gubią, zaplatają, by powrócić nieoczekiwanie 
w innym miejscu. Tytułowa Lala jest już sędziwą damą, choć z drugiej strony, jak mówi: 
co dla młodej kobiety znaczy 81 lat? To jest opowieść pańskiej babci?

Jacek Dehnel: - No cóż, ja w tej książce w zasadzie niczego nie zmyśliłem, to jest w gruncie 
rzeczy zapis, rejestracja jednego życia. Oczywiście z rozmaitymi szczegółami, boczkami, 
dodatkami, ekstrabonusami, bo też i nie da się żyć osobno, w oderwaniu od innych ludzi. Miałem 
olbrzymie szczęście być wychowany przez prawdziwą domorosłą Szeherezadę, która przez całe 
dzieciństwo opowiadała mi o rodzinnym Lisowie, o niemieckiej okupacji, ale równolegle przeplatała 
to fabułami Szekspira, greckimi mitami, streszczeniami wielkich książek i filmów. Kiedy dorosłem, 
przedstawiałem jej różnych znajomych i przyjaciół, i nie można ich było oderwać od tych 
niekończących się anegdot o perskich szachach, Gombrowiczach, zgubionych pierścionkach z 
szafirem. A potem wszystko to zaczęło znikać, rozpływać się, rozsupływać. W niepamięci, w 
starości, w chorobie. Bo to jest przecież książka o żegnaniu się, prawda? Rzadko spotyka się 
człowieka o tak niesłychanej osobowości, o tak fascynującym życiu – i z takim talentem do 
zrelacjonowania tego życia po wielu latach. Byłoby głupotą i olbrzymią stratą zaprzepaścić 
wszystkie te historie. Ale przede wszystkim byłoby głupotą i aktem szkodnictwa, bumelanctwa i 
sabotażu kulturowego nie opisać kobiety, która stała za tą narracją, która ożywiała ją swoim 
wielkim talentem i mądrością. Chyba każdy z nas potrzebuje kogoś takiego – mistrza życia. Kogoś, 
kto wie, jak należy postępować wobec bliźnich, czym się kierować, jakie wybory podjąć, kto może 
świecić przykładem, a nie tylko zakurzonym dyrdymałem z ksiąg rozkazów i nakazów. Ja miałem to 
szczęście i starałem się przekazać je innym, przynajmniej pośrednio.

Ta powieść to w pewnym sensie hołd złożony kobietom żyjącym w cieniu mężczyzn. 
Chciał pan wydobyć z historii, w której pierwszoplanowe role grają zawsze mężczyźni, 
ich żony, matki, opiekunki, które szły z nimi na Sybir, ratowały ich przed śmiercią, 
chroniły dobytek, dzieci?

Nie, nie. Ta książka to hołd złożony kobietom, które miały tyle siły, że w żadnych męskich cieniach 
nie żyły, ba, same sporo mężczyzn zacieniały. Akurat polska historia, z oczywistych względów, 
obfitowała i obfituje w silne kobiety; pod tym względem „Lala” niczego nowego nie mówi. Ale czym 
innym jest wiedzieć o rozmaitych niezłomnych zakonnicach, dzielnych żonach i bohaterskich 
łączniczkach, a czym innym jest zostać wychowanym przez taką kobietę.

Pana książka to argument przeciw modnej tezie, że współczesna kultura nauczyła nas 
nie zauważać śmierci, odwracać się od starości. Czy to była dla pana najtrudniejsza do 
napisania część książki? Opisu własnego umierania Lala już chyba nie mogła dyktować?

Wprawdzie od ukończenia książki minęły ponad cztery lata, ale babcia jeszcze żyje, jeśli oczywiście 
możemy tak mówić o egzystencji wyłącznie biologicznej… Ta powieść rodziła dwa podstawowe 
problemy językowe. Po pierwsze: konieczność znalezienia języka, który pozwoliłby przekazać 
opowieści babci, tę wielką narrację, z jej pętlami, dygresjami, nagłym porzucaniem wątków i 
podchwytywaniem ich po chwili, z oryginalnymi zestawieniami słów, dowcipem, błyskiem. Sama 
rejestracja, dajmy na to nagranie magnetofonowe, nic by tu nie dała. Musiałem znaleźć sposób, 
trick literacki, który przechowa żywość tego głosu oraz osobowość, której służy. A drugi 
podstawowy problem to właśnie kwestia fizjologii, starości, choroby. Czy można to opisać, czy 
wypada, czy nie naruszę prywatności babci? Nie miałem takich wątpliwości, jeśli chodziło o różne 
intymne szczegóły z jej młodości, bo sama opowiadała chętnie o bardzo osobistych sprawach 
ludziom dopiero co poznanym. Ale osuwanie się w chorobę – o, to zupełnie inna rzecz. Z drugiej 
strony wycięcie całej tej partii książki, w moim pojęciu najważniejszej i nierozerwalnie związanej z 
całością, byłoby nie tylko stratą literacką, ale i zubożeniem mojego hołdu dla babci – bo jej klasa, 
poczucie humoru i mądrość objawiały się również w kolejnych stadiach starości. I to jest godne 
zapisania.

Opowiada pan o końcu ziemiaństwa. Na oczach Lali, czyli powieściowej babci, rozsypuje 
się kultura, obyczaje, sposób życia warstwy społecznej, do której należała jej rodzina. 
Ale zostaje opowieść. Czy to pochwała literatury? Literatura ma dzisiaj jakieś znaczenie? 
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Ma wpływ na coś więcej oprócz siebie samej?

Ja nie sądzę, po pierwsze, żeby to było takie znowu ziemiaństwo, wtedy to była inteligencja, tyle że 
mieszkająca w dworku, bez żadnych zadęć i fumów. Zresztą powiedzmy szczerze, fumy to mieli i 
mają nuworysze, którzy cały czas się boją, że ktoś im uchybi. A u mnie jednym z podstawowych 
rodzinnych powiedzeń było: „No posprzątaj ze stołu, korona ci z głowy nie spadnie”. Myślę, że 
kultura inteligencka w najpełniejszy sposób trwa właśnie w języku. Przecież to od razu słychać, że 
ktoś umie wypowiedzieć zdanie wielokrotnie złożone i z kilkoma czterosylabowymi wyrazami, z 
odpowiednią intonacją, okresem retorycznym itp., a kto inny zaciuka się przy jakimś wiechciu z 
trzech słów. Właściwego zachowania przy stole i kilku formuł grzecznościowych każdego można 
nauczyć, ale nie da się komuś przeprogramować sposobu mówienia. No, troszeczkę. Ale Eliza 
Doolittle to jednak bajkowy Kopciuszek, bez szans w realu.

Tak, myślę, że właśnie słowo ma moc. Gdyby tak nie było, nie zajmowałbym się pisaniem. 
Literatura, która interesuje się wyłącznie sobą samą, jest dla mnie tworem pustym i zbędnym. 
Mówię „wyłącznie”, bo jest sporo wielkiej literatury autotematycznej, ale tam zawsze chodzi o coś 
głębszego. Mnie fascynuje to, że słowo, na przekór wszystkiemu, na przekór pięknej historii 
Borgesa o żółtej róży Marina, może w sobie zamknąć życie. I czyni to nieraz w sposób doskonały.

Obraz wygnania i rozstrzelania Żydów z miejscowości, w której mieszkała tytułowa 
bohaterka „Lali”, wprowadza ciemną tonację do opowieści. W powieści pisze pan o 
Żydach w życiu babci Lali. Miała koleżanki Żydówki, walczyła z gettem ławkowym. Może 
dlatego los sprawił, że nie musiała oglądać ich zagłady. Zniknęli i świat nigdy nie był już 
dla niej taki sam?

Nie wiem, bo to nie jest pytanie do kogoś z tego pokolenia, kogoś urodzonego prawie pół wieku 
później. Dla mojej babci, która sympatyzowała z Żydami z zasady, jak z każdym niesprawiedliwie 
krzywdzonym człowiekiem czy grupą społeczną, to był z pewnością jeden z podstawowych szoków 
w jej życiu – ale ja to sobie mogę próbować wyobrazić tylko pośrednio, na przykład tak, że teraz 
wkracza do nas jakiś ościenny kraj i morduje wszystkich moich znajomych i przyjaciół, którzy mają 
kręcone włosy. Albo szare oczy. Warszawa jest pod tym względem strasznym miastem, bo tu się 
wszędzie czuje śmierć. Nie tylko w getcie i nie tylko Żydów, po prostu ludzi. Idzie się ulicą, patrzy 
na drzewo i myśli, że na jego miejscu był pięciopiętrowy dom, z którego nikt nie ocalał. Ale jak 
bym tego nie usiłował zrozumieć, jest to dla mnie zupełnie niepojęte w swej grozie doświadczenie, 
podobnie jak różne inne doświadczenia drugiej wojny światowej: utraty domu, ciągłego strachu, 
widoku zrujnowanych miast. Daj Boże, nie będzie mi dane się z tym mierzyć. (...)
 
http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead10&news_cat_id=646&news_id=207417&lay
out=1&forum_id=8015&fpage=Threads&page=text
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Popisz z pisarzem
Internetowy Klub Książki w MBP w Szczecinie

(fragmenty zapisu czatu z udziałem Jacka Dehnela)

18:31 [piotr de] jak trafił pan do programu "łoskott"? miało to coś wspólnego ze znajomoscia z 
Tymonem?
18:31 [Jacek Dehnel] Ale ja nie znałem Tymona. Ani Maćka. Zadzwonili z telewizji, zaprosili mnie na 
próbne zdjęcia, i tyle.
18:32 [Jacek Dehnel] Choć jak się okazało, uczyła nas ta sama anglistka w gdańskiej Piątce, pani 
Kiazimova, nota bene znakomita nauczycielka i bardzo urocza osoba :)

18:42 [anielka] czy tworząc wokół siebie specyficzną atmosferę po prostu pokazuje Pan, co jest mu 
bliskie, czy może jest to negacja współczesności, na przykład w jej popkulturowym znaczeniu?
18:44 [Jacek Dehnel] Ja nie neguję współczesności, ja bardzo lubię współczesność. Natomiast żyję 
sobie jak mi się podoba - i jeśli mogę kupić sobie za 30 zł nowy talerz, który za pół roku będzie wart 5 
zł, i za te same 30 zł mogę sobie kupić talerz z XIX wieku czy z międzywojnia, który za pół roku 
będzie wart nieco więcej, i w dodatku jest ładniejszy i milszy w dotyku - to co się zastanawiać? 
18:45 [Jacek Dehnel] Kiedyś wszystko było lepsze, tańsze i z drewna :)
18:45 [amelka] mam wrażenie, że Pana spojrzenie jest jednak "niedzisiejsze", w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. myślę, że barwi Pan sobie świat na swoją modłę. Gerydony, kornety, gazony - tego 
już nie ma.
18:46 [Jacek Dehnel] Jak nie ma? Pani sobie wpisze w wyszukiwarkę Allegro "gerydon".
18:46 [Jacek Dehnel] Czasem wyskakuje jeden, czasem sześć :)
18:46 [Jacek Dehnel] A gazon to ja mam przed domem.
18:55 [amelka] nie ma tego w żywym języku :) a co nie nazwane, to nie istnieje
18:56 [Jacek Dehnel] Jak to nie ma? Ja tego słowa używam, użytkownik Allegro używa, Pani używa. 
Jest, tylko jest rzadkie - bo też opisuje rzadką rzecz. Ale tak samo rzadki jest aksolotl. Albo nawet 
rzadszy. Albo białorzytka płowa.

18:56 [k_borkowski] W jednej z rozmów z dziennikarzami "Polityki" odcinał się Pan od przesadnego 
manifestowania swojej orientacji seksualnej. Miałem wrażenie, że wyznaczył Pan bardzo jasne 
granice, ale nie znalazłem w Tym pasji przeżywania (nie chodzi mi o emocjonalny ekshibicjonizm). 
Czy rzeczywiście tylko o granice tu chodzi? Czy raczej o stworzenie sobie przestrzeni intymności, ale 
do czegoś wyraźnie twórczego, a nie zamkniętego, "skulonego wręcz" we wsobności?
18:58 [Jacek Dehnel] Nie, to nie jest kwestia żadnego kulenia się. Ja po prostu nie lubię podejścia 
"Cześć, nazywam się Damian, jestem gejem". Miałem kiedyś współlokatorkę, z ogłoszenia, która się 
przedstawiała "Cześć, jestem Ania, skończyłam prawo". Też mi się to nie podobało.
18:59 [Jacek Dehnel] Moje życie osobiste jest moim życiem osobistym; owszem, być może kiedyś 
napiszę o tym książkę, w końcu są moje wiersze miłosne, nawet całkiem sporo, ale jeśli tak się dzieje, 
to dlatego, że mówią właśnie o miłości ogólnie, w jakimś szerszym planie. A nie że opowiadam 
"Faktowi" o ulubionych technikach seksualnych.

18:59 [emma] Czy zaskakuje Pana albo przeraża ppularność?
19:00 [Jacek Dehnel] Zaskakuje, czasem nieco męczy. To jest dla mnie nowa sytuacja, wie Pani, ja 
przez ponad trzy lata nie mogłem wydać "Lali", wcześniej miałem problemy z wydaniem wierszy... 
robiłem swoje, na boku, pisałem do szuflady, i to mi starczało, bo miałem poczucie, że robię coś, co 
mnie rozwija. A teraz taki bonus dostaję, czasochłonny, ale dość miły ogólnie rzecz biorąc.

19:29 [emma] Interesuje się Pan w ogóle Polityką czy w to "bagno" lepiej nie wchodzić?
19:31 [Jacek Dehnel] Interesuję się polityką o tyle, o ile ona interesuje się mną. Czytam gazety, portale 
z wiadomościami, dyskutuję, głosuję we wszystkich głosowaniach. Ale nie widzę siebie w polityce - 
choć ostatnio namawiano mnie do wstąpienia do jakiejś nowej partii.
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20:02 [kerone] kiedy następna książka?
20:03 [piotr de] kiedy premiera nowej ksiazki?
20:03 [Jacek Dehnel] Prawdopodobnie jakoś tak w marcu (proza, w WAB), w lutym, jak dobrze 
pójdzie, powinny się ukazać w Biurze Literackim przekłady Larkina
.
20:03 [anielka] Dziękuję za rozmowę, Panie Jacku. i łączę pozdrowienia z Krakowa.
20:03 [emma] Dziękuję za spotkanie!!!!!!
20:04 [Jacek Dehnel] Dziękuję wszystkim Państwu, do widzenia, do usłyszenia, do przeczytania!

Lala, Lali, Lalę, Lalą, o Lali...
18:06 [anielka] To pewnie trudne, bo nie mierzalne, ale jak "oszacowałby" Pan stosunek prawdy do 
fikcji w Lali?
18:07 [Jacek Dehnel] To jest bardzo łatwo mierzalne, jeśli chodzi o "fakty" czyli to, co się dzieje 
fabularnie, bo to są wszystko miało miejsce, i świadkiem tego była albo Babcia, albo ja (potem, jak się 
nią opiekowałem).
18:08 [Jacek Dehnel] Zmyślona jest tylko wizyta cesarzowej Eugenii,
18:08 [Jacek Dehnel] ale to jest fragment, w którym jest mały, zmyślający chłopiec
18:08 [Jacek Dehnel] ja akurat zmyślałem, że jestem synem murzyńskiej księżniczki,
18:09 [Jacek Dehnel] ale ponieważ cesarzowa Eugenia rzeczywiście po abdykacji Napoleona III 
jeździła po świecie i wizytowała różne rodziny, w tym rodziny pisarzy, podówczas małych chłopców 
(Proust, Lampedusa, Gide albo Cocteau),
18:09 [Jacek Dehnel] to pomyślałem, że to będzie fajne puszczenie oka do czytelników.

18:12 [amelka] Panie Jacku, na ile prawomocne jest utożsamianie Pana z narratorem w "Lali"? 
18:13 [Jacek Dehnel] Całkowicie - to znaczy na tyle, na ile w ogóle można utożsamiać bohatera (nawet 
biografii) z żyjącą istotą. Zresztą cała książka daje czytelnikom pole do takiego utożsamienia, jak 
sądzę. Ale to jest specyficzna książka, bardzo osobista, niewiele takich książek się pisze.
18:14 [Jacek Dehnel] Niewiele w takim sensie, że każdy człowiek ma raptem parę takich tematów w 
życiu. Niektórzy może jeden, może żadnego.

18:24 [amelka] czy Panśka wrażliwość, obserwowanie świata przez swoistą "mgiełkę" nie kłóci się z 
charakterem czasów, w jakich żyjemy? czy potrafi Pan dzisiaj odnaleźć taki urok, o jakim pisał Pan w 
"Lali"
18:25 [Jacek Dehnel] Wie pani, to są nasze czasy. "Lala" dzieje się współcześnie, czy na przestrzeni 
ostatnich kilku lat przed jej napisaniem i w czasie pisania, tyle, że ma obszerne retrospekcje,
18:26 [Jacek Dehnel] ale to jest opowieść o żywej osobie, żyjącej w naszych czasach. Więc jeśli wczoraj 
byłem w Oliwie i odwiedzałem babcię, to trudno mi się zgodzić, że to jest coś poza charakterem 
czasów, w których żyjemy.
18:27 [Jacek Dehnel] Owszem, nasze czasy to internet, komórki i sondy na Marsie, ale loty kosmiczne 
były kilkadziesiąt lat temu, a telefonię wymyślono prawie sto lat temu, a o pneumatykach 
(poprzednikach esemesów) nikt już nie pamięta :) Nasze czasy to również zabita deskami wieś na 
Białorusi i oaza w Afryce, i staruszka w pustym mieszkaniu.

18:27 [anielka] osobowości Babci też pewnie nie musiał Pan ubarwiać? a czy Pana rodzina podobnie ją 
postrzegała?
18:28 [Jacek Dehnel] Ja ją nawet musiałem nieco utemperować, bo bohater literacki musi być 
przekonujący, i niektóre jego cechy mogą być zbyt przesadne, wtedy brzmią "papierowo" i, 
paradoksalnie, choć są mocniejsze i wyraźniejsze, osłabiają postać literacką.
18:30 [Jacek Dehnel] A cóż, moja rodzina... dziadek ją uwielbiał, dla mamy zawsze była chyba 
najważniejszą osobą w życiu, mój ojciec ma do niej ambiwalentny stosunek (trudno być jej zięciem), 
ale myślę, że szanowali się nawzajem, cenili i lubili, choć mieli często rozbieżne poglądy na różne 
sprawy. Mój brat nie miał z nią tak bliskiego kontaktu jak ja, ale ja rzeczywiście miałem jakiś 
wyjątkowo bliskie powiązania z Babcią. Charakter, zainetersowania, poglądy.
18:38 [anielka] dlatego że jest Pan pisarzem a nie kronikarzem czy dziennikarzem na przykład:)
18:38 [anielka] poza tym kłamstwo w literaturze ma inne prawa
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18:39 [Jacek Dehnel] Oczywiście, że kłamstwo ma inne prawa - tylko to była historia tak żywa, tak 
osobista, tak przeżyta, że nie widziałem żadnego sensu żeby coś zmieniać.
18:40 [Jacek Dehnel] Komponować, selekcjonować, układać, wymyślać właściwy język , który by 
odwzorowywał mowę Babci w różnych stadiach - no, jasne. Ale nie było potrzeby dodawania postaci 
czy zdarzeń.

18:31 [k_borkowski] Rzeczywiście "Lala" jawi mi się jako na wskroś osobista. Czy nie ma Pan 
wrażenia, że to, co stanowiło misterium Pana przeżywania, stając się jawnym, straciło trochę swój 
blask, schodząc w sferę profanum :)?
18:33 [Jacek Dehnel] Zależy jak Pan widzi literaturę. Jeśli jako coś, co "bruka" historię, rzuca ją na 
półki księgarń (wiadomo: rynek - ohyda! :) ), to można tak uważać. Ale dla mnie literatura to jest 
intymny kontakt z czytelnikiem, to jest opowiadanie historii, ożywianie jej. Nie, nie sądzę, żeby tu 
zachodziło jakieś "profanowanie".

19:05 [anielka] Ja znów o Lali. jej istotnym tematem jest narracja, pokazana jak odrębny byt, żyjąca. 
Czy myśli Pan, że zdołał wyrazić "wszystko" i tak jak Pan chciał, a może każdy kolejny akt 
opowiadania pokazałby nam całkiem inną Lalę? i całkiem innego mówiączego?
19:05 [Jacek Dehnel] Kolejny akt tej książki to jest grób, proszę pani.

19:38 [edytorka] Witam! Mam pytanie trochę niedyskretne, jeśli pan nie chce - nie musi pan przecież 
odpowiadać:) Jak duży udział w powstaniu "Lali" miał pana redaktor prowadzący? Jak wogóle 
układała się współpraca z wydawnictwem?
19:41 [Jacek Dehnel] Marianna Sokołowska jest cudownym redaktorem i włożyła w "Lalę", jak w 
każdą książkę, mnóstwo pracy, ale to było na poziomie literówek, interpunkcji, pojedynczych 
wyrazów. Zresztą to wszystko były zmiany konsultowane, siedzieliśmy godzinami i czytaliśmy 
akapit po akapicie, dyskutowaliśmy mnóstwo... ale to była książka skończona i spójna, nie usunęliśmy 
żadnego akapitu, żadnego - o ile mnie pamięć nie myli - zdania, nawet krótkiego, niczego nie 
dodaliśmy do "Lali". A współpraca z Wydawnictwem układa się znakomicie, tam pracują przemili 
ludzie, bardzo życzliwi; pani Marianna jest fantastyczna, panie z działu promocji słyną wśród 
krytyków literackich z serdeczności i pomocności.

http://www.mbp.szczecin.pl/index.php?modul=mbp&akcja=zapis_czatu&gosc_id=2

Dlaczego Jacek Dehnel wielkim artystą jest

(Recenzja umieszczona w Biblionetce i komentarze do recenzji)

Autor: Agis   Książka: Lala (Dehnel Jacek)
Nie znoszę Masłowskiej, nie kusi mnie żaden twórca z huty ani inni młodzi, gniewni i wulgarni. 
Szczerze mówiąc, gdzieś w zakamarkach umysłu zaczęłam sprawdzać prawdziwość twierdzenia o 
rzekomej zazdrości, jaką się czasami zarzuca nierzuconym na kolana wobec niezaprzeczalnego 
piękna słów pisanych przez gwiazdy literatury. I nagle pojawia się Jacek Dehnel. Moje podejrzenia 
(odetchnęłam z prawdziwą ulgą!) przestają mieć rację bytu. Młodej prozy, która by była "moja", 
przed nim po prostu nie było. A Dehnel? O tym, że to książka "o babci", już każdy przeciętny 
czytelnik, śledzący na bieżąco nowinki literackie, wie. Ograniczę się zatem do własnych 
spostrzeżeń. Na początku trochę gubiłam się w pradziadkach i praciotkach, i innych niuansach 
drzewa genealogicznego, więc przestałam przywiązywać uwagę do tego, kto jest kim, i wkrótce 
wszystko się samo jakoś poskładało. Trochę też nie pasowała mi poszarpana, połatana narracja, ale 
z czasem przekonałam się, że to autor miał rację. To nie jest fikuśne udziwnienie, zastosowane, by 
zaskoczyć czytelnika narracją, "jakiej jeszcze nie było", lecz sensowny zabieg literacki, oddający 
klimat przebywania z babcią, a przy tym dający możliwość wplecenia kilku scenek współczesnych (z 
tą z moją ulubioną Marią Janion na czele!). Czym dla mnie jest ta książka? Poruszającą do łez i 
rozśmieszającą do łez opowieścią o życiu, o wszystkich jego blaskach, cieniach i jeszcze głębszych 
cieniach. O rodzinie, dla której znajomość języków obcych, sztuka i literatura od pokoleń są 
chlebem powszednim. O wielkiej tęsknocie za odnalezieniem klucza do krainy dzieciństwa oraz 
miejsc i osób, które utraciliśmy. I o starości. W dobie kultu młodości autor, bez żadnych uprzedzeń, 
a z mieszaniną rozpaczy i czułości, opisuje nieposłuszne, pozbywające się wstydu, starcze ciało i 
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umierający "piękny umysł". Naprawdę, trudno przejść obok tych słów obojętnie. Jacek Dehnel jest 
autorem niemożliwie inteligentnym i pozostaje mi żałować, że dotychczas bardziej oddawał się 
twórczości poetyckiej. Przede mną - istotą prozolubną - uroki poezji pozostają nieodsłonięte. Cieszy 
mnie jego niechęć do wulgaryzmów. Jedyny w książce, nieco "brzydszy" wyraz, został opatrzony 
adnotacją: "ups... za sto złotych bym tak nie napisał"*.

* Jacek Dehnel, "Lala", WAB, 2006, s. 295.

Dodaj komentarz

Pokaż: [drzewo komentarzy] [komentarze według daty dodania] 

Użytkownik Diana Małgorzata 2007-01-10 18:58:13 napisał(a):
Dziękuję, Agis. Miałam nadzieję, że coś o tej książce napiszesz. I nie zaskoczyło mnie, ze świetnie ci to 
wyszło! 

Użytkownik bogna 2007-01-10 19:14:18 napisał(a):
Zachęciłaś mnie do przeczytania tej książki, będzie czekać w schowku na swoją kolejkę. Dziękuję:-)))

Użytkownik librarianka 2007-01-12 21:23:33 napisał(a):
Perełka wspomnieniowa? Napisana pięknym, starannym językiem (autor to poeta!). To jest coś dla 
mnie. Dzięki Agis za kolejną zachęcającą recenzję.

Użytkownik Michotka 2007-01-16 14:19:23 napisał(a):
Przeczytałam kilkadziesiąt stron "Lali" i jestem pod wrażeniem! Moje odczucia co do "młodej prozy" 
są podobne do Twoich, a po "Bomblu" Nahacza tak się zniesmaczyłam, że unikam jak ognia. A lekturę 
tej książki zawdzięczam Twojej recenzji. Dziękuję. :)))

Użytkownik Agis 2007-01-18 12:10:30 napisał(a):
Cieszę się, że Ci się podobała. :-)

Użytkownik Filifionka 2007-01-16 21:09:56 napisał(a):
Jestem w trakcie czytania im dalej tym bardziej nie mogę wyjść z zachwytu,że tak młody twórca 
napisał tak dojrzałą ksiażkę,absolutna rewelacja

Użytkownik Bacia 2007-01-18 12:12:52 napisał(a):
Kończę czytać, już wiem że będzie szósteczka. O książce już było w recenzji Agis. Ja powiem tylko,że 
jestem zachwycona. Tak mnie ta książka urzekła, że poleciałam do Oliwy na wizję lokalną. 
Pospacerowałam sobie ulicami Kwietną i Liczmańskiego, pooglądałam domy, kombinowałam, w 
którym mogła mieszkać babcia. Ryżego Heńka, Grubego ani pani Władzi nie spotkałam. Stwierdziłam 
natomiast, że te stare domy,choć są "szarpnięte zębem czasu", uroda dawno im przeminęła, to mają w 
sobie jakąś tajemniczość, niejedno widziały i słyszały. Nie mają szans przy nich współczesne 
"gargamele" z udziwnieniami i tzw. bungalowy z dachami na ziemi. A wracając do książki, to 
zainwestuję i kupię sobie własną. Mądrości babci Heleny są tak wspaniałe i dowcipne, że warto do 
nich wracać., 

Użytkownik Agis 2007-01-18 12:14:19 napisał(a):
He, he, wiedziałam, że tak będzie. :-)
Ja również wybierałam się na wizję lokalną, ale planów jeszcze nie sfinalizowałam. 

Użytkownik Visełka idzie na urlop! 2007-01-18 12:27:42 napisał(a):
Zróbcie zdjęcia, proszę, proszę, proszę. :>

Użytkownik Michotka 2007-01-18 12:38:38 napisał(a):
Można kupić w kioskach za 19,90. ;)

Użytkownik Filifionka 2007-01-18 15:08:22 napisał(a):
A ja jestem niepocieszona.W nocy zorientowałam się,że w moim egzemplarzu jest kilka białych,nie 
pokrytych drukiem stron 122-123,98-99,126-127,102-103,106-107,118-119,114-115 uff... jak to 
zobaczyłam dosłwnie uszło ze mnie powietrze.Na szczęście dzisiaj po pracy udało mi się wymienić 
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ksiązkę w Matrasie na kompletną.Potencjalnych nabywców uprzedzam -przekartkujcie ksiązkę 
uważnie przed zakupem 

Użytkownik Bacia 2007-01-19 19:11:31 napisał(a):
Ja jeszcze parę zdań na temat książki. Wprawdzie już ją skończyłam czytać, ale jeszcze we mnie 
"siedzi". Ciągle jeszcze ją analizuję, myślę o różnych opisanych sytuacjach. Dzisiaj myślałam o autorze 
i jego miłości do babci. Tak, to musi być wielka miłość, bo tylko wtedy można tak wspaniale 
opiekować się osobą z demencją starczą. Kto tego nie przeżył osobiście/ a ja przeżyłam/, ten nie ma 
pojęcia jakie to trudne zadanie. Biorąc pod uwagę wiek opiekuna, tym bardziej należy to docenić. 
Wyjątkowo wrażliwy młody człowiek.

Użytkownik Michotka 2007-01-19 19:18:49 napisał(a):
Miałam dokładnie te same refleksje. Ale to chyba w dużej mierze kwestia ogromnej dojrzałości tego 
młodego człowieka, co chyba przekłada się na to, że ta książka jest taka dojrzała. Dodam, że w 
czasach, gdy tak często ludzi starych czy chorych traktuje się przedmiotowo, daje ona ogromny 
zastrzyk optymizmu i wiary w człowieka. 

Użytkownik Bacia 2007-01-19 19:22:56 napisał(a):
Myślę, że ten młody człowiek jest tak dojrzały w dużej mierze dzięki babci. Co do optymizmu i wiary 
w człowieka całkowicie się z tobą zgadzam.

Użytkownik Filifionka 2007-01-19 22:03:30 napisał(a):
Rozumię cię Baciu doskonale - ja także rozpamiętuję.Zwykle notuję co ciekawsze zdania, ale tu jest ich 
tyle że nie sposób, choćy ten opis ogrodu:"Wysokie ostróżki,tojady,o których mowiła że,to własnie 
wyciagiem z ich liści otruto Sokratesa;judaszowe srebrniku,czyli dziwne rośliny,które porastały 
zielonymi talarkami;jesienią szarzały i można było je łuskać,odsłaniając srebrne płatki;jaśminy,od 
których bolała głowa,jeśli się je zostawiło na noc w sypialni,i wiele,wiele innych kwiatów" czyż to nie 
urocze?A o kupowaniu kapelusza już nawet nie wspomnę

Użytkownik Bacia 2007-01-20 14:28:24 napisał(a):
Właśnie dlatego trzeba tę książkę mieć na własność.

Użytkownik Kemor 2007-01-22 21:11:38 napisał(a):
Wizję lokalną warto pewnie też zrobić w Lisowie, Chmielniku i Morawicy pod Kielcami. Tam na 
pewno żyją jeszcze ludzie, którzy Lalę pamiętają.

Użytkownik Bacia 2007-01-23 11:08:50 napisał(a):
Z całą pewnością żyją. Zresztą, Dehnel w którymś końcowym momencie tekstu powołuje się na swój 
pobyt w Lisowie i rozmowę z jednym z mieszkańców.

Użytkownik Malutka Czarownica  2007-01-27 17:21:14 napisał(a):
Bardzo dobra powieść, nieprzeciętny debiut. Zdecydowanie moje klimaty i wrażliwość...:)

Użytkownik jakozak  2007-05-24 14:28:18 napisał(a):
Tak, tak, tak, Agis.
Dokładnie tak. Urzekająco piękna książka. Też kocham właśnie takie. Kupię sobie Lalę. Będę 
poczytywać. 
Nie mam już nic do dodania po Twojej recenzji.
Pan Dehnel trafia do mojej galerii ulubionych pisarzy.

http://www.biblionetka.pl/art.asp?aid=46643&kom=tak
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Jeszcze jedna dygresja. Jak wiadomo laureat nagrody kościelskich
Jacek Dehnel dostał od miłosza, pod koniec jego życia, poetyckie namaszczenie, dzięki któremu trafił 
na poetyckie salony i nie tylko. Występuje również w łossskocie w czwartki na tvp1 o 23.30, programie 
o książkach, filmach, obrazach, muzyce, teatrze. Jakiś czas temu całkiem niedawno jacek dehnel na 

nieszufladzie
http://nieszuflada.pl/klasa.asp?idklasy=91069&rodzaj=2

nazwał poezję jasia kapeli pączusiami. Ale w odniesieniu do homarów.
Zrodziła się więc opozycja w świecie literackim pomiędzy poetą dehnelem namaszczonym przez 

miłosza i poetą jasiem z krakowa, który siłą rzeczy być może celowo kwestionuje autorytet miłosza. W 
kązdym razie w w sowim drugim tomiku "życie na gorąco" z którego pochodzi zacytowany wierszyk, 

jest takim naśmiewaniem się z poezji miłosza  maksiczek
http://tajnapolska.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?3,2007

***
dehnel wybrał drogę wyboistą, a dotarł dużo dalej, niż jego rówieśnicy po piórze i po piwie. być może 

tu tkwi sedno, jacek na imprezach poetyckich zwykł zamawiać colę. spiro jest bardzo zazdrosny, 
dlatego z żenadą w piersi próbuje wytłumaczyć to, co nieuchwytne. spiro pamięta czasy, gdy siedział 

w jednej ławce z jackiem podczas wykładu profesora mrowcewicza. pamięta, że miał dehnela za 
pajaca, który nosi cylinder na bakier i śmieje się ze swoich dowcipów, a śmiech ten jest zupełnie 
nieprzystający go dystyngowanej fizjognomii jacka. spiro później widział już tylko plecy wybitnego 

studenta, który zaczął tłumaczyć larkina, gdy zwykli studenci zaczynali tłumaczyć pani w dziekanacie, 
dlaczego jeszcze nie oddali indeksu.

jacek jest już pisarzem pełnokrwistym. jego bibliografia rozrasta się z minuty na minutę. tydzień temu 
byliśmy na wieczorku promującym jego nową powieść, "lala". jacek próbuje wyprostować w niej dziko 

rozrastające się gałęzie swego drzewa genealogicznego. czy mu się uda? nie czytaliśmy, ale z 
fragmentów wynika, że jest dużo o białej babci i trochę mniej o seksie. za dorobkiem pisarskim ciągnie 
się lista nagród za twórcze osiągnięcia dehnela. pierwszy wielki sukces, to nagroda im. kościelskich. 

następne wyróżnienie, to znalezienie się młodego poety na liście żydów w polsce, obok tak wybitnych 
postaci, jak lech wałęsa, kazimierz dejmek, zygmunt hajzer, darek malejonek, edyta gepert. wierzymy, 
że jacek dehnel będzie wielkim poetą, wierzymy że nie trzeba będzie budować mu nowych pomników, 
a tylko zmieniać oblicze starych bohaterów. słowacki ubierał się na modłę dehnelowską na przykład. 

chciałbym się kiedyś umówić z dziewczyną pod pomnikiem jacka...

jacku, 5,5 sokratesa od nas za twoje wspaniałe osiągnięcia i za te, które przyjdą. za 5 książek w 
dorobku i za jedną już sprzedaną wydawnictwu w.a.b. a jeszcze nie wydaną. czekamy na dalsze losy 

superbabci, ljoekelsoey , wręczamy sokratesy
http://sokratesljoekelsoey.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?213015
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***
Jacek Dehnel (ur. 1980) debiutował jako nastolatek skromnym zbiorkiem opowiadań, po którym ślad 

zaginął. Na dobre pojawił się na scenie literackiej przed dwoma laty, silnie zaznaczając swoją 
odrębność. Nie tylko stał się jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej cenionych (ubiegłoroczna 

Nagroda Kościelskich) poetów młodego pokolenia, ale i kimś, o kogo uwielbiają spierać się krytycy 
poezji. Spór ten nie dotyczy rangi artystycznej młodzieńczego dzieła Dehnela; nikt nie kwestionuje 

jego talentu czy sprawności warsztatowej. Przedmiotem polemiki jest forma poetycka - ostentacyjnie 
staroświecka, parnasistowska, przeestetyzowana, na granicy manieryczności, lecz zarazem 

porywająca, pełna zadziwiającej wirtuozerii, a nade wszystko wyrazista. Czy to genialna symulacja 
archaicznego repertuaru, czy też czysty głos wysokiej poezji?

 
Trudno przewidzieć, czy o pierwszą powieść Jacka Dehnela również pokłócą się krytycy. O wyjściowy 

konsensus można być spokojnym: "Lala" to dzieło nietuzinkowe. Taką dojrzałością stylu, 
świadomością formy i kulturą literacką nie może się popisać żaden dwudziestolatek (autor pisał tę 

powieść w latach 2000-02), ponieważ tak oczytani i inteligentni młodzieńcy nie występują w 
przyrodzie. Dehnel jest wyjątkiem potwierdzającym tę regułę, Dariusz Nowacki

http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,3699387.html
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Moderatorami w klubie działającym w W iM BP  są pracownicy B iblioteki:  

Danuta Kapela (Dział M etodyki, Analiz i P romocji)  

tel. 042 663 03 38 w godz. 7.30-15.30   

kapela@ hiacynt.wimbp.lodz.pl 

E lżbieta Domagalska (Dział Zbiorów S pecjalnych) 

tel. 042 663 03 24 w godz. 12.30-15.30  

domag@ hiacynt.wimbp.lodz.pl 

Projekt jest realizowany w ramach  

Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” 

ogłoszonego przez Minis terstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

W ojewódzka i M iejska Biblioteka Publiczna 
im. M ars załka Józefa P iłsudskiego  

w Łodzi 

ul. Gdańska 100/102 
90-508 Łódź 

Tel.: 0-42 636-68-35 (sekretariat) 
Tel.: 0-42 637-30-90 (centrala) 

www.wimbp.lodz.pl 
Nakład: 30 egz. 

 
Oprac.: Danuta Kapela 

Oprac. okładki: Michał Guzek 
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