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Wstęp

W zbiorze  tym nie prezentuję  swoich opowiadań,  lecz  zapisy 
prawdziwych  snów,  które  zapisałem  dla  siebie,  ponieważ  uważałem
i nadal uważam je za niesamowite. Także macie sny, więc wiecie jak to
jest – większość jest bezwartościowych, ponieważ są bezsensowne, wiele 
jest erotycznych (przynajmniej u mnie) i tylko NIEKTÓRE są intensyw-
ne i wyjątkowe, a my mamy silne odczucie, że coś znaczą. Myślimy, że 
muszą  coś  znaczyć.  Z  tych  niektórych  wyjątkowych  jeszcze  mniejsza 
ilość  jest  NIESAMOWITYCH. Sen musi  mieć  szczególne cechy,  abym 
określił  go  tym  mianem  –  musi  być  bardzo  intensywny  i  wyraźny 
(niczym film oglądany w kinie!), a do tego posiadający jakieś nieznane 
przeze  mnie  i  nienadane  przeze  mnie  ZNACZENIE,  którego  przez 
dłuższy czas nie mogę odgadnąć. Takie sny są zapisane w tym tomie. 
Wszystkie mają wspólny mianownik: śmierć.

Właściwie nie śmierć, lecz zabijanie i umieranie. Nie lubię wyra-
zu „śmierć”, bo jest nudny i bardzo grzeczny, uczelniany. To określenie 
oficjalne, którego nikt nie boi się używać, a to dlatego, bo tak naprawdę 
nic ważnego ono nie znaczy. Właściwie nie wiadomo, co wyraz „śmierć” 
znaczy w ogóle, tak bardzo jest on grzeczny i (mówiąc językiem logiki) 
rozmyty.  To  wyraz  używany  przez  gładko  uczesanych  mięczaków 
uśmiechających  się  do  wszystkich  naokoło  w  wielkiej  nadziei  bycia 
akceptowanym i  lubianym oraz  przez  nudne  wystrojone  dziewczyny 
szukające ładnego chłopaka w modnych ciuchach i z pięknym uśmie-
chem. Śmierć jest tak bezpieczna i nijaka, że można uczyć o niej już małe 
dzieci  w  przedszkolu,  a  nauczyciele  znający  książki  zamiast  życia 
pełnego  krwi  chętnie  uczą  o  śmierci  dzieci  i  wczesną  młodzież  na 
nudnych lekcjach polskiego, ponieważ śmierć jest tak samo nijaka i nud-
na jak ci nauczyciele i ich konformistyczne lekcje.
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Zauważcie  też,  że  „śmierć”  to  rzeczownik,  a  nie  czasownik
i z tego powodu nie pobudza wyobraźni.  Nie można „robić śmierci”, 
ona „gdzieś jest” i „przychodzi”. Śmierć nie przeraża, lecz smuci.

Wyrazy  „zabijanie”  i  „umieranie”  przeciwnie  –  po  pierwsze 
znaczą  coś  konkretnego,  coś,  co  można  wyraźnie  zobaczyć  i  realnie 
zrobić, ponieważ są to czasowniki. Zabijanie dotyczy zazwyczaj  kogoś 
innego niż podmiot, umieranie zawsze odnosi się do podmiotu, a jedno 
i drugie od razu pobudza wyobraźnię. Po drugie, na pewno nie są to 
wyrazy  grzeczne,  wręcz  przeciwnie  –  są  „zakazane”,  źle  widziane
w  „dobrym  towarzystwie”  (obym  nigdy  się  w  nim  nie  znalazł!!!), 
niemiłe dla uszu pierdolonych mięczaków zajętych odbieraniem iluzji 
życia  (książki,  gry,  filmy,  telewizja,  kultura,  rozmowy,  internety) 
zamiast krwi i ciała. Człowiek zabija i umiera wiele razy w ciągu życia. 
Prawdziwe  ciało  i  prawdziwy  człowiek.  Nie  te  puste  skorupy żyjące
w miastach. (Sam całe życie mieszkam w mieście. Stąd właśnie wiem!) 

Co  widzisz,  gdy  mówisz  „śmierć”?  Ja  widzę  współczesny 
sterylny  pogrzeb,  gdzie  wszystko  jest  sztywne,  ustalone i  nieludzkie.
I strasznie nudne. Co czujesz, gdy mówisz „śmierć”?  Ja czuję tylko nudę 
bez żadnej prawdziwej ludzkiej emocji.

Co czujesz, gdy mówisz „zabijanie i umieranie”? Ja czuję pod-
niecenie  (nie  seksualne!)  i  widzę  podniecające  obrazy.  Obrazy  pełne 
KRWI,  czyli  piękna.  Obrazy  pełne  SMUTKU,  czyli  głębi.  Zabijałem
i umierałem wiele razy. Nie, nie było to przyjemne. Było to albo trudne 
(pierwsze),  albo  smutne  (drugie),  obydwa  były  nieprzyjemne,  niech-
ciane, niekomfortowe, przykre. Mimo to uważam, że są piękne, ponie-
waż  w  świadomym  pozbawieniu  życia  jest  coś  pięknego.  Również 
swojego. Świadome zabranie swojego życia przez siebie samego wydaje 
mi  się  dziełem Sztuki.  Na  razie  takie  dzieła  Sztuki  mi  się  przyśniły, 
mimo że w żadnym ze snów nie popełniam samobójstwa.

Michał Sabatiel
23.12.2019
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Piękno

Ja z bratem, gdy byliśmy mali.
Wieczerza wigilijna, 1992 r.



O samych snach

Pierwszy,  najwcześniejszy,  ma opisowy, zupełnie  nie poetycki 
tytuł  Zabicie  przeciwnika  niczym  leniwe  spojrzenie  na  zegarek,  ponieważ 
tytuł ani się nie przyśnił, ani nie był zawarty. Jest to sen zdecydowanie 
najkrótszy, najmniej wartościowy i najmniej głęboki, ale był pierwszym 
z  tą  chorą  atmosfera,  w  której  pojawia  się  motyw  zabicia  kogoś  lub 
siebie jako czegoś pozytywnego. Przyśnił mi się w 1997 r., gdy miałem 
18 lat. Zapisałem go wtedy jako kolejny wiersz i dzięki temu do dziś go 
pamiętam. Dzisiaj, w grudniu 2019, po 22 latach, zapisałem go specjalnie 
dla tego tomu w znacznie większej ilości detali, które wciąż pamiętam. 
W tej kwestii pamięć mi się nie zaciera, zupełnie jakby stała w miejscu.

Like a flash / Like flesh

Naprawdę niesamowite, głębokie, ciekawe i wartościowe sny to 
trzy następne. Z nich pierwszy uważam za najlepszy. Ten magiczny sen 
przyśnił mi się w czasie, gdy od września 1999 do stycznia 2001 bardzo 
intensywnie nagrywałem w studio swoją pierwszą płytę muzyczną pt. 
„Ciemne Słońca”1. Pamiętam jaki utwór wówczas był realizowany, stąd 
wnioskuję,  że była to jesień 2000 r. Był to sen muzyczny, a właściwie 
audiowizualny  –  przyśnił  mi  się  bowiem  GOTOWY  TELEDYSK.  Po 
obudzeniu się byłem w szoku przez cały dzień. To wszystko było tak 
wyraźne, tak  prawdziwe, że aż zapierało dech w piersiach. Widziałem 
piękne obrazy profesjonalnego teledysku z mistyczną fabułą i słyszałem 
cudowną metalową muzykę z gatunku death-core (cześć I) oraz w stylu 
„October  Rust”  Type  O  Negative  (część  III).  A  te  obrazy...  Do  dziś 
zastanawiam się, co znaczą! Do dziś nie wiem. Domyślam się.
1 Patrz mój kanał na YouTube o nazwie „Music of Sabatiel”: 
https://www.youtube.com/channel/UCVY3445aCRVf9_cYXMmcmXA na którym dopiero w XII 2019,
po 17 latach od ukończenia, zamieściłem moje 3 stare albumy, w tym „Ciemne Słońca”.
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Przez  kilka  miesięcy  próbowałem  grać  ten  utwór  na  gitarze, 
chcąc  go  skomponować  naprawdę.  Boleśnie  mi  się  nie  udawało. 
Wracałem  do  tego  po  latach,  wiele  razy,  zmieniałem,  dodawałem 
motywy, wciąż chcąc odtworzyć to, co wtedy słyszałem. Nie udawało 
mi się. Wciąż słyszałem te piękne magiczne dźwięki zapisane w mojej 
pamięci, ale nie umiałem ich zagrać. Czułem się tak, jakbym nie umiał 
obsługiwać  gitary  i  nie  był  w  stanie  wydobyć  z  niej  tych  pięknych 
dźwięków. Trwało to 18 lat. Wiele razy miałem ochotę iść do jakiegoś 
prawdziwego muzyka i powiedzieć „Zagraj mi to! Ma to brzmieć tak
i  tak!”.  Nie  zrobiłem  tego,  bo  to  także  byłoby  bezcelowe.  Nigdy  nie 
udało mi się odtworzyć tego utworu i zagrać go tak, jak ma brzmieć.

Po 18 latach postanowiłem nagrać ten nieodtworzony idealnie 
utwór w studio. Nagrania trwały przez mniej więcej 7 dni od kwietnia 
do września 2018, a potem – po połowie roku przerwy – w marcu 2019 
dograłem wokale (mój growl i śpiew Arka). Ostatnie poprawki wg mo-
ich uwag zrobiliśmy w maju, a końcową wersję po miksie i masteringu 
dostałem na początku listopada, bo Arek był mocno zajęty. Zamieściłem 
go na moim kanale na YouTube2 29.12.2019, celowo, z powodu 9.

Na początku kwietnia 2018, zanim w ogóle zaczęliśmy nagrania, 
wysłałem Arkowi szczegółowy opis mojego snu i muzyki jednocześnie, 
aby pokazać mu, CO chcę uwiecznić. Wówczas, po 18 latach, pierwszy 
raz go opisywałem. Poprawiona wersja tego opisu jest w tym tomie.

Second way to die

Następny sen muzyczny przyśnił mi się niecałe 19 lat później, 
21. lutego 2019, gdy miałem wiele intensywnych snów w ogóle, ponie-
waż  przechodziłem  przez  psychicznie  i  duchowo  ciężki  okres.  Jest 
naprawdę niesamowity i z tego powodu lubię go prawie tak samo, jak 
poprzedni. Musicie go przeczytać! Znów zabijanie i muzyka metalowa. 
Dominuje w nim kolor niebieski, stąd kolor napisu tytułu. 

2 Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=qACqogZrrOk 
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C Z E R Ń

Przyśnił mi się bardzo niedawno, 6. listopada 2019 r. (a piszę te 
słowa  pod  koniec  grudnia  tego  samego  roku).  Jest  bardzo  osobisty, 
mimo, iż niczego nie mówi o mnie. Czuję, że jest osobisty, bo to ja byłem 
głównym bohaterem tego snu, podmiotem zdarzeń. Mimo to opisałem 
sen w trzeciej osobie. Nie mogę powiedzieć o co w nim chodzi, bo jego 
cały sens kryje się w niespodziewanym, magicznym zakończeniu. Mogę 
zaś powiedzieć, że po obudzeniu się czułem, jakby to wszystko wyda-
rzyło  się  naprawdę,  a  ja...  umarłem.  Sen  ten  nie  mówi  o  śmierci
w dosłownym, fizycznym sensie, jednak niewątpliwie jest o umieraniu. 
Po przeczytaniu go na pewno przyznacie mi rację.

Przez miesiąc miałem obsesję na punkcie tego snu. Gdy siadłem, 
aby go zapisać, przypadkiem na YouTube znalazłem bardzo pasującą do 
niego  mroczną  „muzykę  relaksacyjną”,  której  link  zamieściłem  tutaj, 
abyście czytając go, słuchali tej samej muzyki. Nie tylko idealnie pasuje 
swoim  ciężkim,  czarnym  nastrojem  (a  jednocześnie  rzeczywiście 
relaksuje),  ale  również słuchałem jej,  gdy przez wiele  godzin (łącznie 
około 9) spisywałem ten sen o Czerni w najdrobniejszym szczególe.

Do dziś nie wierzę, że coś tak niesamowitego mi się przyśniło.
Z resztą dwa pozostałe także.

P.S.
Czekam  na  Wasze  opinie  nt  tych  snów.  Może  któreś  z  Was 

powie mi co, wg niego/jej, jeden ze snów naprawdę znaczy. Może.
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