


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JULIA FIEDORCZUK


Objaśnienia
Wieǳę na temat podstawowe budowy materii oraz teorii superstrun czerpałam przede
wszystkim z książki Briana Greenea The Elegant Universe (New York: Vintage, ).
Teoria strun lub superstrun (zwana także Superteorią i Ogólną Teorią Wszystkiego) to,
w na większym skrócie, próba pogoǳenia ogólne teorii względności z doniesieniami
mechaniki kwantowe .

Ponadto, w książce po awia ą się cytaty z Iliady Homera („Koło biegunu krąży wiecz-
nymi obwody”), „Wróżb niewinności” Williama Blake’a („To see a World in a Grain
of Sand”) i z wiersza Andrze a Sosnowskiego pod tytułem „Trackless” („dla te ciemne
miłości ǳikiego gatunku”).

Tytuł „Relentlessly craving” wy ęłam z tekstu piosenki „Wanderlust” B örk Gud-
mundsdottir (z płyty Volta), a „It has been played once more” — z wiersza „Paradoxes
and Oxymorons” Johna Ashbery’ego.

„Mamo, aka duuuuża muzyka!” to reakc a mo e córki (wówczas dwu-i-pół letnie )
na pewne agmenty kompozyc i Johna Cage’a zatytułowane The Seasons.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-tlen-ob asnienia
Tekst opracowany na podstawie: Julia Fiedorczuk, Tlen, Biuro Literackie, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Niebo, John Singer Sargent (–), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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