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Kompozycje bez tytułu

Przedsłowie: Jeżeli nie litera, to co?
„No właśnie, co?”

Samuel Beckett, No właśnie co

O tym, że litera zabija dowiadujemy się z drugiego listu świętego Pawła do Ko-
ryntian. A jednak myśl ta, poniekąd intuicyjna, pojawia sie w naszym codzien-
nym obcowaniu z wszechrzeczą dość często. Nie zawsze chcemy ją przyjąć, bo 
i niełatwo przyjmować z całym bogactwem inwentarza zawiadomienie o tym, 
że się jest mordowanym. No więc co? Ano leżymy na mięciutkiej poduszeczce 
fabuł i teoryj, pod cieplutką kołderką najrozmaitszych opisów, wyjaśnień i prze-
widywań. A tymczasem mistyczna Antarktyda niewiedzy tkwi sobie niewzru-
szenie. Sporadycznie jest tylko zdobywana przez odważnych śmiałków. Cisza 
milczy o własnym niewypowiedzeniu i ma w tym sto procent racji.

Nagannym ruchem byłoby podkopywanie całego świata obrośniętego buj-
nymi chaszczami dyskursów. Może zamiast tego warto byłoby wziąć problem 
logocentryzmu pod mikroskop i obejrzeć go w mikroskali. Badania naszego 
upadku można zacząć od jednej litery, od toczki w toczkę, od kropki nad jotą, 
a nawet od kropki bez joty. Czy mamy godne remedium na zarazę paplaniny? 
Jak możemy uratować się przed medialnym pustosłowiem? No właśnie, jak? 
Być może warto poobdzierać słowa z liter, sensy z etykiet, cyfry z cyferblatów; 
konsumować treści niekoniecznie od początku do końca, ale na odwrót, z uko-
sa czy od środka. Nie gwarantuję, że to pomoże, ale zachęcam – moi Szanow-
ni – by próbować.
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Litera bowiem zabija

Art.1.1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
przekształca się w prawo własności tych gruntów. 

2. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy 
rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej 
połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub 
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami 
gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i 
racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o przekształceniu, należy 
przez to rozumieć przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego 
gruntu.

4. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu 
wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości 
udziałów we współużytkowaniu wieczystym.

5. Obiekty budowlane i urządzenia budowlane, o których 
mowa w ust. 2, położone na gruncie stają się z dniem 
przekształcenia częścią składową tego gruntu. Przepisu nie 
stosuje się do urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145 i 1495).
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Właściwie po co to czytać?
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Czy przestaniesz w końcu gadać?
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Alea iacta est

¶
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Arche i telos są dzisiaj na zwolnieniu

1.

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie” 
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, 
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 
Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
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2.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do 
opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub 
zdrowiu.
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3.

Czasopismo “Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki ” 
powstało z inicjatywy środowiska badaczy związanych z 
działającą od 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim Pracownią 
Badań Pejzażu Dźwiękowego. Czasopismo poświęcone jest 
problematyce soundscape studies i sound studies. Jego celem  
jest stworzenie stałego interdyscyplinarnego i 
transdziedzinowego forum prezentacji prac badawczych z zakresu 
studiów dźwiękowych i badań nad pejzażem dźwiękowym, forum 
otwartej dyskusji wokół wskazanej problematyki. Naszą intencją 
jest zaproszenie do współpracy nie tylko naukowców różnych 
dyscyplin, ale też artystów chcących podzielić się swoimi 
koncepcjami pracy z dźwiękiem i wokół dźwięku, projektantów 
dźwiękowych, praktyków field recordingu, architektów 
i urbanistów, wreszcie działaczy publicznych oraz animatorów 
życia społecznego.
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