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W numerze:  
 
SŁOWEM WSTĘPU 
 
KRYZYS  Tomasz Dalasiński, Kryzys jako metoda 

czytania. Prolegomena 
Kryzys w literaturze, literatura w kryzysie. 
Z Sylwią Chutnik rozmawia Aleksandra 
Szwagrzyk  
Grzegorz Giedrys, Historia milczenia, 
lenistwa i zaniechań  

 
WIERSZE 1 Adam Wiedemann, DOSTAŃ 

Paweł Sarna, Ptaki śpiewały o tym; 
International House; Śnieżka; Ogniska; 
Jesteśmy ludźmi mrozu 
Dariusz Dziurzyński, Konto; Zakaz 
wstępu; Klasycyzm; Krowy Beethovena; 
Jednoaktówka 
Rafał Derda, posiłek; kar; spacer; orzech; 
spacerkiem 
Anna Adamowicz, jadąc nocą 
na Wschód; myśl, albo nie, nie myśl; ziemia 
pęka 
Rafał Gawin, Małżeństwo z rozsądku; 
Koniec pisania ręcznego; Mnożnik; Dwa 
fiuty; Patriotyzm lokalny 
Marcin Jurzysta, Wspólny dom; Zespół 
Sjögrena; Jesienne wojny; Elegia 
po rozbiórce zakładu fryzjerskiego; 
miasteczko. szalony klaun 

 
PROZA 1  Kornel Maliszewski, Nur (fragment) 

  Łukasz Szteleblak, Orgia w Wydziale 
Geodezji 

  Maksymilian Dymitr Czornyj, Portowa 
 
PRZEKŁADY 1 POEZJA ROSYJSKA 

 Władimir Nabokow (Mój druhu, 
szczerze żałuję...) 

 Josif  Brodski (Objąłem te ramiona...) 
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 Anna Achmatowa (Już i uśmiechać się 
przestałam...) 
Marina Cwietajewa (Miłość; 
W pieszczocie pluszowego pledu...) 
Daniił Andriejew (Zmęczona? – więc 
zaśnij...) 
Siergiej Jesienin (Rżnij, harmonio...; 
Czerwony wiąz...) 
Dmitrij Mierieżkowskij (W niebie, 
zielonym, jak lód...) 
Anatolij Marienhof (Noc, jak łza...) 
w przekładzie Lili Heleny Metryki 

 
ROZMOWY/ Podręcznik do współczesności. 
DYSKUSJE  Z Piotrem Macierzyńskim rozmawia 
 Anna Dwojnych 

Raz, dwa, trzy… aż do setki. O grach 
i granicach, ucieczce od banału oraz poezji 
z redaktorami antologii Poeci i poetki 
przekraczają granice. Sto wierszy Konradem 
Cezarym Kęderem i Elizą Kącką 
rozmawiają Adriana Biedrowska i Sabina 
Kwak  

 
WIERSZE 2 Szymon Szwarc, Zapisać zmiany; Zasięg; 

Luka na półce; Sprzężenie zwrotne; 
Przytomność 

 Radosław Sobotka, z całego 
Konstancina najbardziej nie lubiłem 
gotowanych jabłek 

 Michał Wróblewski, diaboliadka; 
spółdzielnia eden 

 Dariusz Jacek Bednarczyk, Wyrazy poza 
związkami zdania; Bombardowanie; Czym 
pachnie światło? 

 Karol Samsel, Keats; Villon; Amherst; 
Taszlich; Purim 

 Agnieszka Ochenkowska, Manekin; 
Wrzesień; Podłoga; Z Życiem; Spaceruję 
po miejskiej dżungli 

 Felix Szuta, Folk-haiku 
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PROZA 2 Sławomir Majewski, Hotelowa Kobieta 
(fragment) 
Danuta Urbańska, Urodziny 
Eligiusz Buczyński, Wyścigi kredek 

 
PRZEKŁADY 2  POEZJA AMERYKAŃSKA 

Robert Lowell (Epilog) w przekładzie 
Karola Samsela 

 
WIERSZE 3 Damian Skawiński, Kiper od jesieni; 

Rozstrzelanie surrealistyczne (Glosa 
do obrazu Rozstrzelanie VIII 
A. Wróblewskiego); Wiersz drogi; Pomiędzy; 
Próbuję ciebie dostrzec Portugalczyku 
Sławomir Matusz, Spór apostolski; 
Młodzieniec ufryzowany na Chrystusa; 
Lider; Lichwo, ojczyzno moja; *** 
(przyszedł komornik…) 
Jakub Bednarczyk, nadzieja; martwa 
natura chodników; *** (Co by było, 
gdybym napisał o swoim nałogu) 
Tomasz Pietrzak, Kaufhaus 
Michał Pranke, Wstyd; wykładnik 
żeńskości 
Zbigniew Milewski, Dzieci są 
bezwzględne i pragną zabawy; Nie stać nas 
na Egipt!; Po słowie 
Joanna Danuta Bieleń, insulinozależna; 
rozpad; zbliżenie; siedlisko 

 
PROZA 3 Ewa Damentka, Towarzysz partyjny 

i ciotka zakonnica 
Łukasz Grajewski, Wróbel 
Piotr Wawer, Korespondencja 

 
PRZEKŁADY 3  POEZJA NIEMIECKA 

Durs Gruenbein (Zimowa mucha) 
w przekładzie Małgorzaty Szymańskiej  
 

KRYTYCZNIE Przemysław Kuliński, Królowa-ogień 
daje radę. Bach for my baby Justyny 
Bargielskiej 
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Rafał Różewicz, Z cyklu: najzdolniejsi 
uczniowie Szczepana Kopyta. Kanada 
Tomasza Bąka 
Oliwia Betcher, Od takiej poezji 
zachowaj nas, Panie. Dworzec św. Łazarza 
Wojciecha Roszkowskiego 
Marcin Sierszyński, Nieprzebrany sezam 
pustki. Kochanie, zabiłam nasze koty Doroty 
Masłowskiej 
Sylwia Kordulasińska, Walka o język. 
Pióropusz Mariana Pilota 
Marta Jaworek, Baśń, której nie było. Bajki 
Baczewskiego Marka K. E. Baczewskiego 
Jakub Skurtys, Wola rewolucji i karzeł 
teorii. Po ludobójstwie Piera Paolo Pasoliniego 
Grzegorz Tomicki, Afgańskie gafy Polaków. 
Dobra pustynia Doroty Kozińskiej 
Łukasz Grajewski, Wiara odzyskana. 
Dziennik Jerzego Pilcha 
Bartłomiej Alberski, Na przekór, goddammit! 
Zeznania Niekrytego Krytyka Macieja Frączyka 

 

WIERSZE 4   Tomasz Pułka, Wiersze polecenia 

Kamil Kwidziński, Dean Moriarty pisze 
do żony o podziemnych walkach kogutów; 
Powtórzenia imion; katarzyna 
od szczurów; Przemiany; Posąg anioła 
na dachu hotelu Merkury 
Anna Dwojnych, *** (zamiast pisać 
wiersze); Wrażliwe dziewczynki umierają; 
Władca much; Nam 
Agnes Martys, Presja 
Piotr Parulski, szklanka kątem oka; 
powierzchnie chłonne; poszedłem 
i wszystko nie tak; przypisy od autora 
Ninette Nerval, Liryka intensywna; Z jej 
strony; Śmierć Klitajmestry; 'Jesus died for 
somebody’s sins, but not mine'; Prowansja 
to rodzaj przeznaczenia 
Tomasz Dalasiński, Naturalnie; Naturalnie 
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W 60. ROCZNICĘ Lech Brywczyński, Pewnego razu 
ŚMIERCI TOWARZYSZA w Soclandii 
 
FELIETON J., 1000 słów za, a nawet przeciw. Wolny 

Rynek Poetycki 
 
EMIGRACJA Paweł Tański, Współczesne środowisko 

polskich pisarzy na emigracji w Anglii 
 
ZNANI,   Łukasz Grajewski, Czy warto znać  
(ZAPO)ZNANI  Leopolda Buczkowskiego? 
 
MAGIEL LITERACKI  Aleksandra Szwagrzyk 
 
TORUŃ TEATRALNY Sylwia Rybacka, Toruń pożegnał Kempę 
 
OKOLICE WIĘZIENNY KLUB LITERACKI 

„BARTNICKA 10” 
Poezja: Ludwik Jaksztas, Prawie erotyk; 
Sylwester Kurowski, Pocałunek; Jerzy 
K., Dla Monterlanta; Feniks, Analogia 
grzechu pierworodnego 
Proza: Piotr Konca, Der Burgemeister 
aus Brandenburg; Lech Michejda, 
Nieznośna lekkość bytu (fragment) 

 
LITERATURA  Aleksandra Szwagrzyk, Literacki fast- 
DLA DZIECI   food? O McDusi słów parę 
I MŁODZIEŻY 
 
POGOTOWIE  Magdalena Gałkowska 
POETYCKIE 
 
PRZEGLĄD   Karol Maliszewski 
LITERACKI 
 
KRONIKA    zestawił Rafał Różewicz 
WYBIÓRCZA 2012   
 
NOWE KSIĄŻKI  zestawił Rafał Różewicz 
 
AUTORZY NUMERU 
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Słowem wstępu 
 
 

9 lat temu ukazał się ostatni numer toruńskiego pisma 
artystycznego „Undergrunt”. Od tamtego czasu na lokalnym rynku 
czasopiśmienniczym wiało pustką, a Toruń, jako jedyny ośrodek 
akademicki bez własnego pisma literackiego, był w Polsce negatywnym 
przykładem tego, jak nie należy prowadzić polityki kulturalnej. „Inter-”, 
którego pierwszy numer oddajemy w ręce, a właściwie klawiatury 
i monitory, czytelników, ma wypełnić rzeczoną pustkę i zmienić obraz 
toruńskiego „półświatka” artystycznego w oczach zarówno torunian, jak 
i środowisk pozatoruńskich. Z tego względu – choć periodyk jest 
półrocznikiem toruńskim – w składzie redakcji i rady redakcyjnej 
znajdują się nie tylko torunianie, ale i wrocławianie, warszawiacy, 
poznaniacy i łodzianie. 

Próbując wyjść z kryzysu, wychodzimy od kryzysu, zastanawiając 
się nad jego wymiarami: krytycznym, literackim i środowiskowym. Jak 
każde szanujące się pismo literackie, prezentujemy wiersze, prozę, 
dramaty, teksty krytyczne, eseje, felietony i rozmowy. Obok autorów 
znanych i uznanych publikujemy twórczość absolutnych debiutantów, 
a obok tekstów „starych wyjadaczy” – teksty osób dopiero 
rozpoczynających karierę w tzw. życiu literackim. 

Mamy nadzieję, że „Inter-”, przynajmniej w jakimś zakresie, 
zmotywuje rozproszone środowiska artystyczne Torunia do wspólnej 
pracy na rzecz lokalnej kultury, że będzie prowokował do dyskusji 
i polemik, ale także – że stanie się ważnym punktem na mapie 
współczesnej literatury polskiej. 

 
 

Redakcja 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 
 

Kryzys jako metoda czytania. Prolegomena 
 
 
„Kryzys jest wszędzie” – takie zdanie dzisiaj usłyszeć można, 

nomen omen, wszędzie. Co ono oznacza? Do czego się odnosi? Czy słowo 
„wszędzie” odsyła czytelnika raczej do wymiaru przestrzennego 
zamkniętego w jakimś „tu”, czy do wymiaru czasowego zorientowanego 
na „teraz”? A może do obydwu tych wymiarów naraz, niekoniecznie 
zakorzenionych w teraźniejszości? A może do jakiegoś zupełnie innego 
wymiaru? A może do wszystkich znanych wymiarów kulturowego 
doświadczania rzeczywistości? A może również do wymiarów 
nieznanych? Czy na tak postawione pytanie (pytania) da się 
jednoznacznie odpowiedzieć? Czy da się na nie odpowiedzieć w ogóle? 

Poszukiwanie – de facto konstruowanie – odpowiedzi wymaga, jak 
widać, odwołania się do wybranego punktu widzenia i uczynienia tego 
punktu własnym punktem wyjścia. Co może być takim punktem? 
Odniesienie się do tzw. tekstu w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśnia, 
skoro pozornie proste zdanie „Kryzys jest wszędzie” nie ma jednej 
zasadniczej wykładni (co unaocznia mnogość odnoszących się do tego 
zdania i nieredukowalnych na płaszczyźnie tekstu pytań). Jaki więc 
przyjąć model lektury, aby dać sobie szansę rozumienia, o co chodzi 
w tym, co uznajemy za materialny lub werbalny i osadzony w kontekście 
proces budowania śladów jakiejś myśli, znaków pozbawionych 
skonkretyzowanej referencji? Jeżeli, jak zauważyli Agamben i de Man, 
deiktyczność wszelkiej bytowości nieustannie poddaje się sprowadzaniu 
do znakowości, to pozostaje nam – jako czytelnikom, interpretatorom 
i podmiotom działającym – istnienie w symulakrycznej iluzji 
sensowności, która trwa o tyle, o ile jest produktywna, czyli zdolna 
do autodefiniowania się jako zjawisko permanentnego kryzysu. Kultura 
stanowi lekturową iluzję, i to stanowi ją, dodajmy, od zawsze. Radykalne 
odłamy poststrukturalizmu nie tyle wywróciły na drugą stronę samą 
kulturę, co zupełnie zmodyfikowały naszą jej percepcję, pokazując, że my 
– czytelnicy, interpretatorzy i działające podmioty – od zawsze tkwiliśmy, 
aktualnie tkwimy i w każdym momencie tkwić będziemy w dynamicznym 
systemie symulakrów. Różnica między dawnym a współczesnym 
postrzeganiem kultury polega na tym, że współcześnie tę 
symulakryczność sobie uświadamiamy, co więcej – uświadamiamy sobie 
także to, że iluzje realnościowe tworzymy jako symulakry symulakrów, 
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czyli jako efekty fikcjonalnych deskrypcji. Żadna rzeczywistość w żadnej 
sytuacji nie może być uznana za pewnik, a jedynie za rezultat przyrostu 
opisów, dalej: żaden opis nie może być uznany za pewnik, a jedynie 
za rezultat opisu uprzedniego względem niego. Skoro zaś istniejemy – 
posiłkując się terminem konstruktywistycznym – w kulturze operatywnej 
fikcji, w jaki sposób możemy (czy w jaki sposób winniśmy) percypować 
teksty? 

Wydaje się, że odpowiedzią na postawione wyżej pytanie jest 
koncepcja czytania w perspektywie optymistycznej teorii kryzysu. 
Czytanie kryzysowe – tak, jak je tutaj rozumiem – nie jest czytaniem 
w czasie kryzysu ani czytaniem o kryzysie (kryzys bowiem jest wieczny, 
a teksty o kryzysie stanowią tylko niewielką część uniwersum 
semiotycznego). Jest ono czytaniem rozumiejącym niewystarczalność 
niczego do jednoznacznego spetryfikowania punktu, który stanowi trop 
Prawdy, a więc wskazuje na właściwość i zasadność kierunku naszych 
lekturowych poczynań. Prawda jest konsensualna, bo „kryzys wszędzie” 
może być zarówno kryzysem w Polsce i Bangladeszu, kryzysem 
w gospodarce i rolnictwie, w sztukach plastycznych i nauce, jak 
i kryzysem lat 30-tych XX wieku i kryzysem w roku 2796. Prawda jest 
konsensualna, konsensualne jest więc także jej konstytuowanie, 
konstruowanie sensu w tym, co dociera do naszych oczu i uszu jako 
rezultat działania dyskursów produkujących znaczące. 

Jeżeli kryzys zdefiniujemy jako naturalne stadium każdego 
procesu produkcji uniezależnione od warunków ideologicznych, 
ekonomicznych, politycznych itd., to dostrzeżemy, że kryzysowość 
stanowi niezbędny warunek jakiejkolwiek produkcji. W odniesieniu 
do literatury kryzysowość będzie koniecznym warunkiem produkcji 
sensu, a tym samym – koniecznym warunkiem każdego aktu 
lekturowego. Taki sposób widzenia kryzysu dominuje 
w społeczeństwach dalekowschodnich, zwłaszcza japońskim i chińskim; 
Chińczycy na przykład, mówiąc o kryzysie, używają dwóch znaków: 
jeden z nich jest synonimem niebezpieczeństwa, drugi natomiast – 
okazji, otwarcia się na nowość, potencjalności zmiany. Dalekowschodnie 
rozumienie kryzysu – pokrewne zresztą temu, co Harold Bloom 
postulował w teorii crisis poem – łączy w sobie pojęcia zagrożenia i szansy, 
tym samym jest dla człowieka najbardziej naturalne, to znaczy: zgodne 
z dialektyką ludzkiego umysłu. Kryzys w każdym wymiarze, jaki jesteśmy 
w stanie skonceptualizować, jest antycypacją swojego własnego 
przezwyciężenia. Akt lekturowy to zatem rodzaj interwencji kryzysowej, 
a więc działania podejmowanego w momencie zaistnienia takiej potrzeby. 
Potrzeba interwencji na polu lektury jest natomiast potrzebą 
permanentną, ponieważ tylko konstruktywne interpretowanie kultury 
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pozwala nam na orientowanie się w niej i samokształtowanie jako 
kulturowych podmiotów w działaniu. Teoria czytania kryzysowego jest 
dzięki temu teorią optymistyczną, bo kryzys rozumiany jest pozytywnie, 
jako siła napędowa zmian – a to właśnie zmienność jest warunkiem sine 
qua non istnienia symulakrycznych realności, istnienia kultury. 

W jaki sposób spragmatyzować czytanie kryzysowe? Wydaje się, 
że czytanie kryzysowe to czytanie takie, które polega na wynajdywaniu 
kryzysów – pęknięć w percepcji tego, co konstruujemy jako teksty – 
w celu ich zracjonalizowania i przekroczenia. Przekroczenie nie oznacza 
tutaj jednak znalezienia odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie stawiamy 
sobie jako odbiorcy (resp. konstruktorzy) tekstów; oznacza raczej 
sproblematyzowanie tego, co wydaje nam się jasne, skomplikowanie tego, 
co pozornie oczywiste, uniespójnienie tego, co teoretycznie 
homogeniczne. Czytanie kryzysowe nie prowadzi do uznania 
wyłączności tej a nie innej interpretacji, ale do zaistnienia hasos – otwarcia 
na nowe wymiary i płaszczyzny semantyczne poprzez zacieranie tego, co 
już zostało powiedziane i zaakceptowane jako pewnik. 
 Poddanie się kryzysowi (czy lepiej kryzysowości) jako metodzie 
czytania pozwala nam – a przynajmniej powinno pozwalać – na zdanie 
sobie sprawy z arbitralności i tymczasowości naszych interpretacyjnych 
rozstrzygnięć, z uroszczeń, jakich względem tekstu dokonujemy jako 
konstruktorzy jego zdynamizowanych sensów. Powinno nam umożliwić 
wkraczanie w tekst jak w zagadkę i jednocześnie uświadamiać, że zagadka 
ta nie ma jednego rozwiązania, ale ma ich całe mnóstwo, być może nawet 
nieskończenie wiele. Czytanie kryzysowe, samodefiniując się jako 
dialektyka nieredukowalnych i nieusuwalnych sprzeczności oraz 
definiując tekst jako nomadyczną strukturę znaczeniowego 
nierozstrzygnięcia, winno też prowokować do nieustannych zmian kątów 
widzenia, perspektyw interpretacyjnych i metodologii lekturowych. Będąc 
nieskończoną potencjalnością, ciągłym doświadczaniem tego, co już 
znane jako tego, co (zupełnie) nowe, winno pozwalać na mówienie 
o tekście jako o tym, czego nie wiemy, a nie o tym, co już jest nam – 
skądinąd – wiadome. Czytanie kryzysowe powinno być wreszcie 
permanentną transgresją, przekraczaniem granic wyznaczanych przez 
dotychczasowe sposoby lektury i interpretacji. 
 Rezultatem proponowanej metody percepcji tekstu jest 
wygenerowanie rizomatycznej, wielołączliwej, heterogenicznej, 
acentrycznej i dążącej do multiplikacji interpretacyjnej przestrzeni-kłącza, 
nie tyle już niehierarchicznej, co antyhierarchicznej, w której istotne są 
nie same połączenia elementów, ale sposoby ich łączenia. Przestrzeń-
kłącze może za każdym razem rekonstruować swoją strukturę, nie jest 
więc czystą reprezentacją (odtwarzaniem), ale konstrukcją nieskończonej 
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liczby węzłów, z których żaden nie ma charakteru źródłowego 
i centralnego. Przestrzeń-kłącze eliminuje tradycyjne, „recyklingowe” 
sposoby czytania, które, wychodząc od tego, co już dane, służą 
gromadzeniu informacji w obrębie koherentnej całości. Zamiast tego 
proponuje swoisty „de-cykling”, wieczny obrót coraz to nowych jakości 
jako wyników kryzysu tego, co dotychczasowe, z którego to „de-
cyklingu” – chcąc nie chcąc – musimy korzystać podczas produkcji 
nowych doświadczeń sensu i nowych sensów doświadczania. 
 
 

Tomasz Dalasiński 
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Kryzys w literaturze, literatura w kryzysie. 
Z SYLWIĄ CHUTNIK rozmawia 

ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Jednym z najmodniejszych w ostatnim czasie pytań, 
jakie nasuwa się w obliczu wszechobecnego (realnego albo tylko domniemywanego) 
kryzysu, jest to o kondycję kogoś/czegoś. W związku z tym chciałabym Cię zapytać: 
jaka jest, w „kryzysowej” perspektywie, ogólna kondycja takiego tworu jak pisarz 
współczesny i czegoś takiego jak współczesna literatura, rynek wydawniczy itp.? 
 
Sylwia Chutnik: Pisarz – jeśli nie pali i nie imprezuje zbyt wiele – to 
kondycję powinien mieć całkiem dobrą. Jest kryzys na każdym 
możliwym rynku, wydawniczy nie jest wyjątkiem. Mimo wszystko można 
wydać książkę samemu/samej (selfpublishing – głównie w necie), 
uzyskać stypendium lub dofinansowanie na projekt literacki. I chociaż 
wiąże się to z męczącym wnioskiem, to istnieje taka możliwość i to jest 
znak, że można pokombinować, aby zrealizować swoje pomysły. Poza 
tym pisarz/pisarka ma za zadanie pisać – niezależnie od tego, czy to wiek 
XVII czy XXX. Jak pewnie większość z nas wie, zadanie jest trudne, 
wymaga samodyscypliny, że nie wspomnę o talencie. Wiele godzin 
na tyłku, palce w bąblach od klikania, mętlik w głowie. Dla tych, co mają 
jeszcze w życiu inne zadania typu rodzina, dodatkowa praca to ciężka 
sytuacja wyłączania natchnienia i zajmowania się czymś innym. 
Twórczość to podła choroba, ale nie jest to próżniacze przepieprzanie 
dnia. W czasach kreowania swojego CV, kredytu na tlen i miłość 
i propagandy sukcesu w każdej dziedzinie życia element literacki jest 
w cenie. Odrealnione zadanie tworzenia bohaterów (i to nie bohaterów 
serialowych lub występujących w reklamie) to wyzwanie rzucone kulturze 
zysku. 
 
A.Sz.: Przyznajesz, że kryzys daje się we znaki także twórcom i wydawcom 
literatury. Czy dostrzegasz jakieś symptomy czy znamiona tego zjawiska? Czy da się 
w ogóle je skonkretyzować, a jeśli tak – to czy można im przeciwdziałać? 
 
S.Ch.: Od kryzysu w literaturze są krytycy. Zawsze marudzą, że nie ma 
współczesnej Lalki, że zamiast fabuły są rozważania oniryczne, że 
za dużo historii lub wręcz za mało. Ja tam kryzysu nie zauważam, ludzie 
piszą mnóstwo wspaniałych książek, których nie mam czasu czytać. 
Średnio co miesiąc odnajduję jakąś perełkę literacką, aż mnie zazdrość 
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zżera, że to nie ja napisałam. W Polsce zwykle rozmawiamy o książce 
zaczynając od tego, czego w niej nie ma: a że za mało psychologiczne 
rozwinięcie postaci, a że autor nie napisał jeszcze o tym lub tamtym. 
Autor wie, o czym ma pisać! I skoro nie wspomniał o kilku sprawach, to 
widocznie nie chciał. Lubię skupiać się na tym, co w książce jest – może 
mi się to podobać lub nie, ale zawsze szanuję świat wykreowany przez 
pisarza/pisarkę. Często piszę o przeczytanych lekturach, ale zawsze 
wybieram te, które mi się podobają, bo tylko takimi jest sens się 
zajmować. Dajcie spokój z tym kryzysem, dopóki ludziom chce się pisać 
i dają nam możliwość poznawania swoich światów, to jest dobrze. 
 
A.Sz.: Mówisz o sobie nie tylko z perspektywy pisarki, ale i czytelniczki. Czy mimo 
wszystko nie dostrzegasz kryzysu na linii autor-odbiorca? 
 
S.Ch.: Taki kryzys będzie zawsze. Z chwilą, kiedy podejmujemy decyzję 
o pokazaniu ludziom swojego dzieła, musimy brać na klatę ryzyko 
odrzucenia. Albo piszemy „do szuflady” (lub raczej „do folderu”), albo 
publikujemy i wtedy – trudno – zamykamy oczy i czekamy 
na komentarze. To jasne, że trafia nas szlag, jeśli ludzie interpretują nasz 
tekst wbrew intencjom. Istnieje pokusa krzyczenia: „stop, to nie tak”. 
Mimo wszystko należy przyjmować te interpretacje i polemizować 
lub zmilczeć na zawsze. Widocznie odbiorca widzi dane sytuacje inaczej 
niż my: może niezbyt dokładnie coś opisaliśmy, może czytelnik nie 
porusza się w świecie odniesień podobnym do naszego itp. Dopóki się 
publikuje, to należy brać odpowiedzialność za nasze teksty i znosić 
krytykę i odrzucenie. A jeśli publikujemy i nikt nas nie czyta – zapytać się 
siebie, dlaczego tak naprawdę tworzymy: dla siebie, dla „ludu” czy dla 
tego dziwnego uczucia spełnienia, kiedy stawiamy kropkę po ostatnim 
zdaniu powieści. 
 
A.Sz.: A czy nie sądzisz, że spotkanie autora i czytelnika jest dziś utrudnione 
z powodu dominacji kultury obrazkowej i kultu(ry) „160 znaków”, czyli krótkich 
wypowiedzi tekstowych? 
 
S.Ch.: To rzeczywiście spory problem: obrazki i skróty w komunikacji. 
Umysł bombardowany jest tysiącami linków i leadów, odnośników 
i skrótów. Zaczynamy w ten sposób mówić do siebie, zdanie 
z podmiotem i orzeczeniem jest luksusem rodem z Kabaretu Starszych 
Panów. Na szczęście są nadal ludzie, którzy cenią sobie poprawne 
wysławianie się, eleganckie pisanie lub… tropią kaleki język, 
przedstawiając go w sposób groteskowy i tym samym przykładając nam 
lustro do twarzy (czy raczej: do ust). Element refleksji jest niezbędny 
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w czasach, kiedy kończymy maila słynnym „pzdr”. Natomiast jeśli 
chodzi o poziom czytelnictwa, to zawsze był skandalicznie niski, mam 
jednak wrażenie, że obecnie obserwujemy tonący statek. Włączam się 
w różne kampanie promujące czytelnictwo, sama przygotowuję 
kampanię promującą pisanie ręczne (pamiętacie, kiedy trzymaliście 
ostatnio długopis w ręku? No właśnie). Wierzę w tego typu działania, 
ale nie jestem aż taką optymistką, aby spodziewać się nagłego boomu 
czytelniczego. Trudno, polskie społeczeństwo będzie jeszcze głupsze, 
cieszmy się tylko, że nasi znajomi jeszcze czytają! Smutne, ale skoro tzw. 
autorytety, w tym politycy, nie za bardzo wiedzą, jak się trzyma książkę, 
to choćby Rejtan wyskoczył i obnażył klatę, nic z tego nie będzie. 
 
A.Sz.: Jesteś, czego nie da się ukryć, pisarką w jakimś sensie „modną”. Czy pisarz 
„modny” jest w stanie wyżyć z literatury? A pisarz „niemodny”? 
 
S.Ch.: Z pisania da się żyć pod warunkiem, że się żyje skromnie. I że nie 
ma się problemu z pisaniem na czas (myślę tu, przede wszystkim, 
o tekstach zamówionych: artykułach, felietonach). Jednak z pisania da się 
żyć – i to najważniejsze. A co do modnych i niemodnych: tak było 
zawsze. Czas pokaże, czy aktualne sensacje obronią się za 20–50 lat. 
Natomiast pisarze i pisarki to nie aktorzy z serialu czy piosenkarze 
z botoksu, ta rzekoma „moda” to tylko w naszym hermetycznym 
środowisku wydaje się czymś ekscytującym. Większość ludzi nie ma 
pojęcia kim jest pisarz ten czy tamten. I nic ich to nie obchodzi, musimy 
się z tym pogodzić. To nie Czechy, że pisarz zostaje prezydentem. 
 
A.Sz.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
 
S.Ch.: Również dziękuję. 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
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GRZEGORZ GIEDRYS 
 
 

Historia milczenia, lenistwa i zaniechań 
 
 

„W czasach internetu i nowych technologii musimy walczyć 
o zachowanie obecności książki, szczególnie w życiu młodych ludzi. 
Warto dbać o kontakt z językiem literackim. Teraz mamy modę 
na audiobooki i książki w wydaniu online, ale to nam nie zastąpi książki 
w tradycyjnym wydaniu. Tegoroczny festiwal jest okazją do osobistego 
spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy zawodowo zajmują się szeroko 
rozumianą tematyką książki. Można przyjść, posłuchać wykładów, 
a także uczestniczyć w dyskusjach. Bardzo mnie cieszy, że toruńskie 
instytucje kulturalne chętnie przyłączyły się do naszej akcji. Szczególnie 
ważne jest to, że mamy bogatą ofertę skierowaną do dzieci, które 
od najmłodszych lat mają kontakt z telewizją i komputerami. Pokazanie, 
że książka jest czymś ciekawym i warto po nią sięgnąć, jest niezwykle 
istotne, szczególnie teraz, kiedy statystyki pokazują, że ponad połowa 
Polaków w ogóle nie czyta książek. Mam nadzieję, że naszego miasta to 
nie dotyczy” – Zbigniew Derkowski, dyrektor wydziału kultury Urzędu 
Miasta Torunia, mówi „Nowościom” o Toruńskim Festiwalu Książki. 
 

Historia najnowszej literatury w Toruniu jest historią zaniechań 
i milczenia. „Undergrunt” – ostatnie pismo literackie w tym mieście – 
rozpadło się w 2004 roku z powodu kłótni w redakcji i kłopotów 
finansowych. Następne inicjatywy tego rodzaju okazały się na tyle 
efemeryczne, że nawet nie zdołały zdobyć pieniędzy na druk. Nawet 
miejscowi poeci nie mogli dojść ze sobą do ładu – toruńscy członkowie 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłosili secesję z oddziału bydgoskiego 
i założyli własny. Dołączyli do nich pisarze bydgoscy jak m.in. Grzegorz 
Musiał i Michał Tabaczyński. Wkrótce jednak okazało się, że oddział nie 
potrafi sprawnie funkcjonować i zawiesił działalność. 

Swoje kryzysy przechodzili też twórcy. Poeta Janusz Kryszak 
zamilkł po tym, jak prasa ujawniła, że współpracował z komunistyczną 
bezpieką. Krzysztof Ćwikliński publicznie oświadczył, że nie zamierza 
pisać już wierszy. Cezary Dobies wybrał paryską emigrację, a Wojciech 
Giedrys po ukazaniu się udanego debiutu poetyckiego całkowicie odciął 
się od życia literackiego. Festiwale padają. Nie ma środowiska, nie ma 
publiczności literackiej. Prosta zależność.  
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System zamknięty 
Literatura staje się coraz bardziej zamkniętym systemem 

komunikacyjnym. Zabrzmi to jak truizm, ale w tym porządku nadawca 
jest zarazem odbiorcą. Nadawców jest coraz mniej. W Toruniu 
praktycznie nie istnieje edukacja literacka. Warsztaty poetyckie regularnie 
prowadzi jedynie Joanna Łagan w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52. 
Swego czasu zajęcia organizowali twórcy związani z „Undergruntem” 
i poeta Marcin Jurzysta, jednak do dziś nikt nie kontynuuje ich dzieła. 
Klub studencki Od Nowa zrezygnował z działalności środowiskowej, 
skupił się na impresariacie. Uczniowie i studenci nie uśmierzą nigdzie 
swoich estetycznych bólów. Na panów i panie z uniwersytetu nie mają 
nawet co liczyć.  

Poeci niespecjalnie się sobą interesują. Poeta, jak organizuje sobie 
wieczorek poetycki w Toruniu, może liczyć jedynie na grono najbliższych 
znajomych. Robisz coś w Drażach, CSW albo Tantrze, nie idź do Dworu 
Artusa i pubu Niebo. Robisz coś w Dworze i Niebie, zapomnij 
o jakichkolwiek spotkaniach kolegów. Slam w Od Nowie? Za daleko? 
Rządzi tam gimnazjum, upijesz się i znajomi jakiegoś sepleniącego 
małolata ciebie zakrzyczą w pierwszej rundzie. Książnica Kopernikańska 
coś znowu wymyśla i zaprasza jakiegoś prozaika? Prozaika? No sorry.  
 

Miasto czytelników 
Statystyki nie dają literaturze w Toruniu większych szans. Częścią 

strategii rozwoju kultury, która zdefiniuje, jak ta sfera życia w mieście 
będzie się rozwijała do 2020 roku, był raport poświęcony życiu 
kulturalnemu w mieście. Wśród setek danych pojawiają się informacje 
dotyczące bibliotek i czytelnictwa, które w 2010 roku zebrał Główny 
Urząd Statystyczny. W niespełna 200-tysięcznym mieście działa 16 
bibliotek publicznych. W 175-tysięcznym Olsztynie jest 18, a w 181-
tysięcznym Rzeszowie 21 oddziałów. Statystyki wyglądają równie źle, 
jeśli chodzi o nasycenie placówkami bibliotecznymi na 100 tys. 
mieszkańców – wyższy wskaźnik ma od nas Rzeszów, Poznań, Lublin, 
Olsztyn i Kraków. 

Jeśli pod względem instytucjonalnym sytuacja jest u nas niezbyt 
dobra, to może się bronimy czytelnictwem? E, e. Największą liczbę 
czytelników, co nie wydaje się jakąś szczególną niespodzianką, 
odnotował Kraków – 210 tys. osób. Wrocław może się pochwalić prawie 
124 tys. czytelników. Toruńskie biblioteki odwiedziło w 2010 roku ok. 30 
tys. osób. Najwyższy wskaźnik czytelników w porównaniu do liczby 
mieszkańców miały Olsztyn i Kraków (ok. 0,30), Toruń zanotował 
zaledwie 0,15. Tak wygląda tragedia.  
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Miasto kocha nasze imprezy 
Częścią raportu były internetowe badania przeprowadzone 

na próbie 249 respondentów. W tym sondażu literatura jawi się jako coś 
zupełnie nieistotnego. Czytelnicy portalu miejskiego um.torun.pl mieli 
wskazać, jakie wydarzenia artystyczne promują nasz wspaniały ośrodek. 
Imprezy literackie poniosły druzgocącą porażkę. Tylko 3,4 proc. 
ankietowanych mówiło, że Toruński Festiwal Książki reklamuje miasto, 
jednocześnie zaledwie pół procenta tak samo myśli na temat 
organizowanego przez klub Od Nowa festiwalu Majowy Buum Poetycki. 
Internauci mogli się też wypowiedzieć, jakiego rodzaju imprez 
artystycznych brakuje w Toruniu. Zaledwie 3,5 proc. respondentów 
uznało, że za mało u nas spotkań autorskich, a 0,7 proc. rozmarzyło się 
i pomyślało o targach książki.  
 

Myślą o nas radni 
Autorzy raportu odpytali także solidnie radnych, dyrektorów 

miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, animatorów kultury, 
artystów, studentów i uczniów. Mieli wymienić pozytywne i negatywne 
zjawiska w życiu twórczym miasta. Nikt nie nagrodził literatów i nikt ich 
nie zganił. Radni skarżyli się na mało rozpoznawalne knajpy i brak 
muzyki w restauracjach, ale tak samo jak działacze, młodzież i twórcy nie 
wskazali, że Toruniowi brakuje nowego obiegu krytycznego albo – nie 
szarżujmy – pisma artystycznego.  

Autorzy strategii dla pewności, aby nikomu nic nie umknęło, 
dwukrotnie w raporcie zamieścili taki oto cytat: „Najsłabiej 
reprezentowaną dziedziną kultury w Toruniu wydaje się być literatura. 
Zapotrzebowanie w tym obszarze wypełnia właściwie tylko działalność 
Książnicy Kopernikańskiej. Warto odnotować również przez toruńskie 
centra kultury realizację takich Festiwali jak Toruński Festiwal Książki 
czy Majowy Buum Poetycki”. 
 

Czego żąda miasto? 
Jest także raport z konsultacji społecznych. Centrum Sztuki 

Współczesnej chwali się, że ma księgarnię, a w niej książki. Od Nowa 
przypomina o Buumie. Nikt z tego wspaniałego miasta nie powiedział 
ani słowa, czy potrzebne nam jest jakieś tam pismo, czytelnictwo i inne 
tam literackie mambo-dżambo. Nikt nie zabrał głosu w sprawie 
literatury, nikt się o pinglarzy nie upomniał.  

Vox populi, vox Dei. W finalnej wersji strategii rozwoju kultury 
Torunia do 2020 roku nie pada ani razu słowo: „czytelnictwo”, 
„czytelnik”, „poezja”, „poetycki”, „literacki”. „Literatura” występuje raz, 
jest „literaturą przedmiotu” i pada w kontekście metodologii 
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opracowania dokumentu. O bibliotekach mówi się niewiele, a o czytaniu 
jedynie w kontekście e-biblioteki. Raz.  
 

Wiecie, rozumiecie 
Toruń ma kilka strategii, którymi nikt specjalnie się nie przejmuje. 

Czy w końcu ta dotycząca kultury w jakiś sposób uporządkuje życie 
artystyczne tej ziemi? Strategia jest napisana z punktu widzenia urzędnika 
i instytucji, a nie obywatela, uczestnika i widza. Tylko na pozór pogardza 
kategoriami biznesowymi, ale w ocenie efektywności poszczególnych 
zadań posługuje się głównie wskaźnikami ekonomicznymi 
i statystycznymi. Mówi o potencjale artystycznym, ale nie wymienia jego 
twórców. Mówi o ośrodkach kultury niezależnej, ale wskazuje zaledwie 
na kilka. Mówi o uczestnictwie, współodpowiedzialności i ruchach 
oddolnych, ale za jedynego prawodawcę i tłumacza zmian w systemie 
kultury podaje urzędnika. Literatura w takim porządku wydaje się bez 
szans. 

No i kiedyś jeden z drugim wyślą podanie, że chcą wydać zbiór 
wierszy albo papierowy periodyk. A urzędnik sięgnie po książkę, 
zdmuchnie z niej sprawnie kurz, przerzuci roztargniony kilka stron 
i rzeknie: „Bardzo mi przykro, ale literatury nie ma w naszych celach 
strategicznych, mieszkańcy jej nie chcą. Przykro mi, ale ten tomik 
z wierszami nie mieści się w wizerunku miasta Torunia”.  
 

Hej, hej, zabawo 
Toruń może się pochwalić dwoma festiwalami literackimi. Jest 

Festiwal Książki, na którym swoje trzy najnowsze powieści co roku 
promuje Janusz Leon Wiśniewski. Raz przyjechała była żona aktora 
Perepeczko i na jej wieczór autorski w sali mieszczańskiej zacnego 
Ratusza Staromiejskiego były bilety.  

Jest też Majowy Buum Poetycki, który na dobrą sprawę powinien 
już nie być. To był dobry festiwal. Bez Majowego Buumu Poetyckiego, 
który wymyślili Miłka Malzahn, Waldek Ślefarski i Maurycy Męczekalski, 
nie byłoby zapewne „Undergruntu”, kilku debiutów literackich 
i zapewne rzeszy poetów, którym imponowali panowie i panie 
trzymający w drżących dłoniach wydruki swoich wierszy. Wielu torunian 
nie związałoby swojego życia ze sztuką.  

Zabijanie Buumu było długim procesem. Najpierw odbyło się 
mordowanie pisma „Undergrunt”, które miałem przyjemność zakładać 
z przyjaciółmi z Olsztyna. Być może byliśmy zbyt naiwni: niepotrzebnie 
wydawaliśmy pismo w książkowym formacie, publikowaliśmy zbiory 
wierszy, mieliśmy przyzwoitą dystrybucję i organizowaliśmy spotkania 
literackie w Piwnicy Pod Aniołem, Od Nowie, Domu Muz i Dworze 
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Artusa. Być może to było samobójstwo, kiedy przed 12 laty 
sprzedawaliśmy książki i pismo po 5 zł, dołączaliśmy do niego płyty, a to 
wszystko za dotacje rzędu 3 tys. zł na numer.  

W pewnym momencie, gdy aplikowaliśmy o 20 tys. zł na cały 
rok, co nawet wówczas nie wydawało się zbyt wygórowanym żądaniem, 
otrzymaliśmy odpowiedź od Grzegorza Grabowskiego, wtedy szefa 
toruńskiej kultury: „Przykro mi, dostaniecie tylko 8 tys. zł. Poradzicie 
sobie, znajdziecie sponsorów”. W tym mieście klub żużlowy czasami nie 
może znaleźć sobie sponsora, ale za to pismo studenckie odkryje 
w torunianach nowe pokłady czystej filantropii. Urzędnicy od kultury 
zabili pismo, nikt nie mówił o toruńskiej literaturze po Empikach 
i miejscowych klubach i ludzie po prostu przestali przychodzić na Buum.  
 

Kochają nas tłumy 
Paweł Dunin-Wąsowicz na pytanie dziennikarki TVP, czy młoda 

literatura polska jest popularna, odwrócił się bez słowa i wskazał tłum 
toruńskich studentów za swoimi plecami. Pod koniec rzadko się 
zdarzało, aby duża sala Od Nowy w czasie finałowego koncertu nie 
świeciła pustkami.  

Młodych torunian i studentów nie kusiły sezonowe gwiazdki 
polskiej literatury ani jej wielkie nazwiska. Nie sposób dogodzić lokalnej 
publiczności – nieważne, że pojawiają się autorzy świeżo nominowani 
do Nike albo zwycięzcy Paszportów Polityki. To zdecydowanie za mały 
pretekst. Nawet deszcz, który zalał dwa lata temu całe juwenalia, nie 
przekonał studentów, aby wybrali ciche i suche miejsce blisko poezji.  
 

Nasza wspaniała wszechnica 
Jeśli chodzi o podstawy tego środowiska, regularnie zawodzi 

toruńska polonistyka, ale od pewnego momentu zacząłem nie 
spodziewać się niczego specjalnego po studentach i wykładowcach 
ze szkoły, w której literatura współczesna kończy się na Białoszewskim, 
w której na zajęciach z teorii literatury dominującą myślą jest 
strukturalizm i fenomenologia. Nie sądzę, aby nauczyciele akademiccy 
choć słowem zająknęli, że w Od Nowie odbywa się jakaś literatura. 
Toruńskich festiwali nie zaszczycają obecnością byłe książęta toruńskiej 
poezji. Próżno w Od Nowie było szukać redaktora naczelnego „Teki” – 
jedynego pisma literackiego w Polsce, które upadło z lenistwa. Nie 
pojawiał się nikt z „Kwartalnika Artystycznego” i „Przeglądu 
Artystyczno-Literackiego”.  

Nie było też Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Toruniu, bo cały 
czas gorączkowo przeżywało okres formacji. Ze spotkań, na których 
mobilizowali się związkowcy, zapamiętałem tylko rozpaczliwe pijaństwo 
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przed południem i gorące rozmowy o organizacji biura, w którym 
koniecznie musiałby być faks, jakby dalej były lata 80. 

To była dobra impreza, wyznaczyła w pewnym momencie 
standard festiwali literackich w kraju. Nikt na początku nie zastanawiał 
się, dlaczego Buum wędruje sobie po kolejnych tygodniach maja, 
dopasowując się – na wyraźne życzenie gości - do targów książki 
w Warszawie. I dlaczego wykonawcy, aby zagrać w maju w Od Nowie, 
odwołują swoje wiosenne toruńskie koncerty w innych klubach.  

Gdy kończył się Buum w 2011 roku, myślałem, że to jest jego 
ostatnia edycja, że to więcej nie ma sensu. To było 12 dobrych lat, ale dla 
tego festiwalu nie ma już nadziei.  
 

Cieszę się 
Cieszę się, że jest „Inter-”. Toruń będzie lepszym Toruniem. 

Przynajmniej przez chwilę.  
Tego rodzaju pisma na ogół istnieją, dopóki jego redaktorzy mają  

niezmożoną chęć pięcia się po szczeblach uniwersyteckiej hierarchii. Gdy 
ten akademicki popęd zaniknie, bo zabraknie etatu dla młodego 
asystenta, redakcja się skurczy. 

Nie sądzę, żeby redakcja się w cokolwiek angażowała. Zapewne 
jedyną formą kontaktu z władzą będą dla niej nie listy otwarte, 
zaproszenia do debaty i protesty, ale podania z prośbą o przyznanie 
stypendium. Nie gryzie się ręki, która żywi, nie atakuje się systemu – nie 
z lęku przed możliwymi represjami, ale tak z zasady, na wszelki wypadek.  
„Inter-” ma wielką przestrzeń do zdobycia. Wszelkie literackie tradycje są 
w tym mieście tak odległe i tak zapomniane, że w zasadzie redakcja 
wszystko musi zaczynać od nowa. Nie ma nic lepszego na tym literackim 
pustkowiu dla prawdziwych pionierów.  
 

Literatura na bruku 
Torunianie w swoim bruku zamurowali metalową płytę 

z nazwiskiem Janusza Leona Wiśniewskiego, którego powieści krytyka 
niezwykle chętnie nazywa grafomanią. Mimo ciężkiego ogólnopolskiego 
obciachu żaden z miejscowych intelektualistów nie sprzeciwił się decyzji 
urzędników, którzy w ten sposób postanowili uhonorować tego zacnego 
męża z toruńskim rodowodem. Literaci siedzą cicho: a nuż ktoś nas 
zaprosi do społecznej rady przyznającej miejskie stypendia, a nuż nam się 
poszczęści i znów trafimy do tej słynnej kapituły nagrody literackiej, 
a nuż poczujemy pewny uścisk dłoni prezydenta Torunia, a oczy zajdą 
nam lekko łzawą mgiełką.  

Toruńscy literaci nie mają nic do powiedzenia na temat swojego 
najbliższego otoczenia. Nie potwierdzają, nie zaprzeczają, wstrzymują się 
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od głosu. Nie skarżą się na poziom festiwali literackich, nie pomstują 
na jakość oferty kulturalnej miasta. I gdy plastycy walczą o swoje 
nagrody, nieruchomości i galerie, muzycy i aktorzy o swoje szkoły, sale 
koncertowe, literaci siedzą cicho. Nie że są specjalnie lojalni wobec 
władzy, ale po prostu lepiej pierdolnąć sobie elegię niż ocalić coś dla 
kogoś, kto może jednak w przyszłości będzie zainteresowany 
uprawianiem literatury w tym mieście.  

Każdy hipermarket to broń, każdy kościół to koszary, nie ma 
sztuki bez polityki. 

 
 

Grzegorz Giedrys 
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ADAM WIEDEMANN 
 
 
DOSTAŃ, a nie poczujesz. Którego rozmiarów 
nie znał świat, którego słońc nie znało niebo. 
 
Zasmakuj podarunków od samego siebie, znaj 
znój, porachunki z meczem, gdy pierwszy cios 
 
od razu zmiażdżył jego wykrzywioną w pół 
uśmiechu, ale czy twarz? gdzie nos? czy 
 
dookoła krąży ząb? Którego pocałunku nie 
zapomnisz, zaszyj w sobie głaz i noś go na 
 
przetrwanie, póki czas nie zniesie przyczyn, 
kości nie wytrzymają kolejnej wizyty, a czas 
 
zajdzie samego siebie od tyłu, zaskoczy swoją 
wyniosłość pocisk skierowany w kieszeń 
 
pełną gwiazd, w rozmyty pejzaż wyczerpanych 
życzeń, wyczuj ostatnią paczkę i wyłóż ją 
 
na stół, gdzie już sam leżysz i chcesz się położyć, 
bo trąbki wirów ciągną poza wszelką czeluść.  
 
Smutne reinkarnacje jeszcze czegoś. Uśmiechnij 
się zza drzwi, wygotuj do całego, przyjdzie ktoś, 
 
kto weźmie kość i zważy, zbada któryś raz 
i w wykrzywieniu odda prawie całą. Zważ 
 
swoje przygotowanie, gęba zgnije w koszu, 
gdzie aż za gęsto od wyrachowanych szans.  
  
   Warszawa, 3.11.12 

 
 

Adam Wiedemann 
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PAWEŁ SARNA 
 
 

Ptaki śpiewały o tym 
 
 
że najpiękniejsze 
w mieście są kościoły, 
a potem, że banki i jeszcze,  
że właśnie nasz dom jest najpiękniejszy. 
A wszystko rosło i wszystko w środku 
stawało się puste. 
 
To właśnie wtedy  
zaczęły upadać banki. 
I baliśmy się tego, że spadną 
na nas, baliśmy się 
tego, co jeszcze. 
 
To właśnie wtedy 
nasi znajomi przeprowadzili się do sieci. 
Tak długo słuchaliśmy ptaków.   
 
To właśnie wtedy  
przeprowadziliśmy się do rzeki. 
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International House 
 
 
Tak długo chodziliśmy w słońcu, 
tak długo przebywaliśmy tylko z sobą, 
że zupełnie zapomnieliśmy o przepaści.  
 
Nie zdążyliśmy poznać zwyczajów,  
zabawnych historii z życia – nie nauczyliśmy się języka. 
 
Ale przecież, co wiemy, wszystko da się jakoś naprawić,  
i jak stwierdzają autorzy najnowszych podręczników,  
najważniejsze jest, aby się nie bać  
i nie należy zwracać przesadnej uwagi 
na pewne potknięcia. Żadnego wkuwania słówek czy gramatyki.   
Wystarczy być swobodnym, otworzyć się i mówić.  
Tylko przepaść.  
Wystarczy dopuścić do głosu. 
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Śnieżka 
 
 
Wspinaliśmy się, 
a wszystko  
stawało się coraz mniej jasne. 
 
Słyszeliśmy pieśń 
o dobrym pasterzu 
w koszuli śnieżnobiałej  
pędzącym czyste stado: 
Jego nie spotkacie, jego nie spotkacie. 
 
Słyszeliśmy o mrocznym pasterzu, 
co serce ma czarne  
zamknięte w skale. 
 
Wspinaliśmy się  
na Śnieżkę. Nagą. 
By cieszyć się, 
oblubieniec nie ożywił jej. 
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Ogniska 
  
 
Mgła. Nie poszła do góry i nie schodziła 
z pierwszych stron gazet i ciągle przybywało zdjęć,  
papierów zawilgłych, ubrań, wszystko 
rozłaziło i darło się w rękach, sklejało palce, przyklejało się  
do ciała, mgła,  
taka jakaś ciepła, rosła nad tym wszystkim.  
Samoloty spadały, a w górę strzelały iskry 
z podmokłego ogniska.    
 
 
 

Jesteśmy ludźmi mrozu 
 
 
nasze dnie są chłodne 
a nocami grzeją nas psy  
dużo psów 
mamy w bardzo małym mieszkaniu  
 
zostawimy mieszkanie wynajęte 
zabierzemy do lasu psy 
największe na świecie  
wyprowadzimy się do lasu  
w każdym mieście czujemy się jak w lesie 
 
jesteśmy ludźmi mrozu  
nasze dnie są chłodne 
lecz nocami okrywamy się chwałą 
 
zbieramy się jak do wędrówki 
z której właśnie udało nam się powrócić 
 
tymczasem  
być może chodzi  
o zwyczajny spacer. 
 

Paweł Sarna 
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DARIUSZ DZIURZYŃSKI 
 
 

Konto 
 
 
Jan Jakub Rousseau miał czwórkę dzieci. 
Każde – w przytułku. 
Żaden płacz z powodu kupy albo głodu 
nie zakłócał pracy nad powieścią 
o naturalnym wychowaniu młodzieży. 
Wysyłał czułe listy do fikcyjnej Julii. 
 
August Rodin miał syna. 
Niestety – kaleka. 
Więcej już nie chciał 
bo pozostał uraz. 
Wolał posyłać pieniądze pocztą 
(krępował go widok kul). 
 
Może gdyby sam wyrzeźbił 
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Zakaz wstępu 
 

pamięci Prof. Stanisława Makowskiego 
 
Na tych kamieniach 
pamiętających kapłanów 
usiadła wieśniaczka 
i porodziła ducha. 
 
Tak się przynajmniej zdawało 
romantycznemu poecie 
który tutaj leczył 
schorowane płuca. 
 
Pasterka spoglądała 
w zorzę oceanu 
machała sabotami 
i gryzła źdźbło żyta. 
 
Krowy przeżuwały 
jagnięta skubały 
przejechała dwukółka 
z garncami mleka.  
 
Jak to się stało 
że poczęła ducha 
głupia nieuczona 
gadająca patois 
 
pozostanie tajemnicą 
realność zdarzenia 
 
(intuicja poety 
kontra 
chłopskie trzewia). 
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Klasycyzm 
 
 
W tym filmie 
natura jest poprawiona. 
 
Modele zgrabni 
przestrzeń typowa 
a czas zatrzymany w biegu 
– coitus aeternus. 
 
Status socjalny bohatera 
schodzi na dalszy plan 
wobec mięśni – jędrnych 
stóp – gładkich wobec skóry  
rumianej od słońca. 
 
Nie dar wymowy nie amfibrach 
lecz artykulacja rozkoszy (ach 
uff yaa) lecz musica corporis 
i rytm posuwisty par. 
 
Narządy inne niż w świecie przypadku: 
wagina jak przekrój granatu 
sztywne hierofanie à la Priap 
amfory piersi  
anusy oliwne jak lampki. 
 
Mężczyźni z rodu dyskobola 
kobiety w fałdach mokrych szat 
orgie zaś w grupach Laokoona 
(liany członków plus ład). 
 
 
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

31 
 

Krowy Beethovena 
 
 
Udowodniono ponad wszelką wątpliwość 
że krowy słuchające Beethovena 
dają nawet litr mleka więcej 
(„Gaz. Stoł.” 2001, nr 24, s. 7). 
 
Zawsze wiedziałem że krowy 
to jednak nie to samo 
co melomani w filharmonii 
albo kolekcjonerzy płyt. 
 
Tutaj wzrusza się całe stado 
(a nie jeden na pięć tysięcy) 
w dodatku przedstawiciele ras 
krajowych i zagranicznych 
więc – z natury – kosmopolityzm. 
 
Taka publiczność przeżywa 
przeżuwając i rośnie białko Europy  
a nie jakieś tam wrażenia 
recenzje – wszystko bez skutków 
organiczno-rolnych. 
 
Pozostaje kwestią otwartą 
czy wszystkie utwory Beethovena 
mają jednakowy wpływ 
 
Być może Eroica przyspiesza obróbkę trawy 
gdy adagio Koncertu Fortepianowego nr 2, Op. 19 
bardziej wytrąca szkodliwe związki? 
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Jednoaktówka 
 
 
Oto ciasny pokój 
z oknem na podwórze. 
 
W środku bohaterowie 
prowadzą dialog 
w otoczeniu świec. 

 
Rozmowa  
(jak we Wnętrzu czy Ślepcach) 
jest „rozmową drugiego stopnia”. 
 
Mówią o zdjęciach 
choć myślą o sobie. 
Paryż znaczy pokusę i lęk. 
 
Czasem wyrzucają słowa 
w nagłych potokach 
byle zapełnić pustkę 
 
(tzw. „dialog niepotrzebny” 
– un dialogue inutile). 
 
Nagle przez scenę 
przebiega kotka. 
Turla papierową piłeczkę. 
 
Następuje pauza 
słychać muzykę 
a cienie na ścianach 
potrząsają sumieniem. 
 
 

Dariusz Dziurzyński 
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RAFAŁ DERDA 
 
 

 posiłek  
 
 
to miejsce za rozstajem dróg, 
dziki sad, gdzie się drzew nie przycina  
więc gadają inaczej, zachęcając bym się spytał  
jakiej królowej jesteś paziem, motylu, 
 
że tak chętnie dzielisz się z muchami owocem? 
i dlaczego za każdym razem stąpam tak bojaźliwie, 
jakby nie leżały tu jabłka, a granaty?  
 
 
 

kar 

 
 
rany z wyciekami, pędy obumierają, 
a nekrotyczne plamy porażają liście, 
które zapowiadają pękom armageddon. 
 
raczej nie będziemy nazywać tej choroby, 
aby jej nie przywołać, bo przecież pamiętamy; 
kości naszych mieszkańców stają się coraz starsze. 
 
 
 

spacer 
 

 
jeżeli chcesz je ruszyć, poczekaj aż wzrok odwrócę. 
to pisklę nie ucieknie, ani cię nie dziobnie, 
 
to pisklę nie będzie skrzeczeć, powietrza nie ma już w płucach. 
wolałbym byś do mnie przybiegła, zamiast trącać je nosem.  
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orzech 

 
 
taki dumny, odkąd zabrał wodę porzeczkom, 
rozpycha się mackami gałęzi na altanę. 
 
a przecież jego dzieci, o łupinach jak żłobki, 
będą ciche i otwarte, kiedy nadejdzie wigilia. 
 
 
 

spacerkiem 

 
 
to ohydztwo co pełza teraz przed nami 
za dwa trzy dni zamieni się w motyla 
 
kuba mi nie wierzy i nie dziwię się mu 
bo u nas przecież jest całkowicie na odwrót 

 
 

Rafał Derda 
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ANNA ADAMOWICZ 
 
 

jadąc nocą na Wschód 
 
 
pierwsze pnie są oświetlone, dalsze toną w czarnym; na policzkach 
dotyk owadów, dużo dotyków, trzepot. 
 
ciemność lita jak marmur, miękka jak welur 
 
kawałek za lasem 
ziemia transmutuje w szklistą mgłę 
ziemia trans 
 
 
 

myśl, albo nie, nie myśl 
 
 
trzeba w końcu wziąć się w garść i zapytać siebie, czym jest  
człowiek, i samemu sobie odpowiedzieć, że człowiek to głęboka  
sadzawka, albo nie, płytka sadzawka, albo nie, płytka 
chodnikowa, mała i popękana. spomiędzy pęknięć źdźbło trawy  
wychyla jednoliścienną głowę i choć nie ma pojęcia o teorii biosyntezy  
ani o kreacjonizmie, ani o mikrokosmosie, ani o szczątkowych 
kończynach boa dusicieli, to jest bardziej człowiekiem niż ludzie  
stłoczeni jak czarne mrówki, drążący groty wewnątrz własnych  
głów, obcinający paznokcie razem z palcami – 
 
– jest – bardziej – 
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ziemia pęka 
 

Wilhelmowi Apolinaremu 
 
gijom apoliner miał śliczne długie wąsy 
i bandaż na głowie 
(rany, on się chyba z tym bandażem urodził) 
i rysował obrazki 
nie miał pędzli ani farb miał tylko 
pióro i słowa 
składał impasty z liter 
 
gijom apoliner miał długie poważne wąsy 
które przechodziły w węże węże w łabędzie 
łabędzie w druty kolczaste płomienie 
 
gijom apoliner miał poważne ciemne wąsy 
i ciemną zjawę w piersiach 
która go zjadła 
 
 

Anna Adamowicz 
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RAFAŁ GAWIN 
 
 

Małżeństwo z rozsądku 
 
 
Nie byłoby wiersza, gdybym cię nie spotkał. 
Nie ma wiersza. Pas ziemi niczyjej rozciąga się 
wzdłuż granic. To jedna wielka granica 
i my, punkty, które omija rytm. 
 
Nie ma granic. Nie przekroczymy się, 
choćbyśmy spędzali w sobie czas na śmierć, 
zarazili się jej brakiem. Nie ma 
czasu, gdy zrównuje się ze światłem 
 
i przytłacza nas własny blask. 
Nie będzie światła dla niego – 
nie dalibyśmy się oślepić, uciekali 
w odbicia i odpryski. Nie ma 
 
odbić. Nie byłoby odbić, gdybym cię 
nie spotkał. Zamknięty obraz 
na otwartej ścianie. I klucz 
połknięty w porę. Klucz. 
 
 
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

38  
 

Koniec pisania ręcznego 
 
 
Nie utrzymam cię w dłoni, choćby chodziło 
o jej lustrzane odbicie, wiersz pełen klatek 
jak ogród, w którym znamy swoje pozycje 
i nie wyjdziemy z siebie. Miejsca jest akurat, 
kurczy się energia i rośnie wiara, wieczny 
łańcuch. Zbliżenie tła: wielka praca, potęga 
nałożonych oblicz, gdy ich przetasowanie 
źle wróży bogu o ograniczonej osobowości. 
 
Nie utrzymam cię w dłoni, twoja maszyna 
już uruchomiła mechanizmy obronne; będzie 
rzeź. Film z wywieszoną taśmą, jakby czas miał 
nam nie służyć; zwinął się w kłębek, ukrywając 
koniec tej żałosnej historii w przypadku skrajnej 
cierpliwości, która rozkręca się wokół własnej osi, 
równając w dół synonimy ciepła. Panorama tła: 
wijące się kable, gdzie znikamy jak słonie i jabłka. 
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Mnożnik 
 
 
Dotyk jest bogiem, bóg jest dotykiem, 
pokój jest pełny po wystawieniu 
niepotrzebnych rzeczy, podwójnych faktur 
z pojedynczego życia. Kontakty 
bezprzewodowe, wycieczki osobiste, 
wartości brzegowe i papier do zabijania 
 
ścian. Bliskość, czuję bliskość 
i ona rośnie jak śniegowa kula. 
Lawina jest artystką awangardową – 
chce wszystko pokryć i zniweczyć, 
leczyć cudze dzieci rymem 
z podręcznika placebo. Ktoś już stracił 
 
orientację i ze strachu użyźnia teren? 
Płodozmian jest wskazany, gdy szukasz 
przygód, eksperymentujesz z narzędziami. 
Zostawiasz odciski palców na futrynie 
wyrwanych drzwi i kładziesz się 
w dwuosobowej trumnie. Czy to już 
 
na miarę twojej wyobraźni, czy poznajesz 
nowe doznania w kontaktach z ziemią? 
Szykuje ci wygodne miejsce; bagno 
to znak, że już teraz jej zależy. Idąc 
tym tropem, przejdziesz do historii. Bóg 
obsługuje ksero. Nie będzie się powtarzał. 
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Dwa fiuty 
 

Szczęścia chodzą parami. 
 
Pospieszne, osobowe, ruchy z rodowodem gry wstępnej 
i końcowej. Odzyskać centrum!? Tutaj konieczne jest 
zważanie na rymy, akcent, który zdradza 
z wieloma partnerami, gdy mowa o seksie 
wciąż jest przełomowa; zwykłe kradzieże, 
w wydaniach kieszonkowych, w formie alibi, w treści 
wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika: 
dzielić, żeby mnożyć; biec, żeby nie zdążyć; zaliczyć, 
 
żeby pamiętać. Jedna sylaba robi różnicę, 
 
ale którą w ciemno zachować w ustach, przerzuć 
do granic wytrzymałości balonu, w którym odleci, 
gdy twarde słowo nie tylko pokryje rzecz, ale weźmie 
ją na dwa baty i nie wypuści aż do przegadania 
świata. Jazda z góry pozwala zwiększyć prędkość 
zwaną pewnością. Lusterka dają po oczach, prześwietlają 
obrazy z niedalekiej przeszłości – gwałt dotyczy najbliższych 
dni i ich dzieci. Niech nabiorą kształtów i grzecznie 
 
czekają na swoją kolej. 
 
 
 

Patriotyzm lokalny 
 
 
Na dworcu w Radomsku napis: 
Jebać Opoczno. 
 
Wszyscy mamy w dupie małe miasteczka,  
a dupę z tyłu, 
by widzieć ją tylko u innych. 
 
 

Rafał Gawin 
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MARCIN JURZYSTA 
 
 

Wspólny dom 
 
 
Coraz częściej przechodzę obok dużego domu  
nie jest jednak za duży dla zgarbionych  
mieszkańców którzy zgubili klucze do wyjścia  
a wchodząc zapomnieli zostawić uchyloną prośbę 
 
figuruję w ich szczelinach dlatego upominają się  
o moją obecność i nieobecność  
poza wielkim wspólnym pokojem 
nigdy nie jest zbyt wielki dla swoich zgarbionych 
 
nigdy nie jest 
wietrzony stąd ten zaduch 
co puka do okna. 
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Zespół Sjögrena 
 
 
why we always cry this way? 
 
Dlaczego z oczu nie lecą nam 
telefoniczne żetony 
dane po to by opłacić wszystkie 
skargi zażalenia petycje 
 
rogówka wyschła już zupełnie 
jak chleb pozbawiony opieki i śliny 
 
podobno gdzieś jest jeszcze  
ta ostatnia telefoniczna budka 
do której nie potrzeba żadnej karty 
podobno gdzieś jest jeszcze 
ta ostatnia analogowa centrala 
w której pozostaniemy anonimowi 
nierozpoznani i bezpieczni 
jak nigdy dotąd 
 
as król dama walet albo joker 
powiedz mi w co dziś zagramy 
jaką talię mam potasować 
co ukryć w rękawie piżamy 
a co wyłożyć na stół 
 
zawsze znajdzie się jakiś 
plaster bandaż lub kompres 
który pozwoli nam 
przeciągać tę sytuację 
w nieskończoność 
 
to znaczy dłużej niż do końca 
miesiąca. 
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Jesienne wojny 
 
 
ktoś rozbija obóz w moim-nie moim mieszkaniu 
werble werble werble słyszę jak kropla po kropli 
rozszczelniają się granice i płyną nikczemni imigranci 
jak pałeczki coli w wodociągach w umywalkach  
w szklance podnoszonej niepewną porą do ust  
gdzie swoje łatwopalne gniazdo uwił pożar 
 
po wewnętrznej stronie szyby zmęczonej jak żarówka 
ściekają cudzoziemskie legie przeciw którym wciąż 
wały zasieki bunkry okopy nowej linii maginota  
z moich-nie moich szmat wysłużonych w niejednej wojnie 
 
szmaty szmaty siostry dostrzegam w was dawne kształty 
gdy byłyście jeszcze jak sny przysyłane zza oceanu 
które śniło się łapczywie łatając każde przebudzenie 
gdy docierały w spoconych kartonach o zapachu smogu 
 
szmery szmery szmery zewsząd ten noise szyfrantów 
w mojej-nie mojej kuchni łazience korytarzu aż do pokoju 
ludziom porcelanowej woli i w moim-nie moim sercu 
ciepłym jak chleb który piekę sam ostentacyjnie olewając 
nocne naloty przeciwpożarowe alarmy i pobliskie piekarnie 
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Elegia po rozbiórce 
zakładu fryzjerskiego 

 
                         Wiek żyje od włosa do włosa 

                         w powietrzu osieroconym 
                         żyje jak jajo 

                         z którego lęgnie się owoc 
 
gadatliwe nożyczki fryzjerki tną sny 
na wychudzone kadry negatywów 
nie znajdziesz już chemikaliów  
które odczynią uroki ułożą kolory 
ostatni flakon ktoś wypił wieki temu 
myląc go z płynem na porost włosów 
 
tamte włosy których odrastającą mantrę 
nuciły cięcia grzebienia i tranzystory były  
czarnym bezpłodnym puchem dmuchawców 
wciskały się w szpary w podłodze i w ziemi 
jak pluskwy uciekające przed światem 
potem warstwa po warstwie zjadały fundament 
 
chwiała się buda chwiejny był krok i noc 
chwiał się ostrzyżony sens który suszyły suszarki 
za oknem chwiały się na wietrze łomy i chwasty 
został tylko grząski i jałowy język boga 
na którym wyrastają i chwieją się 
włosy i brzytwy 
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miasteczko. szalony klaun 
 
 
klauzula spisana szybko i śmiertelnie poruszona  
jak łodyga pochylona pod ciężarem wiatru  
i szarańczy z którą trzeba szeptać by nie obudzić  
 
palca śpiącego na jędrnym włączniku 
plag festynów lunaparków wojen pikników 
jarmarków landrynkowych powitań i dworców 
wypadamy z nich jak amalgamatowe plomby 
 
znasz ten ból na który kładzie się język? znasz ten  
język który boli dopóki nie wpadnie w inne usta? 
 
miasteczko szalony klaun druty kolczaste jak żebra 
anorektyczek za którymi bije wiecznie głodny 
niespokojny cyrk  
 
 

 Marcin Jurzysta 
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Fot. Anna Rudecka 
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KORNEL MALISZEWSKI 
 
 

Nur (fragment) 
 
 

 Ogień trawił drewno, dymy skakały, dziwne twarze oświetlone 
białymi kółeczkami z błogością patrzyły w żółć. Wielki płomień, jak tort 
z dziesięcioma warstwami, wysyłał ciepłymi podmuchami niewidzialne 
balony w bezwzględną noc. Wszyscy cicho szeptali, omawiali różne 
sprawy, co pewien czas nastrój rozstrajały chichoty z czerni, z szuwarów, 
zza tysięcznej kurtyny, czarny dzwonek wygrywał i dzielił ciemność 
na plastry. Dosiadł się do mnie przyjaciel – i jak woda – szepnął. 
 – Dobrze, naprawdę dobrze, wydawało mi się, że coś w niej 
mieszka, że nie byłem sam, coś musi mieszkać w tych szuwarach – 
poczułem, że ciało już wyschło pod ubraniami dzięki falom ciepła. 
 – Gdy idziesz nocą przez ciche miasto, nie dziwisz się myślom 
że ktoś może tu mieszkać po prostu mieszkają.  
 –  Powiedz mi – odezwałem się po dłuższej chwili. – Ty jesteś 
względnie normalny, nie tak popsuty jak oni, o co w tym wszystkim 
chodzi? Oni są chorzy psychicznie? 
 – Jestem tu najkrócej, może od poprzedniego lata. Niektórzy 
z nich siedzą lub przyjeżdżają tu już kilkanaście lat. Każdy ma swoją 
historię. Szukają wolności… 
 – Wolności… - parsknąłem, ale szybko się zawstydziłem, 
bo kilka osób spojrzało na mnie z wyrzutem. 
 – Przestań analizować, rób po prostu, co chcesz – już druh miał 
mówić dalej, ale ktoś zaczął opowiadać historię. – Jeśli chcesz, to też coś 
opowiedz - zdołał jeszcze szepnąć mi na ucho. 
 Mężczyzna lekko się uniósł, bawił się rękami, gestykulował, 
wykorzystywał ruchy ognia, wszyscy reagowali: oburzeniem, śmiechem, 
pomrukami. Cień opowiadającego odbijał się na ścianie domu. 
Nadstawiłem ucho i zacząłem łapać z namaszczeniem wypowiadane 
frazy. 
 Długo mieszkał na drzewach, jadł jaja przepiórek, jedno jajo 
kręcił długo w rękach, ogrzewał, wiedział, że odbiera życie, aby żyć 
samemu. Miał palce zakrwawione od wspinania się na drzewa, kawałki 
kory odskakiwały, inne wbijały mu się pod paznokcie na wiele dni, 
powodując niewyobrażalny ból, idący do samego serca. Siedział 
na kamieniu, był to czas trzech księżyców, które spokojnie wisiały 
na sznurach gwiazd. W plecaku miał kilka jajek. Wyciągnął zaostrzony 
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patyczek, maczał go w czerni i malował na jajkach nocne niebo. Las mu 
się przyglądał, czarne jajka odbijały jego szkliste oczy. Garść gwiazd 
spadała za górą, niebieskie zmazy pojawiały się na nocnym niebie. 
Mężczyzna wyjął z sakwy czaszkę, była to chyba czaszka kobiety (kobiety 
– mruknął tłumek przy ognisku). Wziął w rękę jedno z już czarnych, 
przepiórczych jaj, podniósł na wysokość księżyca, a później wetknął je 
w martwy oczodół. Po chwili zrobił to samo z drugim, wstał, podniósł 
czaszkę na wysokość. Patrzyła na niego gwiazdami, chyba się uśmiechała. 
Sznur komet ich połknął, zawiązał im knykcie, poniósł ze sobą. 
Szybowali w nocnym niebie, widzieli biel, czerń, niebieskie przepaści. 
Gwiezdny atłas gładził ich po głowach, trzymali się za ręce, trzy księżyce 
odstąpiły im miejsca. Zza widnokręgu wyłaniała się powoli biała kula, 
kilka ptaków zaczęło skwierczeć, czarny wiatr wystrzelił tysiącem 
kolorów. Nad lasem zaczynał się ranek, na błocie pojawiło się kilka 
nowych stóp. Las patrzył z niedowierzaniem, skwar wygrał z nocnym 
niebem. 
 Tubylcy długo debatowali, omawiali historię, a do następnej 
rozgrzewał się chyba człowiek, którego poznałem przy stole. Kilku 
z nich dorzucało do ognia suchych igieł, ogień je rozstrzeliwał i ranne 
rzucał wysoko w czerń. Kawałki popiołu wisiały w powietrzu, butelka 
krążyła w okręgu, niektórzy coś palili. Zaciągnąłem się kilka razy, 
zrobiłem trzy łyki, coś na podobieństwo spirytusu z owocami. 
Mężczyzna lekko powstał, pomruczał, zaczął opowiadać.  
 W wielkich termach w Budapeszcie w 19. wieku pracował 
chłopiec imieniem Laszlo (zdziwiłem się, że historia przeniosła się 
do miasta, ale było coraz milej, łączyłem się w jedno, atawizm, atawizm, 
atawizm, tylko tyle potrafiłem sobie cicho wypowiedzieć). Zawsze musiał 
po zamknięciu basenów je wyczyścić. Zebrać cały brud, wpuścić 
czystość, dodać wiele kropel aromatycznych olejków. Mieszkał 
w budynku term w małym pokoiku wydzielonym w piwnicy. Idąc 
do niego, przechodził obok beczek win z knajpy Newerlego. Czasem mu 
pomagał, gdy ten miał zbyt wielu gości. W pokoju Laszla stało łóżko, 
stół, kilka książek i jego mała roślinka, chyba kawa, która szukała słońca 
w ciemnym pomieszczeniu. Roślinka była karłowata, jej listki 
przypominały zaledwie źdźbła traw. Chłopak przed snem, gdy przeczytał 
już swoją partię tekstu wielkich filozofów (głównie monistów), 
wpatrywał się w krzaczek kawy. Leciutko dotykał jej listków, dmuchał 
i patrzył, jak uginają się pod jego oddechem. Zawsze z rana, gdy wstawał 
w swojej klitce (nigdy nie widząc słońca), urywał dwa listki i podczas 
dolewania do basenów olejków aromatycznych, cichutko wrzucał je 
w toń wody. Robił tak już od wielu tygodni, ale listków wciąż było 
pod dostatkiem. 
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 Pewnego ranka Laszlo wstał, zrobił poranną gimnastykę, umył 
twarz w umywalce, urwał swoim zwyczajem dwa listki i udał się 
do pracy. Wymył wszystkie podłogi, pootwierał drzwi i zabrał się do 
wlewania olejków aromatycznych. Ciężkie butle z brązowego szkła 
odebrał z szafeczki; pamiętaj, Laszlo, po osiem kropel przemknęło mu przez 
głowę. Jedna, druga, trzecia, czwarta (wszyscy przy ognisku zaczęli liczyć 
z opowiadaczem), piąta, szósta, siódma, ósma. I tak w każdym 
z basenów, a w największym… Chłopiec wyjął dwa listki z kieszeni 
i powolutku wypuścił je z rąk. Wirowały, opadając dostojnie na taflę 
ciepłej wody. Laszlo nie mógł się spodziewać, że zza kolumny podgląda 
go dyrektor term. Gdy chłopak miał już odchodzić, dostojny pan złapał 
go za ucho. 
 – Kogoś chciał otruć?! Działasz na zlecenie?! Ja ci wygarbuję 
skórę (wielki pas świsnął nad ogniskiem). 
 Chłopak siedział na niewielkim komisariacie. Syn Newerlego 
(który bardzo lubił Laszla, razem się wychowywali) powoli stukał 
w klawisze maszyny do pisania. 
 – Laszlo, proszę cię, mów prawdę, jak sprawa pójdzie dalej, oni 
już nie będą tacy mili jak ja. 
 – Ja nic nie zrobiłem, nikogo nie chciałem otruć! 
 – Dyrektor dokładnie widział, że dorzucasz coś do wody, 
powiedz, co to było, oszczędzi nam to ekspertyzy, dostaniesz niższą 
karę. 
 – Ja naprawdę nic nie zrobiłem! – chłopak łkał. 
 W tym samym czasie do pokoju chłopca wpadło dwóch grubych 
funkcjonariuszy i dyrektor term. 
 – To pokój tego nicponia, rozejrzyjcie się! 
 Policjanci zaczęli rozrzucać pościel, kopnęli pod ścianę krzesło, 
rozsypali książki, a jeden z nich mocnym zamachem uderzył roślinkę 
kawy, aż dwa listki opadły na stół. Donica zakołysała się na brzeżku 
drewna, a jakiś niewidzialny podmuch strącił ją na ziemię. Skorupa pękła 
z trzaskiem, a jeden z policjantów dogniótł ją obcasem. 
 – Laszlo, na miłość boską, mów prawdę! – krzyczał młody 
Newerly.  
 – Ja naprawdę, nic… – chłopak chrząknął i opadł na podłogę, 
uderzając głową w kamienną posadzkę. 
 Przy ognisku zawrzało, jak to ktoś się wydarł my kochamy te małe 
rzeczy ktoś inny tupał leżąc na plecach. 
 Ogień bił niebo, czarny mikroskop, mała plamka, tam w dole 
biel. Szary krąg ludzi, w jednym ramieniu, płomień strzelał jak 
na kciukach, żar opalał twarze, gorący dotyk, suche gardło. Wszystko 
tłoczyło się jakby w szklanej kuli, dachówki na domu wykrzywiały się, 
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czułem węża z podziemi, druh łapał mnie za ramię i śmiał się w głos. 
Zacząłem myśleć, co by tu opowiedzieć, może o gwałtach górniczych 
we Lwówku? Nie, to nie to. Fabuła jęczmiennych uczuć? Nie, lepiej szybko 
o nich zapomnieć. Trzeba połączyć kilka filmów, które widziało się 
w podstawówce, w jedną całość, dodać książkę przygodową, dwie myśli, 
gdy leżało się na łące i pierwszy raz coś płynęło w głowie, określić 
przestrzeń, może lepiej oddać się instynktowi? Motyw, motyw, motyw, 
dobrze znaleźć skarb, nie powiedzieć o nim innym, wziąć do domu 
wróbelka, opatrzyć mu skrzydło. Samotne mieszkanie, lepiej tylko jeden 
pokój, tam stara szafa. Są swetry z molami? Za szafą dziura? Wyjście 
na balkon? Rozpościera się podwórko, matki z wózkami. Patrz lepiej 
przez okno, długa ulica, naprzeciwko knajpka. Serwują tam kanapki 
z serem i z dżemem. Jest tam kobieta, ukradła płaszcz? Była w kinie? 
Film zmienił jej życie? Chciałaby z kimś o nim pogadać? Szafa grająca się 
zepsuła. Dwóch chłystków uderza w nią ze zdenerwowaniem. Chińczyk 
na barze, a właśnie, gdzie moja Chinka?! A dobrze, śpi mi na kolanach. 
Kobieta widzi w oknie potok ludzi, o czym oni myślą? Ktoś serwuje 
grzanki, w szklance rozpuszcza się tabletka na ból głowy. Patrz w nią! 
Patrz w nią! Po schodach toczy się kłębek, dwie osoby się schylają, 
uderzają głowami. Wysypują się książki, pierwsze spojrzenie w oczy. 
Po ulicy pędzi auto, ktoś wraca do domu albo chce z niego uciec. Dwóch 
panów ma złe zamiary (w kieszeni noże dłuższe niż sześć centymetrów). 
Dawaj banana pie krzyczy jeden z nich do Chińczyka. Kobieta jest 
podniecona to są ci prawdziwi mężczyźni, myśli. 
 – Co maleńka? – mówi drugi. 
 – Byłam na filmie, zrobił na mnie spore wrażenie. 
 – Romans gangsterski? 
 – Dramat obyczajowy w małym miasteczku, ktoś woził na wózku 
inwalidzkim Clinta Eastwooda po kamiennych uliczkach. Jedli lody 
i gadali o egzystencji. 
 – Nudy – krzyczy drugi i rzuca banana pie na stół. 
 Wentylator się nagle psuje, światło gaśnie, po kolei wygaszają się 
kolejne dzielnice. 
 – Jesteśmy ugotowani – krzyczy jeden chłystek spod maszyny, 
która nagle zaczyna działać. – Jest nas tylko jedenastu, a trzeba osądzić 
Chińczyka. Podobno zasztyletował dziewczynę z naprzeciwka. Za szafą 
miała dziurę, a w niej małe pisklaki. 
 – Nikt dzisiaj nie będzie nikogo sądził – mówi mężczyzna 
od banana pie dyplomatycznie. – Dzisiaj się pokochamy, za dwadzieścia 
minut zaczyna się kino samochodowe. 
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 – Ja już dzisiaj byłam na jednym filmie, nie mam ochoty 
na następny, Chińczyk jest na pewno niewinny, dziewczyna miała dziurę 
w czaszce zbyt wysoko, nie dosięgnąłby. 
 – Właśniiiiii – krzyczy zainteresowany. – Cio byś się napił? – pyta 
barowego chrząszcza, który ledwo co się trzyma i wystarczy mu jeszcze 
tylko jeden drink. 
 Z szafy grającej leci Suzie Q, bejbi I love you! (śpiewają nagle 
wszyscy przy ognisku). Ja to mówiłem? Mężczyźni się zaśmiali, druh 
klepnął mnie w udo. Ogień się powoli wygaszał, niektórzy już chrapali, 
woda wyostrzyła taflę, może już świtało. 
 – Znajdź sobie z Chinką jakieś miejsce w domu, legnijcie gdzieś. 
 – Dobra, dobra – krzyknąłem oszołomiony. 
 Noc przegrała, widać było kontury drzew, potknąłem się dwa 
razy o którąś z drewnianych rzeźb. Chinka spała jak supełek 
przewieszona przez moje plecy. W domu w kompletnej ciemności 
wywracałem się o leżące ciała, w rogu zobaczyłem kawałek wolnej 
przestrzeni. Leciutko zdjąłem dziewczynkę z pleców, położyłem się 
na starym kocu, sprytny, chwytny azjatycki podlotek wtulił się we mnie 
i powoli uciekaliśmy w sen, który wykluwał się daleko ponad dachami 
lasów i miast. 
 
 

Kornel Maliszewski 
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ŁUKASZ SZTELEBLAK 
 

 

Orgia w Wydziale Geodezji 
  
 

Właściwie nie wiadomo, gdzie zrodził się pomysł, ale w trakcie 
urlopu wójta postanowiono: w poniedziałek, między godziną dwunastą 
a czternastą, w wydziale geodezji odbędzie się orgia seksualna. W tym 
czasie urzędnicy, w innych celach niż erotycznych, petentów nie 
przyjmują.    
     – Orgia nie dotyczy pracowników Wydziału Komunikacji – 
dopowiedziała sekretarz Malinowska na spotkaniu ogółu urzędniczego, 
gdzie omawiano szczegóły akcji. – Czy są jakieś pytania? 
   Urzędnicy zerkali po sobie. Wymieniano spojrzenia  pełne 
zaciekawienia, wstydu, a nawet nieznośnego oczekiwania. 
    Odkąd idea orgii przyjęła się w urzędzie gminy Wistków i nieco 
spowszedniała, nikt nie zastanawiał się czy, ale kiedy i jak: spontanicznie, 
a może w trakcie rokowań, bez zabezpieczeń czy po szkoleniu BHP, 
a jakie kworum będzie wystarczające, a  czy wypada przyjść z osobami 
towarzyszącymi… 
 Wówczas to naczelnik Kuklis z Wydziału Komunikacji podniósł 
rękę i lekko zakłopotany zapytał: 
  – Ja mam pytanie w imieniu wszystkich pracowników Wydziału 
Komunikacji… Hm… Może zapytam wprost: dlaczego pracownicy 
Wydziału Komunikacji zostali wyłączeni z planowanej orgii? 

Sekretarz Malinowska wzruszyła ramionami: 
   – Z tego co pamiętam, ta kwestia była już wyjaśniana… 

– Pozwolę sobie nie zgodzić z panią sekretarz – grzecznie 
odniósł się naczelnik Kuklis. – Dotychczas omówiono inne szczegóły, 
a zagadnienie pomięcia mojego wydziału z wydarzenia także zostało 
pominięte. 
    – Hm... Wydaje mi się, że takie było założenie już w chwili 
ustalenia o samej orgii. Po prostu. 
    – Jak to po prostu? – zdziwił się Kuklis. – Działamy w granicach 
prawa, więc wyłączenie nas… 
    – Przepraszam, ale orgia wychodzi poza zakres naszych 
urzędniczych obowiązków – włączył się radca Walędziak. – Nastąpi 
w przedłużonej przerwie w pracy, więc uczestniczący w niej sami mogą 
zdecydować, kto w niej weźmie udział. 
  – To tłumaczenie mnie nie zadowala – odparł naczelnik Kuklis. 
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    – Na szkolenie o środkach unijnych do Koszalina też nie 
pojechaliśmy – włączył się referent Górski. Na jego twarzy malowała się 
niezwykła zaciekłość i determinacja. 
    – Oczywiście, powiadomię wójta o państwa uwagach. Wójt 
ustosunkuje się po przyjeździe z urlopu. 
    – Ale to za tydzień, a orgia ma być w poniedziałek! 
    – Niestety, nic więcej nie mogę zrobić. A zresztą o wyłączeniu 
Wydziału Komunikacji zdecydował także wójt – przypomniała sobie 
sekretarz Malinowska. – Mam tu jego notatkę, proszę, czytam: Orgia 
w Wydziale Geodezji, nie dotyczy Wydziału Komunikacji. Proszę 
spojrzeć, naczelniku Kuklis. 
    Naczelnik sprawdził notatkę przekazaną przez panią sekretarz, 
po czym stwierdził: 
    – Będę interweniował u wojewody, to wszystko jest niegodziwe! 
 

*** 
    Wątpliwe, by stało się to wynikiem działań tylko naczelnika 
Kuklisa, niemniej o planowanej orgii dość niespodziewanie zrobiło się 
głośno. Temat podjęła prasa lokalna. 
    Referent Smolarczyk przerwała pilne rozmyślania sekretarz 
Malinowskiej na tematy okołoobiadowe: 
    – Redaktor Sianecki do pani… W sprawie orgii. 
   – Ech, dziennikarzyny. Na siłę szukają sensacji. Spławię go 
na korytarzu. 
    Przez kilka minut tygodnikarz Sianecki na korytarzu urzędu 
wypytywał sekretarz Malinowską o szczegóły akcji. Pani sekretarz nie 
zdradzała zbyt wiele: 
     – Właściwie, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie mamy w tych 
sprawach doświadczenia. W ramach przygotowań czytamy relacje 
z czasów rzymskich. 
      – Ile osób planuje wziąć udział w tej… inicjatywie? 
    – Możemy pochwalić się liczną kadrą administracyjną. 
Dodatkowo, w tym roku, wobec groźby ustawy o odchudzeniu 
administracji, przyjęliśmy wiele nowych, interesujących twarzy, więc 
myślę, że około osiemdziesięciu urzędników weźmie udział. W samym 
wydziale spraw obywatelskich jest jedenaście osób zajmujących się 
wyłącznie sprawami lokali socjalnych. Zresztą osoby z lokali socjalnych 
również zapraszamy.  Do tego dochodzą stażystki. – W tym momencie 
obok sekretarz przechodził przypadkowo naczelnik Kuklis, więc pani 
sekretarz z lekką drwiną nie omieszkała dodać: – W orgii nie wezmą 
udziału tylko pracownicy Wydziału Komunikacji, którzy będą pracować 
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w tym czasie normalnie. Więc jeśli ktoś chciałby wtedy, na przykład, 
przerejestrować auto, będzie to również możliwe. 
    Naczelnik Kuklis zatrzymał się wówczas, z trudem 
powstrzymując napad wściekłości: 
    – Zobaczymy jeszcze! Powiadomiłem kogo trzeba! Zwizytują 
was, zlustrują! Zboczeńcy! 
 

*** 
    Niedościgły w swym zacietrzewieniu naczelnik Kuklis 
zainteresował sprawami urzędu wielmożnego wojewodę, a także 
ekscelencje z regionalnej izby obrachunkowej. Niestety – dla naczelnika 
Kuklisa, nie dopatrzono się uchybień. 
    Sprawę z innej strony ukłuł redaktor Sianecki, podczas rozmowy 
z szacownym przedstawicielem wielmożnego wojewody: 
    – Czy sprawa orgii w Urzędzie Gminy w Wistkowie nie budzi 
żadnych zastrzeżeń?   
    –  Proszę mi wierzyć: zbadaliśmy tą sprawę bardzo dogłębnie 
i nie mamy większych uwag. Na ten przykład, w celu zakupu dwudziestu 
kilogramów chusteczek i środków nawilżających ogłoszono przetarg, 
gdzie wybrano sprzedawcę oferującego najniższą cenę. To prawidłowe 
zachowanie urzędu jako organizatora przetargu. 
    – Tak, a kwestia tego, że wśród urzędników jest wiele osób 
skoligaconych ze sobą, to czasem szwagrowie, matki i córki, wujkowie 
i bratanice… 
    – Wiemy o tym. Ale jak sprawdziliśmy, wszyscy mają 
odpowiednie kompetencje. 
    – Bardziej mam wątpliwość w zakresie tego, czy nie dojdzie 
do stosunków kazirodczych… 
    Szacowny przedstawiciel wojewody spojrzał zdziwiony: 
    – Najważniejsze są przecież kompetencje i jak są wykonywane 
obowiązki. Przecież nie możemy wykluczać kogoś tylko z tego powodu, 
że jest z kimś spokrewniony. 
    – Nie do końca o to mi chodzi. 
    – To niech się pan wyraża jaśniej, redaktorze! 
   – Dobrze, z innej beczki. Pojawiają się także wątpliwości, czy 
urzędnicy mogą sobie na to pozwolić, czy to ze względów moralnych czy 
finansowych? W końcu ma dojść do przedłużenia przerwy w pracy. 
    – To też zbadaliśmy. Sprawy w tym urzędzie wykonywane są 
na bieżąco, nie ma większych opóźnień. 
    – To wyśmienita informacja, na pewno ucieszy naszych 
czytelników – odparł z przekąsem redaktor. – Mówi się również, że 
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urząd jest przepełniony, zawiera wiele niepotrzebnych stanowisk. Nawet 
teraz utworzono koordynatora do spraw orgii. 
    – Tak, ale koordynatorem została pani sekretarz Malinowska, 
czyli nie przyjęto nowej osoby. Pani sekretarz wzięła na siebie dodatkowe 
obowiązki. 
   Sianecki westchnął głęboko: 
    – Czyli w opinii organu nadrzędnego, nie ma przeciwwskazań dla 
tej orgii? 
    – Powiem panu więcej: ta sprawa z uwagi na jej społeczny 
rozdźwięk znalazła się pod naszą szczególną uwagą. Dodatkowo, żeby 
uciąć wszelkie podejrzenia i dopilnować prawidłowości 
oraz poszanowania prawa, zobowiązałem się sam wziąć udział w tej 
orgii, oczywiście jedynie jako obserwator, razem z dwoma pracownikami 
urzędu kontroli skarbowej, ekscelencją z regionalnej izby obrachunkowej 
oraz  dziesiątką czcigodnych magnificencji samorządowego kolegium 
odwoławczego. 
    – No tak, to na pewno także uspokoi i ucieszy naszych 
czytelników – odparł Sianecki z pewną dozą złośliwości, której 
na szczęście nie zauważył szacowny przedstawiciel wojewody. 
 

*** 
    Ludzie z miasteczka w kwestii orgii byli podzieleni. Niektórzy 
twierdzili, że w głowach się  poprzewracało; inni nie mieli nic przeciwko; 
jeszcze inni twierdzili, że do niczego nie dojdzie. Ksiądz grzmiał 
z ambony popierany przez nawróconego ostatnio naczelnika Kuklisa; 
starsi krzyczeli z oburzenia. 
    W dniu orgii pani Kwiatkowska z wydziału spraw obywatelskich 
zrobiła kanapki, przygotowała napoje i soczki.      
    W Wydziale Geodezji od rana trwało wielkie poruszenie; 
wyprowadzono biurka i szafki na korytarz, salę obłożono miękkimi 
materacami. 
    Około jedenastej zaczęli zbierać się ciekawscy obywatele: 
pojedynczo, parami, w większych grupach, ktoś przyprowadził psa. 
    – Obawiam się, że sala jest za mała – zachmurzyła się referent 
Smolarczyk. 
    – Zmieścimy się, jeszcze tą szafeczkę… Szybko, szybko – 
poganiał naczelnik Supełkowski z Wydziału Geodezji. Czuł się jak 
gospodarz wydarzenia; z radością patrzyło się na jego zaangażowanie. 
    Podniecenie rosło, nawet masło zdawało się rozpuszczać 
na kanapkach. 
    I tylko w nieodległym wydziale komunikacji pracownicy snuli się 
ponurzy jak cienie. Nie było tego dnia jeszcze żadnego petenta… 
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*** 
    Orgia udała się wyśmienicie, kanapek nawet nie spróbowano. 
Przybyli nie mogli się nachwalić organizacji i sprawności urzędników. 
O liczbie obsłużonych petentów przez referent Smolarczyk szybko 
zaczęły krążyć legendy. 
    Po tygodniu wrócił z urlopu wójt Gaweł Pawłowski, opalony 
na Maderze jak bohater westernu. 
    W progu powitał go lokalny przedsiębiorca Maier: 
    – Witam wójta, jak urlopik? 
    – Dziękuję, wcale nieźle... 
    – Ja, proszę wójta, z taką skromną propozycją organizacyjną dla 
urzędu. 
    – No słucham? Znowu będziecie mi truć o szerzącej się 
biurokracji, pęczniejącej kadrze, co? 
   – Nie, bynajmniej, wójcie! Ja wychodzę z propozycją, że jakby co, 
jakbyście jakiejś sali potrzebowali, to ja udostępnię swój pawilon 
w centrum. 
    – Jak to? 
    – Nieodpłatnie, ma się rozumieć! No i można by przyjąć jeszcze 
kilku urzędników, no – urzędniczek… Z dziesięć. Planujemy już 
samoopodatkować się w tej sprawie. Dla dobra społeczności lokalnej, 
oczywiście. 
    – Że co? Żarty jakieś? 
    – Nie, naprawdę… 
    – A gdybym wam powiedział, że córkę tu zatrudnię, co? Studia 
kończy… Nie polecielibyście do Sianeckiego z newsem o nepotyzmie? 
   – Córkę? Panią Kasię? O, brawo! Tak! Trzeba ją zatrudnić, 
koniecznie! Tylko nie do Wydziału Komunikacji. 
    – Ech, panie Maier, coś sobie pan dworuje ze mnie… 
Do widzenia! 
    – Nie żartuję… Skąd! Proszę pamiętać o mojej propozycji! Niech 
żyje gmina, powiat, wszystkie stany! 
    Wójt doszedł do swego gabinetu i przywitał się z sekretarz 
Malinowską. Pan wójt, myślami jeszcze błądzący po plażach Madery, nie 
skojarzył zupełnie, że pani Malinowska ubrana jest cokolwiek 
niestosownie do pracy biurowej, mając tylko prześwitującą bieliznę 
na opasłym ciele. 
    Wójt przejrzał rubrykę sportową w gazecie, gdy nagle wzrok jego 
oprzytomniał i zatrzymał się na pani Malinowskiej: 
    – Hm… Pani sekretarz? 
   – Tak, panie wójcie? 
   – Czy mi się wydaję, czy coś się stało z pani garderobą… 
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    – Nie, ja jestem w bieliźnie. 
   – Co?! Dlaczego?! – wykrzyknął niespodziewanie wójt. 
   – Proszę, to panu może podpowie… – zamrugała frywolnie, 
podrzucając zszokowanemu wójtowi kartkę z informacją o orgii 
w Wydziale Geodezji. 
   – No i co? To moja notatka dla informatyka. 
    – Informatyka? – zdziwiła się sekretarz. – Przecież tam jest 
napisane „Orgia w Wydziale Geodezji”. Wszystko zostało wdrożone, 
panie wójcie. 
    – Co? Tu jest „org. i  a”. Po „org” jest kropka, do licha! 
To wiadomość dla informatyka Staszka, którą miałem mu zostawić! 
„Organizacja i administracja w Wydziale Geodezji”. Chodziło o system 
komputerowy, który miał zainstalować… Wydział Komunikacji miał 
zostać przy starym systemie. Co tu się działo w ogóle, co? 
    Sekretarz Malinowska wzruszyła ramionami: 
    – Pan takie dziwne skróty pisze! Przecież napis jest jednoznaczny! 
Jako urzędnik muszę się ściśle stosować do litery prawa! 
    – Litery prawa? Jak mogliście w ogóle pomyśleć o jakiejś orgii? 
Nawet jakbym polecił ją przygotować, to przecież należy się zastanowić 
nad celowością przepisu, prawda? Czy pani nie rozumie, na czym polega 
nasz urząd, misja urzędnika? 
    W odpowiedzi pani sekretarz patrzyła na wójta takim tępym 
wyrazem, jakby w ogóle nie wiedziała o czym on mówi. Nagle znów 
obwieściła z żalem: 
    – A skąd ja mam wiedzieć? Nie mieliśmy z tego szkolenia! 
    Wójt westchnął smutno. 
     W głowie szumiały jeszcze wody Madery, nie słyszał więc 
dziwnego trzeszczenia konstrukcji budynku, w którym się znajdował. 
     Urząd pękał w szwach jak bielizna na ciele sekretarz. 
 
 

Łukasz Szteleblak 
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MAKSYMILIAN DYMITR CZORNYJ 
 
 

Portowa 
  
 
 W Kołobrzegu przy nabrzeżu portowym była wtedy przytulna 
knajpka. Sześć, siedem stolików, bar zastawiony najpodlejszymi trunkami 
i dwie rury, na których nigdy nie uświadczyłeś tancerki. Za barem zawsze 
stał potężny brodacz i nie miałem pojęcia, czy on jeden tyle się trzyma 
na nogach, czy też było dwóch bliźniaków, którzy się zamieniali. 
Do „Syreny” przychodziło przednie towarzystwo. Rybacy, obsługa 
portu, robotnicy i meliniarze, chuligani po meczach, czasem zjawiały się 
kurwy, a czasem chłopaki z przepustki. Dobrze było się napić 
i posłuchać rozbryzgujących się o falochron fal. Najlepiej kiedy był 
sztorm i wiatr walił o szyby, morze pieniło się, a rozmowa szła w luźne 
tematy. 
 Tamtego dnia przyszedłem skołowany nudą, z pyskiem 
spragnionym mokrego i kilkoma dychami w kieszeni. Deszcz mnie zlał, 
a nasiąknięta wełniana marynarka musiała ważyć ze sto kilo. Knajpa była 
pełna, ale wszyscy gadali jakby ciszej, pod nosami. Podszedłem do baru 
i zdjąłem marynarkę. Położyłem ją na wolne krzesło i zasiadłem mierząc 
wzrokiem ustawione w rządku butelki. Czerwona Kartka, Tysiąc 
dziewięćset sześć, Staromiejska, Żubr – droższych nie było, a i o tańsze 
nie miałeś co pytać. Czasem spod lady ktoś dostał spirytus, albo jakieś 
delikatesy z przemytu, ale to było dla swoich. Ja byłem obcy, więc 
wziąłem od razu setkę. Brodacz nawet na mnie nie zerknął wpatrzony 
gdzieś w okno.  
 – Pełno dziś – zagadałem z uprzejmości. – Będzie dobry utarg. 
 – E tam – olbrzym machnął ręką ucinając temat. 
 Wypiłem haustem, dopiero wtedy orientując się, że nie dostałem 
cytryny. Trudno, upomnę się następnym razem. Głośno chuchnąłem 
i wyciągnąłem z kieszeni notes. Kartki były mokre i posklejane. Nie 
pamiętam już, co chciałem napisać, ale właśnie wtedy moją uwagę 
przykuły zapalone na barze świeczki. 
 – Boicie się, że prąd padnie? – tym razem starałem się złapać 
spojrzenie brodacza. – Zdarza się tak? 
 Barman wreszcie zerknął na mnie z góry i dosłownie 
i w przenośni, bo z politowaniem. Mnie było głupio i byłem tu nie swój.  
 – Chłoptaś – odezwał się do mnie tak, jak nie znoszę – bywasz ty 
czasem nad morzem? 
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 – Ano – nie chciałem przerywać. 
 – Pijesz tu prawie codziennie, siedzisz do rana, ale widać, żeś 
obcy.  
 Skinąłem, żeby mi polał, więc trzęsącą się łapą sięgnął 
po butelkę. Grzmotną nią o stół i znów zerknął za okno.  
 – I ja się napiję – sapnął. – Trzeba przepłukać gardło.  
 Więc żeśmy się napili. Brodacz był nierozmowny i co chwila 
musiał kogoś obsłużyć, ale z każdym kieliszkiem rozkręcał się 
i wiedziałem, że jedyne co muszę  robić, to nie paść pierwszy. 
 – Jak się schleję, wypieprzam towarzystwo i zamykam bar – 
czytał jakby w moich myślach, bo właśnie o to miałem zapytać. – I śpię 
tutaj pod ladą. 
 Jemu plątał się język, a mnie plątały się myśli i czułem się, jak 
totalny idiota. Poszedłem się wysikać i nad kiblem fruwałem, gadając 
sam do siebie. Myślałem nawet, czy by nie rzygnąć, bo później znów 
lepiej idzie picie, ale ktoś walił w drzwi. Zapinając rozporek pchnąłem 
zasuwkę i wyszedłem. Minąłem młokosa, co prawie na czworaka, jak 
pies, szedł za potrzebą. 
 – Sukinsyn, a byłbym się wyrzygał – syknąłem, sunąc do baru.  
 Wgramoliłem się na krzesło i znowu zerknąłem na świeczkę. 
Po tych kilku kolejkach nurtowała mnie jeszcze bardziej i w tamtym 
stanie mogłem o niej napisać cały zeszyt dobrych opowiadań. Ze sto 
cholernych pomysłów przewinęło mi się po głowie.  
 – To jak jest z tą elektrycznością? – zagaiłem. 
 Brodacz wyrzucał właśnie pustą flaszkę. Jak mnie nie było musiał 
sam sobie polewać, bo nikt nie odchodził od baru.  
 – To taki zwyczaj – czknął – jak ktoś nie wróci przed sztormem, 
to światło świec ma go kierować. 
 Przez chwilę musiałem przeanalizować jego słowa. Nie 
wiedziałem, z której strony ugryźć ten tort, więc zapytałem: 
 – A ktoś nie wrócił? 
 – Dwóch. 
 – Pewnie tułają się po falach. 
 – Ano. 
 – I niedługo wrócą. 
 – Bóg da. 
 – Świeczki jak latarnie morskie. 
 – Kiedyś takie stawiały kurwy portowe, żeby ich ukochany 
znalazł do nich drogę – czknął. – Całe burdele nadbrzeżne tak 
oświetlano. 
 – Mhm. 
 – Ale to nie burdel. 
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 – Wiem. 
 – A oni nie kurwiszony. Porządni rybacy z dobrym sprzętem… 
 I taką naturalną drogą, po dziwkach i portach temat zszedł 
na łowienie ryb, kutry i mnóstwo szczegółów, których nie rozumiałem. 
W rybach fajne jest to, że z jednego bzyknięcia robi się cała ławica i tym 
mogę się nażreć. O technicznych rzeczach nie miałem zielonego pojęcia, 
więc miałem je też głęboko w dupie. Spławik był dość skomplikowanym 
słowem, by móc je wymówić po kilku głębszych i chyba to przekreślało 
moją karierę wędkarza. Cisza też była nużąca i to, że nad rzeką jest się 
samemu z flaszką i pustą siatką czekającą na ryby. Kiedy próbowałem 
kłusować nad Wisłą, ryby musiały mnie z daleka wyczuwać. Kończyło 
się samotną libacją i ciężkim kacem, a raz w przypływie desperacji 
podtopieniem. 
 –  Za ich zdrowie! – chciałem wznieść toast, ale Brodacz 
powstrzymał mnie. 
 Położył owłosioną łapę na moim kieliszku i popatrzył na mnie 
spode łba. To był ten moment, kiedy albo się pada, albo człowiekowi 
coś uderza do łba i jest awantura. Barman wybrał trzecią możliwość 
i wolną ręką podrapał się po łbie. Myślał nad czymś, ale nie mógł nic 
z siebie wydukać i trwało to już dłuższą chwilę, a mnie się zbierało 
na śmiech i trzymałem go w gardle, tuż przed pawiem, byle nie zacząć 
jatki. A on tak stał zamurowany, z rozdziawioną gębą i dłonią na moim 
kieliszku. Wreszcie odchrząknął, ostentacyjnie wciągną smarki, jakby 
to był jego obyczaj godowy i wycelował we mnie palec. 
 – Ile to już było? 
 – O jeden za mało – to miała być dobra odpowiedź. – Trzeba się 
stuknąć za zdrowie tych, co w potrzebie… 
 – Poszły i pięćdziesiątki i dwudziestki... 
 – …żeby im świece dobrze drogę wskazały.  
 Była to jedna z tych sytuacji, co mówił dziad do obrazu, a ten 
do niego ani razu, ale alkohol ma to do siebie, że i tak wszystko ma swój 
sens. Brodacz też wreszcie zaskoczył. 
 – Świeczki świeczkami, ale ja się ciebie muszę doliczyć. Tamci 
na morzu, a mnie tu szmalu brakuje. A wóda wypita. 
 – Jutro będzie wysrana – dodałem, sięgając do kieszeni 
po banknot. 
 
 

Maksymilian Dymitr Czornyj 
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POEZJA ROSYJSKA 
 
 

WŁADIMIR NABOKOW 
 
 

Mój druhu, szczerze żałuję… 
 
 
Mój druhu, szczerze żałuję 
tego, kto w swojej ślepocie, 
przechodząc długą aleją, 
nie zauważył, że liście 
sieć mają splątanych żyłek, 
narośla, jak małe rogi, 
i ślady od ostrych piłek 
ślimaków niebieskorogich. 
 
1920 
 
 
 

Мой друг, я искренне жалею… 

 
 

Мой друг, я искренно жалею 
того, кто, в тайной слепоте, 

пройдя всю длинную аллею, 
не мог приметить на листе 
сеть изумительную жилок, 
и точки желтых бугорков, 

и след зазубренный от пилок 
голуборогих червяков. 

 
1920 
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JOSIF BRODSKI 
 
 

Objąłem te ramiona… 
 

M. B. 
 
Objąłem te ramiona i spojrzałem 
na to, co skryte było za plecami, 
i wysunięte krzesło tam ujrzałem, 
jak się zlewało z jasnymi ścianami. 
 
Lampka blask ostry wokół rozsiewała, 
tak nieprzychylny dla mebli wytartych, 
dlatego właśnie kanapa skórzana 
brąz zamieniła na żółtawe barwy. 
 
Stół pustką świecił. Połyskiwał parkiet. 
Piec ciemniał w kącie. W ramach zakurzonych 
zastygał pejzaż. Tylko kredens zdał się 
jedynym meblem z lekka ożywionym. 
 
Ale motylek po pokoju krążył, 
i me spojrzenie z bezruchu wybawił. 
I jeśli kiedyś duch tu jakiś gościł, 
to pozostawił ten dom. Pozostawił. 
 
1962 
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Я обнял эти плечи 
      
      М. Б. 
 

  Я обнял эти плечи и взглянул  
  на то, что оказалось за спиною,  
  и увидал, что выдвинутый стул  

  сливался с освещенною стеною.  
  Был в лампочке повышенный накал,  

  невыгодный для мебели истертой,  
  и потому диван в углу сверкал  

  коричневою кожей, словно желтой.  
  Стол пустовал. Поблескивал паркет.  
  Темнела печка. В раме запыленной  
  застыл пейзаж. И лишь один буфет  

  казался мне тогда одушевленным.  
 

  Но мотылек по комнате кружил,  
  и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.  

  И если призрак здесь когда-то жил,  
  то он покинул этот дом. Покинул.  

 
  1962 
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ANNA ACHMATOWA 
 
 

Już i uśmiechać się przestałam… 
 
 
Już i uśmiechać się przestałam,  
Wiatr lodowaty wargi studzi,  
Nadzieja wraz z nim uleciała  
I tylko pieśń do życia budzi. 
I właśnie pieśń tę wbrew swej woli  
Na śmiech wystawię, czy zhańbienie,  
Bo przecież tak nieznośnie boli 
I przykre sercu jest milczenie. 
 
1915 
 
 
 

Я улыбаться перестала… 
 
 

Я улыбаться перестала, 
Морозный ветер губы студит, 

Одной надеждой меньше стало, 
Одною песней больше будет. 

И эту песню я невольно 
Отдам за смех и поруганье, 

Затем, что нестерпимо больно 
Душе любовное молчанье. 

 
1915 
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MARINA CWIETAJEWA 
 
 

Miłość 
 
 
Jatagan? Ogień? 
Nie tak głośno – trochę skromniej!  
Ból, znajomy, jak dla oczu – dłonie,  
Jak dla warg – 
Dziecka rodzonego imię. 
 
1924 
 
 
 

Любовь  

 
 

Ятаган? Огонь?  
Поскромнее,– куда как громко!  

Боль, знакомая, как глазам - ладонь,  
Как губам – 

Имя собственного ребенка. 
 

1924 
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W pieszczocie pluszowego pledu… 
 
 
W pieszczocie pluszowego pledu  
Wczorajsze przywołuję sny.  
Co się zdarzyło? – Kto zwycięzcą  
W tej walce był? 
 
Wszystko przeżywam i od nowa  
Cierpię, zrozumieć jednak chcę,  
Czy to, na co mi braknie słowa,  
Miłością jest?  
 
Kto był myśliwym? – Kto – zdobyczą?  
Wszystko złośliwy zmieszał czort!  
Co z tego pojął, cicho mrucząc,  
Rosyjski kot? 
 
W tym pojedynku samowoli  
Kto w swojej ręce szablę miał?  
I w czyim sercu – Twoim, moim,  
Ten dziki cwał?  
 
Więc w takim razie – cóż to było?  
Czego tak pragnę i żal mi? 
Już sama nie wiem: zwyciężyłam?  
Ja, czy też ty? 
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Под лаской плюшевого пледа… 
 
 

Под лаской плюшевого пледа 
Вчерашний вызываю сон. 

Что это было? — Чья победа? — 
Кто побежден? 

 
Все передумываю снова, 

Всем перемучиваюсь вновь. 
В том, для чего не знаю слова, 

Была ль любовь? 
 

Кто был охотник? — Кто — добыча? 
Все дьявольски-наоборот! 

Что понял, длительно мурлыча, 
Сибирский кот? 

 
В том поединке своеволий 

Кто, в чьей руке был только мяч? 
Чье сердце — Ваше ли, мое ли 

Летело вскачь? 
 

И все-таки — что ж это было? 
Чего так хочется и жаль? 

Так и не знаю: победила ль? 
Побеждена ль? 
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DANIIŁ ANDRIEJEW 
 
 

Zmęczona? – więc zaśnij… 
 
 
Zmęczona? – więc zaśnij… Już burza ustała 
I nocną ulewą uświęciła wiosnę… 
Już pora, by serca i szczęśliwe ciała  
Otulił sen błogi, dał spokój, beztroskę.  
 
Jak jasno… Jak świeżo… Lecz jeszcze grzmot z nieba  
Przedziera się ku nam przez mgielną zasłonę.  
Ty zaśnij cichutko, smucić się nie trzeba,  
Dzień wkrótce odkryje tajemnice nowe.  
 
Pochyla się z wolna igliwie sosnowe, 
Jak rzęsa dziewczęcia faluje na wietrze.  
Być może, szczęśliwi: Dafnis ze swą Chloe  
Drzemali tak kiedyś w pradziewiczym lesie.  
 
Nad nami się zwarło niebieskie sklepienie,  
I ziemia z morzami kolebkę stworzyła,  
My w środku, dokoła ślizgają się cienie  
Kołysząc, jak statek, co lądy opływa.  
 
Płyniemy, płyniemy... Zmierzch z wolna się zbliża, - 
Ja baśń pożegnalną statkowi wyszepczę... 
Już nie myśl, tak lekko unosi nas bryza, 
Więc w błogiej oboje pogrążmy się drzemce. 
 
1942 
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Усни ты устала… 
 
 

Усни, – ты устала… Гроза отгремела, 
Отпраздновал ливень ночную весну... 

Счастливому сердцу, счастливому телу 
Пора отойти к беспечальному сну. 

 
Светает... Свежеет... И рокот трамвайный 

Уже долетел с голубых площадей. 
Усни, – я мечтаю над нашею тайной – 

Прекрасною тайной цветов и детей. 
 

И кажется: никнет бесшумная хвоя, – 
Листва ли коснулась ресниц на весу? 

Быть может, блаженные Дафнис и Хлоя 
Дремали вот так в первозданном лесу. 

 
Как будто сомкнулись прохладные воды, 

Баюкая нас в колыбелях земли, 
Скользящие тени с прозрачного свода 

Поют, что над нами плывут корабли. 
 

Плывут, уплывают... А сумрак всё ниже, – 
Прощальную сказку шепчу кораблю... 

Не думай: я здесь, я с тобою... Усни же, 
Как я над рукой твоей милой дремлю. 

 
1942 
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SIERGIEJ JESIENIN 
 
 

Rżnij, harmonio… 
 
 
Rżnij, harmonio. Nudno… Głucho… 
Palce grajka po klawiszach suną.  
Pij ze mną, parszywa suko,  
Pij ze mną! 
 
Miłowali cię i szargali  
Trudno znieść.  
Cóż tak patrzysz siwymi oczami?  
W mordę chcesz?  
 
Do ogrodu by cię wystawić,  
Straszyć wrony.  
Dałaś mi się ty we znaki  
Z każdej strony.  
 
Rżnij, harmonio. Rżnij moja prędka.  
Pij, wydro, pij.  
Bardziej mi ta cycata dziewka, 
Głupsza niż ty.  
 
Pośród kobiet nie ciebie pierwszą… 
Niemało was,  
Ale z taką jak ty, ze ścierką  
To pierwszy raz.  
 
Czym boleśniej, tym dźwięczniej,  
To tu, to tam.  
Z sobą nie skończę jeszcze,  
A gdzieś cię mam.  
 
O waszej sforze sobaczej  
Zapomnieć czas.  
Moja droga, ja płaczę,  
Wybacz… Wvbacz… 
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Сыпь, гармоника… 
 
 

Сыпь, гармоника. Скука... Скука... 
Гармонист пальцы льет вольной. 

Пей со мною, паршивая сука. 
Пей со мной.  

 
Излюбили тебя, измызгали – 

Невтерпеж. 
Что ж ты смотришь так синими брызгами? 

Иль в морду хошь? 
 

В огород бы тебя на чучело, 
Пугать ворон. 

До печенок меня замучила 
Со всех сторон. 

 
Сыпь, гармоника. Сыпь, моя частая. 

Пей, выдра, пей. 
Мне бы лучше вон ту, сисястую, – 

Она глупей. 
 

Я средь женщин тебя не впервую... 
Немало вас, 

Но такой вот, как ты со стервою 
Лишь в первый раз. 

 
Чем больнее, тем звонче, 

То здесь, то там. 
Я с собой не покончу, 

Иди к чертям. 
 

К вашей своре собачьей 
Пора простыть. 

Дорогая, я плачу, 
Прости... прости... 
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Czerwony wiąz… 
 
 
Czerwony wiąz, a pod nim dom,  
Nad dachem księżyc, jak złoty krąg.  
 
Na siwych szybach obrazek wzrósł:  
Po chmurze stąpa staruszek Bóg.  
 
I smukłą dłonią wśród cichych drzew  
Rozrzuca gwiazdy – ozimy siew.  
 
Wyrasta niwa, i ziarna dusz  
Z odgłosem nieba spadają w dół.  
 
Ten czas pamiętam, bo on, jak dźwięk,  
Swym dziobem stukał w drewniany sęk.  
 
Leżałem w trawie, skostniały duch  
Wierzył już w pola i wody szum.  
 
Na miedzy spałem, gdzie jodły cień,  
Doliny śniłem i brzegi rzek.  
 
I słuchał duch mój o kraju wzgórz,  
Gdzie Myśl się rodzi w posiewie słów.  
 
1915 
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Под красным вязом… 
 
 

Под красным вязом крыльцо и двор, 
Луна над крышей как злат бугор.  

 
На синих окнах накапан лик: 
Бредет по туче седой Старик.  

 
Он смуглой горстью меж тихих древ 

Бросает звезды — озимый сев.  
 

Взрастает нива, и зерна душ 
Со звоном неба спадают в глушь.  

 
Я помню время, оно, как звук, 

Стучало клювом в древесный сук.  
 

Я был во злаке, но костный ум 
Уж верил в поле и водный шум.  

 
В меже под елью, где облак-тын, 
Мне снились реки златых долин.  

 
И слышал дух мой про край холмов, 

Где есть рожденье в посеве слов.  
 

1915 
 
 
 

 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#Коммент.50
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DMITRIJ MIERIEŻNIKOWSKIJ 
 
 

W niebie, zielonym, jak lód… 
 
 
W niebie, zielonym, jak lód,  
Smucą się zorze wiosenne.  
Czy głos przyzywa mnie twój?  
Czy płaczą dzwony odległe?  
 
W niebie – przedgwiezdny lśni cień,  
A w sercu - wieczorna błogość.  
Czy to już noc jest, czy dzień?  
Czy smutek, czy cicha radość?  
 
Czy twoich oczu ja znów  
Wyglądam, czy gwiazd na niebie?  
A w sercu – miłości cud  
Albo modlitwa – już nie wiem. 
 
1909  
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В небе, зеленом, как лед… 
 
 

В небе, зеленом, как лед, 
Вешние зори печальней. 

Голос ли милый зовет? 
Плачет ли колокол дальний? 

 
В небе — предзвездная тень, 

В сердце — вечерняя сладость. 
Что это, ночь или день? 

Что это, грусть или радость? 
 

Тихих ли глаз твоих вновь, 
Тихих ли звезд ожидаю? 

Что это в сердце — любовь 
Или молитва — не знаю 

 
1909 
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ANATOLIJ MARIENHOF 
 
 

Noc, jak łza… 
 
 
Noc, jak łza, wypłynęła z ogromnego oka, 
Po rzęsach się stoczyła, siadając na dachach. 
Smutek, jak Łazarz, powstał,  
I na miasto ruszył za winy przepraszać. 
 
Jął rzucać się na szyje – a wszyscy w popłochu 
krzyczeli: szalony! 
I we wrażliwe ucho lamentami strachu 
Bili, jak we dzwony. 
 
 
 

Ночь, как слеза… 
 
 

Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза 
И на крыши сползла по ресницам. 

Встала печаль, как Лазарь, 
И побежала на улицы рыдать и виниться. 

Кидалась на шеи — и все шарахались 
И кричали: безумная! 

И в барабанные перепонки вопами страха 
Били, как в звенящие бубны. 

 
 

 
Z języka rosyjskiego przełożyła 

LILA HELENA METRYKA 
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Podręcznik do współczesności. 
Z PIOTREM MACIERZYŃSKIM rozmawia  

ANNA DWOJNYCH 
 
 
Anna Dwojnych: Twoje wiersze odbiegają od klasycznego rozumienia poezji 
znanego z podręczników do języka polskiego. Co, według Ciebie, konstytuuje poezję? 
Kiedy możemy mówić, że coś jest wierszem, a kiedy, że coś nim nie jest?  
 
Piotr Macierzyński: Trudno o podręczniki do współczesności. Coś nie 
jest wierszem na przykład wtedy, gdy jest prozą, albo w ogóle czymś 
innym, ale stawianie problemu w ten sposób przypomina mi czasy 
szkolne. Nie wiem dokładnie, gdzie kończy się proza, a zaczyna poezja. 
Nawet gdybym potrafił uchwycić ten moment, nie podniecałbym się. 
Nie próbowałbym go opisywać ani objawiać światu, choć byłoby 
to złapanie tego, co nieuchwytne. Bardzo często zamiast słowa wiersz 
mówię tekst. Gdy sięgam po książkę, nie interesuje mnie, czy będzie 
to poezja, proza czy dramat. Chcę czytać interesujący tekst. Bardziej 
istotne jest, co autor ma do powiedzenia, a dopiero potem, czy 
do komunikatu wybrał odpowiedni nośnik. To, co rzeczywiście jest 
poezją, najczęściej wymyka się definicji. Taka jest jej natura. 
 
A.D.: Dlaczego piszesz? Co skłania Cię do pisania? Co Cię inspiruje? 
 
P.M.: Przeświadczenie, że mam coś do powiedzenia. Coś, czego nie 
powiedzą za mnie inni. Mniej więcej taki postulat w Pokarmach ziemskich 
stawia André Gide. Ale czy mi się to udaje, oceni krytyka i ocenią 
czytelnicy. 
 
A.D.: Czy istnieją poeci, o których możesz powiedzieć, że Cię inspirują? 
 
P.M.: Wbrew pozorom nie jest łatwo uczciwie odpowiedzieć 
na to pytanie, bo oprócz tych, których mogę wymienić jednym tchem, 
jest wielu autorów, których cenię za jedną książkę, za jeden czy dwa 
wiersze, i nie ma dla mnie znaczenia, czy znalazłem je na półce 
ze światową literaturą, czy w pokłosiu konkursu wydanym przez dom 
kultury w nakładzie 100 egzemplarzy w Zduńskiej Woli. Bywa, że 
inspirują mnie grafomańskie twory i różne pseudoliterackie 
wynaturzenia, a bez zastrzeżeń mogę wymienić poetów tych co zawsze: 
M.K.E. Baczewski, K. Jaworski, B. Zadura, Ch. Bukowski.  
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A.D.: Opowiedz mi o pracy nad tekstem. Większość twoich wierszy brzmi jak 
potoczna wypowiedź, która mogłaby paść w zwykłej rozmowie. Czy są to po prostu 
przelane na papier myśli, które przychodzą Ci do głowy podczas oglądania telewizji 
czy czytania gazet, czy raczej jest to przemyślana, wielokrotnie zmieniana 
konstrukcja? Jak długo (jeśli w ogóle) pracujesz nad wierszem, aż uznasz go 
za skończony? 
 
P.M.: Nie ma reguły. Często chodzę z pomysłem na wiersz i układam 
go sobie w myślach. Czasem jedynie mam początek i pointę, a środek 
w zarysie i dopisuję go bez pośpiechu. Ale to ma tak wyglądać, jakby 
pisało się samo. Zdarza się, że wiersz jest jak przebłysk świadomości, 
spostrzeżenie mające źródło w zaistniałej sytuacji, rozmowie, 
ale najczęściej tekst wymaga obróbki, poprawek, a przede wszystkim 
wykreślania, skracania, wyrzucania tego, co w pierwszej chwili wydawało 
się atrakcyjne literacko, a przy czytaniu zaczęło nudzić albo objawiać 
inne niedostatki. Nigdy nie kieruję się gustami konkretnego czytelnika, 
ale o potencjalnym odbiorcy myślę zawsze i nie chciałbym go karmić 
niestrawnymi pokarmami.  
 
A.D.: Czemu tak rzadko nadajesz tytuły swoim wierszom? 
 
P.M.: To nieprawda. Nie nadaję ich jedynie wtedy, gdy są zbędne. 
 
A.D.: Twoje wiersze zbliżają się formą do prozy. Nie myślałeś o tym, żeby napisać 
powieść? 
 
P.M.: Może kiedyś? Dobrze czuję się w takim wolnym wierszu. 
W krótkiej formie, która bywa zbliżona do opowiadania, ale ma skróty 
myślowe, nagłe zwroty akcji, podmiot liryczny, przerzutnie i strofy.  
 
A.D.: Skąd pomysł na cykl wierszy ss-mańskich? 
 
P.M.: Rozumiem, że cykl wierszy oświęcimskich Cię nie dziwi? 
Rzeczywiście to, co nowe w polskiej poezji, to chyba właśnie ta próba 
dania głosu esesmanom. W książce nie mogło zabraknąć wypowiedzi 
ofiar i głosu ze współczesności. Chciałem stworzyć pseudorelację, która 
nie tylko zaznaczy przenikanie się świata ofiar i katów, ale też zbliży się 
do realności, gubiąc patos, schemat myślenia i sztuczny sposób mówienia 
o holocauście w poezji.  
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A.D.: Czy wydając książkę Antologia wierszy ss-mańskich nie obawiałeś się, 
że zostaniesz posądzony o faszyzm? 
 
P.M.: To nie jest tomik propagujący faszyzm. Czemu miałbym się 
obawiać? Zawsze jest możliwe, że książkę przeczyta jakiś wariat i opluje 
albo będzie starał się uprzykrzać życie autorowi za pomocą maili, ale czy 
to miałoby mnie powstrzymać przed publikacją? 
 
A.D.: Jak czytelnicy odbierają wiersze ss-mańskie? Czy kontaktował się z Tobą 
na przykład  ktoś, kogo bliska osoba przebywała w obozie koncentracyjnym? Ktoś 
z organizacji żydowskich?  
 
P.M.: Ludzie różnie reagowali. Na wieczorze w Łodzi jeden pan 
stwierdził, że czyta się te wiersze z sentymentem i to mi się wydaje 
najokrutniejsza z wypowiedzi. Były też pytania o Hansa Klossa. Myślę, 
że czytelnicy potrafią bardziej mnie zaszokować niż ja ich. Jakichś 
przesadnie spektakularnych reakcji nie było, poza tym, że kilka osób 
przestało się do mnie odzywać. 
 
A.D.: W jaki sposób przygotowywałeś się do napisania tego zbioru? 
 
P.M.: Zbierałem relacje, czytałem. Trwało to kilka lat. Pierwszym, 
od którego czerpałem informacje, był wujek, który przeszedł obóz. 
 
A.D.: Czy jest jakiś temat albo zagadnienie, o którym Twoim zdaniem nie powinno 
się pisać? Albo z jakim nie chciałbyś się zmierzyć? 
 
P.M.: To dwie zupełnie różne kwestie. Myślę, że nie ma tematów, 
których należałoby unikać, no chyba, że nie umie się na nie pisać, albo 
nie ma się nic ważnego do powiedzenia. I ta druga część poprzedniego 
zdania jest jednocześnie odpowiedzią na drugą część Twojego pytania. 
 
A.D.: Bardzo częste w Twojej poezji są wątki historyczne. Skoro interesujesz się 
historią, filozofią, teologią, nie chciałeś studiować takich kierunków? 
 
P.M.: W jakim sensie? Ja cały czas studiuję, tylko nie jest mi potrzebny 
nadzór. Przez całe świadome życie czytam, nawet bytuję w warunkach 
zbliżonych do studenckich. Żeby napisać dobry wiersz trzeba nie tylko 
mieć blade pojęcie na temat poruszanego tematu. Właściwie najlepiej być 
specjalistą od danego wydarzenia, wersu itp. Mam taki poemat dotyczący 
prehistorii. Najpierw sporo musiałem poczytać, potem dla pewności 
pokazywałem go znajomemu profesorowi nauk przyrodniczych. Żeby 
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napisać tych kilka wierszy o Bogu wystarczyła mi lektura Biblii, nie 
musiałem studiować teologii. 
 
A.D.: Chciałabym porozmawiać o Twoich czytelnikach. W wierszu *** (ma rację 
Gombrowicz...) cytujesz takiego, który przysłał Ci wiadomość o treści: „czytanie 
Twoich wierszy jest jak walenie konia”. Jest więcej takich reakcji na Twoje teksty? 
Jakie były najciekawsze? 
 
P.M.: Jest mnóstwo. Nie zawsze tak udanych, ale ludzie często piszą 
do mnie maile. Różne, czasem chcą jedynie powiedzieć, że się im moja 
poezja podoba, czasem, że chcieliby mi zrobić krzywdę, ale dopóki są 
to listy, przyjmuję je z chęcią. Nie wiem, które były najciekawsze? 
Te najrozsądniejsze. Ale jeśli chodzi o jakieś kurioza, to też ich nie 
brakuje. Kiedyś czytelniczka zaproponowała, że zapłaci mi sto dolarów 
za napisanie wiersza z użyciem jej imienia. 
 
A.D.: W wierszu ***(Hitlerowi zawdzięczam że uwolnił mnie…) 
zawdzięczasz „polonistom nienawiść do literatury / którą oni kochali i miłość / 
do książek o których nawet nie słyszeli”. Co o Twoich wierszach, biorąc pod uwagę 
zarówno ich nieklasyczną formę, jak i kolokwializmy, uważają poloniści? 
 
P.M.: Nie mam pojęcia, co myślą poloniści. Nawet jeśli do mnie piszą, 
to nie przedstawiają się: jestem nauczycielem języka polskiego... Możliwe, 
że do polonistów nie trafiam, a bardziej do uczniów. I niech tak zostanie. 
 
A.D.: Wiele Twoich wierszy, choćby tych z Antologii wierszy ss-mańskich, 
wywołuje u czytelnika bardzo silne emocje, często oburzenia czy gniewu. Czy pisząc 
niektóre wiersze, stawiasz sobie za cel prowokację? 
 
P.M.: To zależy, u którego czytelnika. Ostatnio czytałem recenzję, 
w której autor sugerował, że to, co na czwartej stronie okładki napisała 
Joanna Ostrowska (że wiersze z Antologii... są w stanie wywoływać agresję 
u czytelnika) nie znajduje odzwierciedlenia podczas lektury. Nigdy jednak 
nie stawiam sobie za cel prowokowania kogokolwiek. Czasem przed 
publikacją mam świadomość, że ten lub inny utwór może kogoś 
zirytować, a czasem moje przewidywania okazują się chybione, a oburza 
najmniej podejrzewana o to fraza w wierszu.  
 
A.D.: Czy zdarza Ci się przeczytać na spotkaniu autorskim czy konkursie 
poetyckim jakiś kontrowersyjny wiersz tylko po to, by zbulwersować uczestników 
spotkania albo sprowokować dyskusję? 
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P.M.: Z tym bulwersowaniem to bardzo można się pomylić. Ja mam 
dość przewrotny charakter. Gdy jest nudno, to zdarza mi się ożywić 
dyskusję. Myślę, że teraz uchwycimy, na czym polega nieporozumienie. 
Ja nie piszę wierszy, żeby prowokować! Ale w pewnych sytuacjach bywa, 
że coś mnie podkusi, by przeczytać (z tego co mam napisane!) coś, 
co akurat w tym kontekście, towarzystwie może wywołać kontrowersje. 
Inni pewnie by zmilczeli, nie czytaliby w kościele erotyków, tylko coś, 
czego wszyscy oczekują. Pamiętam, jak zaprosiłem Baczewskiego 
na Wigilię Poetów do Łodzi i jak przeczytał dobry wiersz o Jezusie – 
przytaczam z pamięci, więc mogę się odrobinę pomylić – „Jezu nie bierz 
baby, nie pozwoliłaby ci się włóczyć po całej Galilei i wskrzeszać 
za darmo”. Tomasz Bieszczad – dyrektor A.O.K. – zabrał 
Baczewskiemu mikrofon. A Marek jedynie przeczytał wiersz oscylujący 
wokół tematu imprezy. 
 
A.D.: Jak środowiska  kościelne odbierają twoje teksty? Często jesteś skłócony 
z Bogiem, pisząc np. w wierszu ***(właściwie przy założeniu że jest Bóg…): 
„przy założeniu że jest Bóg / za wszystko co lubię czeka mnie kara / życie bez tego 
założenia jest już wystarczająco okrutne”. Z jednej strony piszesz o Bogu i postaciach 
znanych z Ewangelii w sposób potoczny, kolokwialny, lekki, który  konserwatywnym 
wierzącym może się wydać obrazoburczy, jak w wierszu Gonitwa: „niezmiernie 
podoba mi się ten wyścig / kto pierwszy do grobu Chrystusa / zorganizowany 
na hasło Marii Magdaleny / opisany jedynie przez Jana / możliwe że pozostali 
ewangeliści nie lubili lekkoatletyki”. W tekście Sprawa sandałów piszesz m.in. 
o ewangeliście Łukaszu, który podaje, że „w 15. roku panowania cesarza 
Tyberiusza / Jan Chrzciciel nauczał / »Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który 
nie ma« / milczy zaś na temat ubioru samego Chrzciciela”. Z drugiej strony, 
w tekstach tych wykazujesz się bardzo dobrą znajomością Pisma Świętego i, odważę 
się twierdzić, popularyzujesz je. 
 
P.M.: Macierzyński jako popularyzator Biblii! Piękne. Chciałbym tak być 
postrzegany, ale jesteś pierwszą osobą, która mówi mi taki komplement. 
Nie wiem, jak środowiska katolickie odbierają moje teksty i czy 
chciałyby, żebym promował Pismo Święte. Nie mam kontaktu z ruchami 
katolickimi. Raz mi się podobała dziewczyna z takich środowisk, ale nie 
zwracała na mnie uwagi. A mówiąc poważnie, to nie ma wyjścia, jeśli się 
pisze o Bogu, wypada znać Biblię. Ale przeczytałem też na przykład 
Koran.  
 
A.D.: Mówiłeś – przewrotnie – o czytaniu erotyków w świątyni. Bohaterkami 
Twoich erotyków zazwyczaj są kobiety, z którymi byłeś związany: Justyna, Helena, 
Kasia. W swoich tekstach, w których piszesz o konkretnych kobietach, wielokrotnie 
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ujawniasz intymne szczegóły Waszych związków, jak w wierszu  *** (im lepiej 
poznaję kobiety…):  „do jakiego stopnia sobie ufaliśmy / najlepiej niech świadczy 
fakt / że ani razu nie kochaliśmy się / bez prezerwatywy”. Nie uważasz, że jest to nie 
w porządku wobec tych osób, które wolałyby zachować  takie szczegóły dla siebie? 
 
P.M.: Bohaterkami moich wierszy są kobiety o imionach: Justyna, Kasia, 
Helena. Gdybym ujawniał jakieś szczegóły z prywatnego życia na przykład 
w wywiadzie, to mógłby to być nietakt (zależy co i jak bym opowiadał). 
Gdyby język był w stanie w pełni oddawać rzeczywistość, a zamiast poezją 
zajmowałbym się reportażem... no ale jeśli komuś wygodniej uważać mnie 
za potwora, to proszę bardzo. Składać wyjaśnienia na ten temat mógłbym 
jedynie Justynie, Helenie, czy Kasi, oczywiście gdyby przyszło im do głowy 
czynić mi wyrzuty z powodu wierszy. 
 
A.D.: Bohaterami Twoich tekstów często są osoby znane w środowisku literackim, które 
wymieniasz z imienia i nazwiska np. w wierszu ***(15 marca 44 r. p.n.e…) piszesz: 
„7 sierpnia 1986 r. / Jacek Podsiadło napisał wiersz / pt. Klozet song / każdy 
próbuje zapisać się w historii / tak jak potrafi, z kolei w utworze *** (na pożegnanie 
dostałem od Justyny nawilżacz powietrza): „Justyna mówi że na konkursach 
poetyckich nagradzają mnie same pijaki /  Julian Kornhauser co prawda pije ale za to 
nie pali / a Dariusz Brzóska Brzoskiewicz / nie wiem może zły przykład / a Julia 
Hartwig / Julia mnie uratowała”, a w wierszu Miasto schodów: „na dworcu można 
sobie zrobić USG jamy brzusznej / i pewnie bym sobie zrobił żeby dowiedzieć się co mi 
/ zaszkodziło / hot dog zjedzony w Kłodzku / czy poezja Stycznia której 
przypadkiem się nasłuchałem”. Nie obawiasz się, że w ten sposób przysparzasz sobie 
wrogów? 
 
P.M.: Nie wiem, jak można obrazić się za wiersz. To, co jest napisane 
w utworze literackim, zawsze jest wzięte w nawias. Dopiero takie próby 
odczarowywania literatury wydają mi się ryzykowne. Ja podobno ciągle 
przysparzam sobie wrogów, ale gdy piszę wiersz w ogóle o tym nie myślę. 
Tak trzeba. Nie traktuję literatury jako możliwości podlizania się 
czytelnikom lub znajomym. 
 
A.D.: O czym będzie Twój następny tomik? 
 
P.M.: Oczywiście o Justynie. 
 
A.D.: Dzięki za rozmowę. I życzę dalszych sukcesów w życiu literackim i osobistym. 
 
P.M.: To ja dziękuję. 

 
Anna Dwojnych 
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Raz, dwa, trzy… aż do setki. 
O grach i granicach, ucieczce od banału 

oraz poezji z redaktorami antologii 
Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy 

KONRADEM CEZARYM KĘDEREM i ELIZĄ KĄCKĄ 
rozmawiają ADRIANA BIEDROWSKA i SABINA KWAK 

 
Raz: uruchomienie strony www.100wierszy.pl. Dwa: gra 

miejska, ulotki, serwis geolokalizacyjny. Trzy: e-book. To trzy 
kroki, które złożyły się na projekt promocji czytelnictwa 
współczesnej poezji polskiej zrealizowany pod koniec 2011 roku 
przez Fundację „Otwarty Kod Kultury”. Jego książkowym efektem 
jest wydana w tym roku nakładem Wydawnictwa FA-art antologia 
Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy.  
 
Sabina Kwak: Wybieraliście spośród wierszy autorów z roczników 60., 70. i 80. 
te, które „testują własne reguły”, szukaliście w nich „lokalnych gier z granicą świata, 
intymności, języka czy doświadczenia”. We wstępie do zbioru wspominacie też, że 
tytułowa formuła przekraczania granic Was zarówno ograniczała, jak 
i inspirowała. Czy jakieś granice przyszło Wam przekroczyć, pracując 
nad antologią?  
 
Eliza Kącka: Sama formuła „przekraczania granic” jest o tyle pojemna, 
że nie zakłada żadnych ograniczeń tematycznych, które można 
by wskazać wprost. We wstępie piszemy natomiast o balansowaniu 
na granicy powagi i poetyk, i w tym faktycznie jest jakaś wskazówka. 
Czytając, szukałam wierszy nieoczywistych, wierszy, które miałyby 
w sobie energię przekraczania, energię gry – a ta może się bardzo różnie 
manifestować. Na pewno nie starałam się wybierać tekstów 
reprezentatywnych ani dla danego autora, ani dla rocznika. Co nie 
znaczy, że antologia nie jest, jak każda próba przekroju, jakoś 
reprezentatywna. Rzecz w tym, że uzyskaliśmy tę reprezentatywność 
trochę przy okazji naszych subiektywnych wyborów, bez zamiaru 
projektowania sztucznie uspójnionej narracji o polskiej poezji 
najnowszej. Poza tym jednak, konstruując książkę, przekraczaliśmy 
niejednokrotnie granicę naszych gustów czy upodobań, podsuwaliśmy 
sobie wiersze autorów, których wcześniej się nie czytało, nie zauważało 
albo nie doceniało. 
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Konrad Cezary Kęder: Próbowaliśmy też obiektywizować swoje 
wybory, tylko robiliśmy to może w mniej typowy sposób. Otóż między 
innymi założyliśmy, nie ujawniając tożsamości, na Facebooku fan page 
zatytułowany „100 niedocenionych poetów i poetek” i zapytaliśmy, kto 
w antologii powinien się pojawić. Między „niedocenianymi” 
a „przekraczającymi granice” poetami jest jednak pewna różnica, różnica 
prowokująca, bo nie ma chyba poety, który czułby się naprawdę 
doceniony. I tak postawione pytanie trafiło na podatny grunt, posypały 
się nazwiska, a choć wielu naszych znajomych uprawia poezję, 
to przecież nie tak chętnie się o innych autorach wypowiada. Tylko że 
w całym projekcie, którego antologia była częścią, nie chodziło nam 
wyłącznie o środowiskowe rankingi, przede wszystkim zaś o dotarcie 
do ludzi, którzy z literaturą nie obcują lub obcują okazjonalnie. I może 
też mają z nią złe skojarzenia. Wśród nich wyłoniły się nam dwie grupy 
docelowe. Pierwsza to osoby mocno zafascynowane nowoczesnymi 
technologiami, które być może sądzą, że literatura nie pasuje do tego 
świata. Druga z kolei to osoby, które nawet bywają w miejscach 
kulturalnych, ale niekoniecznie mają czas czy ochotę sięgać po książki 
z wierszami. Na styku tych założeń powstał projekt gry miejskiej 
dziejącej się w Warszawie, w której co dzień przez miesiąc, bo tyle 
impreza trwała, na kilka sposobów można było zdobywać kody 
i odkrywać autorów antologii, i czytać ich wiersze. Kod dnia można było 
otrzymać za pomocą specjalnego serwisu geolokalizacyjnego przez 
zwykłą obecność w jednej z kawiarni, które z nami współpracowały. 
Można też było odnaleźć ulotki z kodem, i przy okazji z wierszem, które 
co dzień rozprowadzaliśmy. Za pomocą owego kodu na stronie WWW, 
dostosowanej także do obsługi przenośnych urządzeń i małych ekranów, 
odkrywało się pola w układance, pola z kolejnymi wierszami. Motywacją 
do gry mogła być ciekawość, ale też cenna nagroda – czytnik e-booków – 
która przypadała osobie, która najszybciej odkrywała kolejne pola. 
A pod uwagę był brany czas ogólny, sumowany dzień po dniu, 
co zachęcało do systematyczności. Dla osób dołączających później 
do gry lub takich, które nie mieszkają w Warszawie, istniała opcja 
otrzymania kodu odkrywającego kolejne pola po odpowiedzi na pytanie 
związane z książkami i imprezami poetyckim. Pewnie gdy się o tym 
opowiada, wygląda to niezupełnie poważnie, i tego typu promowanie 
zupełnie poważnej przecież poezji też było pewnego rodzaju 
przekroczeniem. 
  
S.K.: Pojawiły się jakieś zaskakujące propozycje dotyczące zawartości antologii? 
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K.C.K.: W gronie redaktorów zaskakiwaliśmy się może nie tak często. 
Ale facebookowa strona przynosiła propozycje czasem dosyć dziwaczne. 
Wynika to z tego, że w internecie prezentują się poeci, którzy 
z premedytacją nie funkcjonują w obiegu papierowym, co im się nawet 
chwali, i tacy, którzy w ogóle nie aspirują do obiegu, o którym mówimy, 
że jest obiegiem literackim. Jedni i drudzy piszą wiersze, uprawiają 
poezję, choć poruszając się w niemal nienakładających się na siebie 
przestrzeniach. Po ponad dwudziestu latach redagowania pisma 
literackiego mogę powiedzieć, niewiele ryzykując, że nie warto ich z tych 
równoległych światów wyrywać na siłę. I nie staraliśmy się tego robić. 
W planie pozytywnych wyborów pod uwagę byli brani jednak ci wszyscy 
autorzy, o których mi na przykład zdarza się myśleć, że piszą rewelacyjne 
teksty, ale niekoniecznie poruszają tematy, które interesuje nasz literacki 
mainstream. Weźmy Miłosza Biedrzyckiego, który, tak mi się przez jakiś 
czas zdawało, zupełnie się zagubił w tym, co pisze. Tymczasem ostatnio 
odnalazł się, czy może odrodził albo ja znów dostrzegłem sens w tym, 
co robi. Tak, to jest autor, który ma swoją ścieżkę i dobrze mu się po niej 
idzie, ale taką, którą warto prześledzić. 
 
E.K.: Głos czytelników wierszy, wypowiedzi osób spoza środowiska 
rozdającego nagrody literackie, choćby wpisy osób aktywnych 
na facebookowym profilu projektu, pewnie też próbujących swoich sił 
w literaturze, był dla nas ważny. To nie były rzesze, ale też odzewu 
globalnego się nie spodziewaliśmy. Natomiast jakiś ruch, jakąś rozmowę 
na temat powstających Stu wierszy udało się wywołać. Uniknęliśmy 
chyba zawężenia się do jednego środowiska, wybranej poetyki, dzięki 
temu adres czytelniczy gotowej antologii jest szerszy. 
 
Adriana Biedrowska: Główną zasadą konstrukcyjną tomu uczyniliście 
prezentację poetów z roczników 60., 70., i 80. Co jeszcze zadecydowało o takim, 
a nie innym doborze wierszy? 
 
E.K.: Już trochę o tym powiedziałam w reakcji na Wasze pierwsze 
pytanie. Co jeszcze? Selekcja rocznikowa organizowała pewną mapę i to 
po niej się poruszaliśmy. Przyznam, że w czasie współkomponowania 
książki konfrontowałam swoje wybory z innymi antologiami, choćby 
z antologią Romana Honeta Poeci na nowy wiek. Nie po to, by szukać 
tam wzorca konstrukcyjnego czy instrukcji dobierania autorów. 
Konfrontowałam się raczej z ciekawości i po to, by znaleźć jakąś ścieżkę 
odróżnienia. I w pewnym momencie zobaczyłam, że taką ścieżką 
podążamy, nasza książka jest w zupełnie innym tonie. Część nazwisk 
poetów pojawia się we wcześniej wydanych antologiach wierszy, 
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co całkiem naturalne, ale już jeśli idzie o wybór tekstu danego autora… 
Inaczej brzmimy, może bardziej ludycznie, żeby uczepić się pierwszego 
skojarzenia, choć różnic do wypisania byłoby jeszcze kilka. Owszem, 
niektórzy poeci zaprezentowani zostali bardzo podobnymi wierszami, jak 
choćby – żeby sięgnąć do roczników 80. – Julia Szychowiak, 
ale większość akcentów wypada inaczej. Wybór Honeta jest poza tym 
wyborem – jak on sam zresztą zaznacza – bardzo autorskim, 
sterowanym przez jedną osobę. W naszym przypadku, przy 
kilkuosobowej redakcji, mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją – 
działała sieć relacji. Liczył się najpierw własny test czytelniczy redaktora 
– arbitralne „coś mi leży, coś mi się podoba” – a potem wchodziliśmy 
w rozmowę i kombinowaliśmy nasze wybory. Jeśli o granice 
czy ograniczenia w kombinatoryce redaktorskiej idzie, to nietrudno 
zauważyć, że jednak paru poetyk nie uwzględniliśmy. Domysły 
i doprecyzowania, nie tak znowu trudne, można zostawić czytelnikom. 
I jeszcze raz podkreślę: nie było kryterium środowiskowego, choć 
niektórzy z autorów publikowali bądź debiutowali w „FA-arcie”. 
 
K.C.K.: Jeśli mowa o rocznikach, to należałoby dodać, że z jednej strony 
wiążą się one z autorami wierszy, z drugiej – z redaktorami antologii. Ja 
się w jakiś sposób, dość pokrętny chyba, identyfikuję z rocznikami 60., 
pewnie dlatego że się w połowie tych lat urodziłem, Eliza jest 
najmłodsza, a Tomek [Tomasz Gerszberg – trzeci redaktor; nieobecny 
w trakcie rozmowy – przyp. red.] ulokował się dokładnie pośrodku. 
To miało swoje skutki, takie między innymi, że traktowaliśmy się 
nawzajem jako specjaliści od „bliskich nam” roczników. A poza tym 
unikaliśmy nazwisk znanych, wielokrotnie nagradzanych poetów, 
zwłaszcza z roczników 60., stąd brak w naszej antologii na przykład 
Marcina Świetlickiego. Gdyż jedną z ważniejszych zasad konstrukcyjnych 
antologii okazała się ucieczka od banału. Kiedy trzeba było rozstrzygnąć, 
czy dany wiersz włączyć do antologii, czy jednak nie, albo gdy przyszło 
ustalić, który autor powinien pojawić, a który naprawdę nie musi, 
najczęściej padały argumenty właśnie tego rodzaju. Antybanalizm 
na wszystkich poziomach wyboru był nam gwiazdą przewodnią. 
 
E.K.: Tak. Zdarzały się, oczywiście, sytuacje, w których decydowaliśmy 
się na publikację ze względu na konkretny wiersz, a nie z powodu 
rocznika czy nazwiska autora. Ceniliśmy humor języka, to na pewno, ale 
nie zmierzaliśmy do jakkolwiek rozumianej puenty. Generalnie szło nam 
o to, by teksty ze sobą grały – humorem, znaczeniami. Grały  
w mikrozestawach i w całości wyboru. Zresztą słowo „gra” pogrywa 
sobie także ze słowem „granica”; grając, jakoś się je przekracza. 
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A.B.: Możecie się pokusić o ocenę efektów swoich działań? 
 
C.K.K.: Radości antologistów biorą się z kwestii rzadziej branych pod 
uwagę, bo ani o apanażach, ani o wielkiej sławie nie może być mowy. 
Przykład pierwszy z brzegu – w wypadku tej książki mogliśmy zapłacić 
autorom wierszy za publikację. Mała to rzecz, małe pieniądze, ale jednak 
jakoś cieszy. Poza tym chyba coś w rezultacie naszej pracy stworzyliśmy, 
i bodaj nie tak oczywistego. To znaczy układanie naszego zestawu 
angażowało nas niemechanicznie, wymagało myślenia, podejmowania 
decyzji i przede wszystkim uzasadniania ich. Mam wrażenie, że 
wyklarowanie się dosyć spójnej wizji współczesnej poezji, może nawet 
przekraczającej pewne granice, to prywatny zysk naszej trójki. 
 
A.B., S.K.: Dziękujemy za rozmowę. 
 
 

Adriana Biedrowska, Sabina Kwak 
 
 

 

 
 

 
 Yass Anders, Rozdzielczość tańca 
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SZYMON SZWARC 
 
 

Zapisać zmiany 
 
 
program poprawia błędy w myśleniu 
jak wymarzony ojciec, na zaprogramowanej trawie 
 
ciało bez ojczyzny marzy o zakręcie, 
który przedłuża życie. Może i piękniej byłoby dłużej 
 
nie mówić, myśli, uciąć wątki rwące przecznicami, 
niech wyłowi je z ciepła sieć katastrofy, 
 
wkrótce przecież zaniknie chęć bycia z jakiegoś powodu 
sobą. Tutaj sztuczny tłum wywołuje zamieszki w dobrym 
 
samopoczuciu. Musiałobym się pogubić, zwinąć perspektywę 
jak dywan, zawrócić. Musiałobym przeżyć w zeznaniach. 
 
Pozory mogą stworzyć się same. 
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Zasięg 
 
  
I chce się to zrzucić na karb naturalnych zjawisk,  
a może zjaw żywiołów, jeśli wiesz, gdzie nie dociera  
zasięg.  
  
Wstępna pozycja okazuje się pozą języczka.  
Gdyby przyniosła ochłodzenie stosunku, stalibyśmy  
oparci o siebie płozami. I prześwietlonej ćmie  
  
gdyby oś przyniosła w nagrodę, stalibyśmy się jej  
wiernymi widzami. Zdaje się jednak, że oszalała, a my 
nie. I chce się to zrzucić na karb zjawisk  
 
lub zjaw, które tu występują zamiast nas 
i w naszych niecodziennych rolach. Z takiego występu  
nie sposób wyjść naturalnie. 
  
Czeka się na to, co się przyniesie.  
Przynosi się siano, wymaga rzeczy, żeby mogły zaistnieć  
i burczeć w brzuchu chochoła.  
  
Czym mogę służyć? – rozkazuje forma podniosłej  
małości. Zrób coś, co nie wyjdzie, choćby się zbierało  
na żywiołową lecz pochmurną młodość,  
  
choćbyś i miał to zrobić chochelką.  
Poznanie przynosi szereg odwróconych doznań. Poniosło  
mnie. Poniosło mnie to poznanie  
  
i nie przyniosło ulgi. Ulga będzie ocaleniem wstępu  
i dętki. Wszystkie znaki układają się w znaki zapytania.  
Pytania ustawiają się jak wiatraki  
  
i rosną obawy w związku z nocą,  
za którą przyjdzie zapłacić. Stosunek nie mieści się  
w stałej taryfie. Spadają ceny szczerego  
  
złota i siana. Prześwietlona ćma bzyka się  
po ciemku z wentylem, jeśli wiesz, gdzie języczek  
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nie działa bez zasięgu.  
  
Jeśli wiesz, kiedy to znaczy, to znaczy, 
że już nie jestem w stanie dokładnie wskazać, kiedy.  
To znaczy, że ów stan może na to  
  
wskazywać. Chociaż sam przecież nie musiał  
zabłysnąć tego wieczoru. I chce się to zrzucić  
na karb zjawisk lub zjaw, żywiołów, 
  
ale dopiero nocą.  
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Luka na półce 
  
 
Na półce najpierw nie ma luki. Także i nas 
nie ma na strychu. Założyć, że będziemy, to powołać 
się na ruch, który nastąpi lub ugryzie nas w piętę, 
zostawiając ślad wyrażony pomadką. 
  
Skarb leży odkryty, strych jest pełen  
strachu i gratów, które do niczego nie służą. Ziemia  
też na razie do niczego nie służy. Jej mądrość 
i gatunek, to jej granaty i miłość. 
  
„Kocham cię, ziemio”, uczciwie wyznać 
może tylko ziemniak, podczas gdy rodzaj ludzki 
poszukuje prawdy, bez względu na to czy to prawda, 
czy coś jeszcze? Nieurodzaj, pocałunek?  
  
Światło i jego zaprzeczenie niech mu 
wystarczą za chwilowe, bo chwilowe zawieszenie  
karnawału tuż pod żebrami miasta starego jak świerk.  
Kto się nawinie, temu stanie się zadość 
  
uczynku. Coś jeszcze chciałem osławić 
i ciągnie się to za mną jak tarcza na wszelką niechęć. 
Świerk ma w dupie takie porównania, wie,  
co dobre i starzeje się z godnością.  
  
  
2.  
Szukamy skarbu, który już nam zjełczał 
z wyobraźni jak strych od przewlekłych nadużyć, 
cicha narośl wypadków poza nim. I czyż nie jest 
to powód spotkań na styku żądła i godła, 
  
które wpadły w nieodparty odpływ przechodzący 
w wir, tuż obok nas i tego zamieszania wokół 
całego tego zamieszania? Mniejsza o powód, 
większa o dowód? Kręci mi się w głowie 
  
i podchodzą pod obłoczek zdziwione pramatki, 
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lecz żadna nie pochodzi ze znanej mi luki 
czy wioski. Mniejsza o dowód, piękna o przewód 
między matką a siatką, w którą złapał się obraz 
  
i przeszedł przez nią jak przez sitko, 
by zostawić sam obłok na łonie.    
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Sprzężenie zwrotne 
 
        T.D. 
 
Oralnie dochodzisz do wniosku, 
że odchodzisz, bo płoną dopiero co 
przestawione meble i (niech będą) 
zegary, zostawiasz gwizdek 
i (nie)rozstrzygniętą połowę, obcy 
hymn (nie)podległego kraju, 
z którym grasz na czas, nie budzi 
skojarzeń, nawet gdy walczy 
o ciebie Europa i masz do tego 
(nie)słychanie obojętny stosunek. 
 
Masz talent do zobojętniania 
stosunku i oralnie przestawiasz 
zasady walki, Europa dochodzi 
do wniosku, że płonie, co jest 
przyczyną hymnu i jego metrum, 
gwiazdy nie budzą skojarzeń, 
nawet gdy są twoje i jednocześnie 
obce, jak zegar, po który wracasz, 
mimo że źle chodzi i nie wiesz 
od jak dawna dzieje się to w twoim 
 
kraju. Przecież dochodzisz 
do wniosku, że obca połowa Europy 
leży w meblach i skojarzeniach, 
które nie budzą wątpliwości, że 
płoną, walka zabrała sporo czasu, 
a ogień stał się zasadą oralnej gry, 
masz gwizdek i talent do złego 
metrum zegara. Obojętnie czy 
chodzi o hymn czy twój stosunek 
do niepodległości. A gdyby 
 
rozstrzygnąć połowę hymnu i, 
budząc się w płomieniach, wyzwolić 
uśmiech na myśl o stosunku 
moralnym? Europa opuszcza cię jak 
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kukłę w tymczasowym gnieździe, 
jesteś w swoim kraju niepodległym 
meblem wypełnionym metrum, 
masz niesłychanie świeże wnioski 
i wątpliwości, które nastawiasz 
na grę w walkę o dopiero co? 
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Przytomność 
 
 
Brudny strumień osiąga błogostan. 
Sam brud jest statyczny, utwierdza się w przestrzeniach, 
gdzie nie dociera owłosienie szczoteczki. 
 
Proste rzeczy, o których trzeba rozmawiać, 
o których nie chciałeś wiedzieć, chociaż 
wiedziałaś, są proste. Drogi, które przeszły same siebie, 
 
bo przeszliśmy same siebie, a to kawał drogi, nie mówiąc 
już o tym, że to przeszło przez nasze usta i po cichu 
przerosło, są trudne. 
 
* 
 
Papierosy paliły się wszędzie. Musieliśmy palić 
papierosy wszędzie. Czarna bielizna woniała kosmicznie. 
Wiadomość o czymś, o czym nie mogło być mowy, 
nie została dostarczona, przeprosili. 
 
Krążyła wśród nas jak widmo nieświeżego 
oddechu wieszcza, pytanie musiało paść z wnętrza 
ustroju. „Co robi naród?”, zapytało lustro, 
 
w którym zaginął ojciec i pojawiają się od święta 
zaledwie fragmenty matki. Naród schodził ze sceny 
do schronu na cmentarzu, zbroił się w cierpliwość, 
świerszcze, prezerwatywy zagłuszające wytrysk, 
pamięć o złożach ropy, hymn podziemia. 
 
Tak mijały dni i lepkie, letnie mikrofale. 
 
* 
 
W piekle smażą się frytki, rosną paprocie, meble 
i prze w zgaszone światło ewolucja sprzętu AGD-RTV. 
Aż dziwi bezpieczna uległość rzeczy świata tego 
 
i tamtego: złuszczony naskórek faluje jak resztka 
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ułudy na świeżym powietrzu. 
 
* 
 
Przytomność stracona na mapie wydłuża się w czasie 
jak losy niewypału, warkocz gwiazdy 
z filmów dla umarłych; ona musi w końcu wrócić, 
 
sama sobie nie poradzi; chociaż stać ją na sukces, 
nie stać jej na ochroniarza. Nie stać jej na tyle, 
na ile by się chciało. Przechodniu, powstrzymaj się 
 
na chwilę i wyciągnij słuchawki z uszu: pomnik 
bierze prysznic. Ojczyzna poszukuje gruntu pod nogami 
obywateli, otwiera się jak winda przed zestrzelonym 
cywilnym ubraniem, jego nosiciel jest w ciąży, 
 
a może tylko jego cień? 
 
* 
 
Nie pociągać tej wizji 
do odpowiedzialności, porzucić gazetę, ręczne robótki, 
chociaż śledztwo mogłoby wykazać, że coś jest na rzeczy 
 
i w rzeczy samej zostaje bycie nieustannie 
zamieszanym w tężenie alarmów, które zgrywają się 
z naszym stanem, kiedy jest za późno! 
 
Jak one upierdliwie wgryzają się 
sezonowym robactwem w skruszony głos bydlęcia! 
 
* 
 
Sportowy duch przenika w głąb naszych działań, 
pies niesie w pysku frisbee dla zmarnowanych rąk. 
 
Przekaz wiersza 
pojawia się z opóźnieniem jak owoc 
i załamuje gałąź. 
 
Kiedy jest za późno, mówi lustro, ojczyzna zamyka 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

97 
 

okrągłe drzwi, jak drzwi do pralki i wdraża nas 
w swoje cykle. 
 
Oczyszczamy się puszczeni. 
Opuszczamy czyści. 
 

 
Szymon Szwarc 
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RADOSŁAW SOBOTKA 
 
 

z całego Konstancina najbardziej 
nie lubiłem gotowanych jabłek 

 
 
które jadłem zielone na podwieczorek a potem do w rząd 
ustawionych nocników robiliśmy śmakie natury sprawy  
i nikt nie myślał jak dziś ambi pur quelle elegance się  
zmiesza usunie myśmy w młodych narzeczach paplunili  
 
wierzcie mi o kapitanie tsubasie który jak okaz czad 
w ogóle mega zdrowia został nam konstancinowym  
czcij ze śliną na ustach bohaterem a zwłaszcza mi  
dlatego w nieuwadze tłuste baby kradły ciastka i dropsy  
 
a mama pożyczała wierzyła w ciastka dropsy i mechaniczne  
betoniarki mówiła oj synuś synuś byleś ty w życiu pełno sobie 
sprawił/radził a od ojca jeszcze plus to byle mnie jaka chciała  
 
i było z tego dużo sztuczek kolorowych grzybich szpilek nóg 
w ciepłej bryi a "nie" w "pełno" się nie bało i nie cofało więc ja 
przykuwałem dziewczynki do białych prętów łóżka na poczet 
 
tego bylem se radził byle mnie chciały  
 
 

Radosław Sobotka 
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MICHAŁ WRÓBLEWSKI 
 
 

diaboliadka 
 
 

terrorysta 
on patrzy oczami zmarłych 
poetów i kotów 
 
tam 
już sam wiesz gdzie 
miłosz gra w czerwie 
lecz przegrywa fajkę 
kurzy mruży mruczy 
 
system z hadesu operuje 
bibułą owija starą bułę 
trochę 
będzie piekło 
mówi 
 
nie oglądaj się synku 
stój jak słup soli 
mama nie pozwoli 
świebodzińską mocą 
świętojańską nocą 
okręci bawełną 
kokon skończy 
wstążką 
 
już nie oddychasz jak dawniej 
skowronku cioranku 
emilku coraz to ciężej 
na szybkę dychasz 
patrzysz 
jakie to piękne słońca 
zaćmienie przydymił ustrój  
jeden z drugim  
o rozstrój przyprawił  
przypieprzył 
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nie spluń nie odpukaj 
pod drabiną przejdź 
no pasaran pokaż  
jaki z ciebie mocarz powalcz 
w powstaniu przynajmniej 
hejtuj wszystkie posty 
 
kusi cię patykiem co by  
po ogrodzeniu rajskim 
malowanym świeżo  
napszczyć 
 
baraszkować z muchami tu  
i ówdzie  
spokój nieść między 
braćmi zatkniętymi na kije 
ostro 
 
opisz te dramaty te niepokoje 
wychowanka toplessa 
wydepiluj klatę  
z problemów pierwszego świata 
 
segreguj skup sprzedaj  
na skupie siebie a potem  
się spisz na medal  
na straty 
              jak wolisz 
kapujesz 
powoli skapuje 
spada z pióra sadło  
liter pseudo- 
 
dionizy dionizjów 
nową angelologię 
spiskuje która uratuje i/lub  
porachuje arcychujów  
wszystkich a nawet archa 
 
gdynia 
stamtąd statkami przypływa zło 
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siada tedy mruga i czeka 
w mroku chce dybie odcina  
światło w lodówce 
 
jedyne co pewne  
na tym najlepszym  
z możliwych  światów  
 
 
 

spółdzielnia eden 
 
 
pismo z daleka 
bez znaczka 
 
władza pisze  
że pergola 
wi za wi prawnie 
nie może przyjmować 
mojego kubła 
 
władza nazywa  
śmietnik pergolą 
 
to ładnie 
 
żyje się łatwiej 
z tym 
że poniekąd 
 
egzotyka 
na miarę 
 
okruszki z gołębi 
wysadzane sadzą 
okienka panienki 
palemki pieski 
na pieskach 
 
dymu dymu 
się pergolą 

Michał Wróblewski 
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DARIUSZ JACEK BEDNARCZYK 
 
 

Wyrazy poza związkami zdania 
 
 
w niektórych zdaniach występują wyrazy 
podpalenia zamachy strzelaniny porwania 
które nie tworzą związków z innymi 
świetlisty obóz kulturalna naród 
i szczerze mówiąc nie są ich częściami 
paliwo sprawcy pneumatyczna melina 
wyrazy wzmacniające sens wypowiedzi 
tkanka organ akcja odszczurzania partia 
nawiązujące do zdań poprzednich 
sarin semteks C-4 saletra amonowa 
a także grupy wyrazów tworzące 
wypowiedzenia podstawowych funkcji życiowych 
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Bombardowanie 
 
 
być świetnie przygotowanym do bombardowania 
nie łudźmy się 
wzruszenie wobec bombardowań 
nie jest darem 
spadającym na nieświadomych 
 
codzienność cięcia w wilgotnych ustach banał 
montaż kompleksów z bliska na ulicy 
w kałuży świeżej krwi 
pokryte pleśnią 
zamienione w kicz z zakresu slangu 
 
Pisarro lubił jesień 
wraz z jej zmiennością barw 
gdzie zwłaszcza wczesne krajobrazy 
z nieodpartym urokiem szepczącego 
w jemu tylko właściwym oddaleniu 
 
być świetnie przygotowanym na wzruszenia 
nie łudźmy się 
wzruszenie wobec sztuki 
niezmiernie rzadko spływa w postaci deseru 
dla niczego nieświadomych 
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Czym pachnie światło? 
 
 
wymyśl sobie rzeczywistość bez drzwi okien szyb 
czy przyprawia o tachykardię hurtownia zwłok? 
może zwyrodnienie stawów wszystkich klas społecznych  
priapizm bo z czasem podłość staje się zwyczajna? 
 
jeśli nie wystarczy wypowiedzenie wielokrotnie złożone 
„zbierzemy ich razem i zaczniemy strzelać”* 
 
weź podstawy ideowe albo raczej brak 
kawałek płuc w słoiku świeżego moczu 
wyprowadzenie mysich zwłok na trzecim piętrze 
nadaj całości większą spójność 
 
zmiana szyku wyrazów w zdaniu 
„nie uratuje konających przydawek”** 
 
jednak to właśnie wtedy 
patrzeć i widzieć patrzeć i widzieć 
tuż po wygaśnięciu 
a światło przecież pachnie prądem 
 
* Slobodan Miloszević 
** Autor 

 
 

Dariusz Jacek Bednarczyk 
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KAROL SAMSEL 
 
 

Keats 
 

Wojciechowi J. Pawłowskiemu 
 
diana rozwiązuje węzełek na piersi.  
ścięty platan osuwa się z sykiem 
wersu rozprowadzającego tłuszcz  
w glinianej soczewce. naprowadź 
 
mnie, boginko krotochwilo, 
jak psa węszącego krew.  
przyzwij ważkę i kosa, 
gdyż wreszcie rodzę  
 
niepokój: 
 
dłonie wyją 
znad stoków. 
 
dłonie wyją 
przed lustrem. 
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Villon 
 
 
umrę klaudio, a ty zanurzysz mnie 
w obłoku. pan mój i bóg mój –  
w sztolniach i na promenadzie  
ropiejącego nieba. co miałem  
 
ugrać ślepym losem? trefl urny? 
czarnofigurowe dzieło eksekiasa? 
chleb owinięty w rytm jak 
w osypującą się sierść? 
 
a jeśli boginka stylu kierowała 
wszystkimi: elektrą, sade’em, 
hemingwayem, wojaczkiem, 
a dzieło życia pożarły dzieła 
 
świata? niczego nie znalazłem: 
umów ani praw. wyprawiono 
mnie z listem, ogłuchłem  
od eksplozji. 
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Amherst 
 
 
panie.  
 
oto wiersz emily dickinson. 
między mną a nim przepływa 
transport kobiet.  
 
dlatego proszę.  
 
módlmy się skrwawiona 
halko i biustonoszu.  
 
mówmy szeptem ramiączek 
odgryzanych w słońcu.  
 
kwilmy.  
 
jeszcze nie nadszedł czas 
ścierwa. na łóżkach 
simmlerowskich  
 
ani grudki ziemi. 
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Taszlich 
 
 
myślę o powracaniu miast, anno. 
o zimnym, alpejskim powietrzu 
i zaciekłej dumie arktycznego wyżu. 
 
mogę zaintonować oresteję. 
jestem gotów odwiązać krtań 
od pieśni pełznącego języka. 
 
ach, chłodna ręko ateny. 
fleszu naczyń krwionośnych. 
sterownio statków pełnotliwych.  
 
podnoszę słoik pełen octówek. 
nad rzeką trwa święto  
dzienników pokładowych. 
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Purim 
 
 
mieliśmy pewność – mogliśmy was zbawić. 
wykupiliśmy pola okarmione ujściami: 
hakeldamę, waterloo, ardeny. dzięki sile 
wiersza naftowego stawialiśmy sądy. 
 
oczywiście, zabijaliśmy. przetchlinki, 
gwintowniki, samorodki – tym stawaliście 
się wy, o nieposłuszni. pod śmiertelną 
burką, chodnikami magnitogorska 
 
razem ze stołami egzekucji odrastała 
wasza łasicza głowa. tłumaczyliśmy 
akolitom: oto dziwki, krasnorosty 
ukryte w samym sercu kraju. 
 
na dalekim dnie psiej gałęzi 
nie było pestek gniewu, 
niepewności pogody – 
mówiliśmy dziwu: 
 
gazie jaskrwawy, ginczanko  
tryskająca mową bezludną, 
wiejadle oblany treścią  
gorejącą – 
 
– już się nie kołyszesz. 
 
 

Karol Samsel 
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AGIESZKA OCHENKOWSKA 
 
 

Manekin 
 
 
ciało wiersza chłodne i niezrozumiałe 
wygląda czasem jak manekin 
chciałbym mu nadać kolor żywej skóry 
brakuje trochę twoich uczuć 
do omijania złogów i przejaśnień 
język mu się wywrócił 
 
czasami tylko nim kłapie nie rozpoznaje 
ludzi na moście pod wiaduktem 
a oni do siebie mówią rzeczy całkiem 
sensowne a oni w ogóle zbyt często 
mówią do siebie 
udawaj że ich nie słyszysz ja też będę 
stawał na uszach śpiewał stabat mater dolorosa 
żeby uciszyć wystrzał 
 
myślałem że oni kupią jego ciało 
którym kupczę które tu nędznie wystawiam 
na sprzedaż oni wolą ciepłe mleko od tatuaży 
całej banalnej historii o mnie i o tobie 
nie powiem 
bo wiesz zawsze kiedy piszę chodzi mi nie tylko 
ręka tętno też pulsuje jakby je ktoś gonił 
nie chodzi mi też zegarek nigdy 
 
nie chodzi mi tylko o siebie. 
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Wrzesień 
 
 
pierwszy, zabieram rzeczy, jadę do stolicy. mijanie 
grójeckiej, się z ludźmi witania. myślę powietrzem 
żyję deszczem, co leje się po rękach. pod parasolem 
się nie pragnie. jest się jednym z wielu. 
 
być może byłbym śliczny, drogi przyjacielu. gabinet 
pełen luster osuszyłbym dłonią, ale pada! na głowie 
szpital w międzylesiu, stoją w oknach, w kamienicy,  
to są jedni z wielu. 
 
pod kurtką ożywiają mi się dawne blizny. gdy chodzę 
sam śpiewam, słyszę ich śpiewy. jak deszcze jesienne 
płyną wartką strugą, by potem radośnie rozbabrać się 
na zewnątrz, gdy 
 
idę i idę, gdy wreszcie wiem po co. gdy szedłem  
do ciebie, nigdy cię nie znałem. to kubeł zimnej 
wody, drogi przyjacielu, deszcz   
 
leje się po rękach. ten  
 
jedyny z wielu. 
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Podłoga 
 
 
nawet nieswoje wnętrza trzeba sprzątać jak się nie chce 
mieć czystych rąk na brudnej podłodze. najpierw trzeba  
długo klęczeć i myć o drugiej w nocy. dreszcz w krzyżu,  
robi się to w staniku 
 
albo i bez wyjawia podłodze swoje tajemnice. wyznaje 
sobie nawzajem. przy drewnie pierś, wzdychanie jednym  
łykiem powietrza. mętna woda chlupocze w misce coś 
o nirwanie. ze ścian spadają płatki tynku jak śnieżynka. 
 
szaro na dworze, na żyłkach w marmurach i dekoracjach. 
tylko podłoga jest zawsze naga, podglądam ją pod słońce, 
pod wiatr, na klęczkach, płytka po płytce, choć wynajętą,  
 
nawet cudzą pieszczę, przykładam do niej policzek  
 
i milczę. 
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Z Życiem 
 
 
kochaliśmy się powoli, 
namiętnie i długo. pierwszy raz 
zostało złapane powietrze i wstrzymany oddech 
 
czuwały nad nami: 
oparcia krzeseł, motyle z kurzu, 
wiele małych, zielonych trawek i żabek, drogi oraz ulice 
 
rozkładaliśmy wiele 
słów na cudzych podłogach 
albo zrzucaliśmy nie nasze ciuchy, cały ten bałagan 
 
wyobcowani, szorstcy 
najlepiej kochaliśmy się za tych, co tylko sami siebie 
 
oraz za tych, co lubili tylko stać i patrzeć. 
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Spaceruję po miejskiej dżungli 
 
 
staję pod drzewem. zrywam listek i wpadam w grad 
zimnej wody. płynie po mnie i rozpadam się w krople. zlizuję 
wodę z ramienia, to drzewo po deszczu. patrzę za siebie: 
syn sąsiadów stoi na balkonie i macha. uśmiecham się 
 
wieczorem przyjdź do mnie słyszę. no pewnie. wiem, 
że nie przyjdę. idę dalej, potykam się o krawędź słowa 
z chodnika mówią do mnie inaczej, rozkwitają jak dzieci 
kwiaty, świeże trawy, komary. zachodzi we mnie 
 
ta pełnia cały dzień, słone karki rowerzystek, rozlane 
w miejską dżunglę, w drogę bez celu, w świerszcze. powiedz 
czemu nie pójdę do niego, choć chcę, co to za prawo, no pomyśl, 
myślę do siebie, dla siebie, o tak: ważny jest tylko deszcz, 
 
ten dreszcz z kropel jak rozpędzony kot na skórze, pod 
brzuchem. do góry rośnie tam trawa, 
 
tylko świeża trawa. 
 
 

Agnieszka Ochenkowska 
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FELIX SZUTA 
 
 

Folk-haiku 
 
 
*** 
daleka droga 
przy frasobliwym Jezusku 
odpoczywamy 
 
 
*** 
armia duchów 
coraz dalej przepędzana 
kosmos aż do bólu nieskończony 
 
 
*** 
majowe święte zaślubiny 
na pastwisku i dróżkach 
wyblakłe echo lasów 
 
 
*** 
pogromca potwora 
ręka ocalałej księżniczki 
żal po stracie bajki 
 
 
*** 
nagle cisza 
słucham dalej by przedłużyć życie 
kukułeczka 
 
 

Felix Szuta 
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SŁAWOMIR MAJEWSKI 
 
 

Hotelowa Kobieta (fragment) 
 
 

Klasyczny découpage polega na przyklejaniu wzoru 
wyciętego z papieru lub serwetki papierowej 
do jakiegoś przedmiotu ze szkła, porcelany, skóry, 
drewna itp. i pokryciu go wieloma warstwami lakieru 
tak, aby wtopił się całkowicie i nie był dostrzegalny 
ani wyczuwalny, tworząc jedność z podłożem. 

 
Podręcznik technik plastycznych 

 
 

Wszystkie hotelowe pokoje łączą podobieństwa; mieszkałeś 
w jednym, znasz wszystkie. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek byłeś, 
gdziekolwiek będziesz, to i tak za oknem drzewa szumią identycznie 
a jeśli masz pokój z widokiem na morze, cykliczność uderzeń fal 
pozostanie niezmienna.  

Tokio, Kair, Paryż, Canberra, Szczecin, Nowy Jork, Kuala 
Lumpur, Monachium czy Amsterdam; identyczny smak omletów, 
kotletów baranich czy wieprzowych; jaj po wiedeńsku, jesiotra z rusztu, 
kuskusa, file-mignon, krwistego Chateaubriand na grzance a kelnerzy 
i kelnerki używają takich samych, będących na topie wód kolońskich 
i perfum. Ich buty od Gucciego, Baty, Prady połyskują jednakowo, 
uśmiechy spod interkontynentalnej hotelowej sztancy? Przewidywalne.  

Samotne kobiety spotykane w hotelowych nocnych barach, 
występują zazwyczaj w dwu odmianach: szaro żółtawej albo rybio bladej; 
do tego krwiste usta Max Factor, Rouge Absolue i paznokcie według 
Lizzie, Constance Carroll i Astor Lycra. Noszą podobne torebki, 
pantofle, kolczyki ale to nie kwestia gustu, tylko aktualnie obowiązującej 
sznytu.  

Wiek? Hotelowa Kobieta nie ma określonego wieku, aczkolwiek 
zazwyczaj jest w okolicach czterdziestki. Nieczęsto przy bufecie można 
spotkać niewiastę po sześćdziesiątce, bowiem kobieta w tym 
interesującym acz schyłkowym wieku, prawie na pewno trzyma w domu 
żigolaka w zamian za dach, wikt, opierunek oraz kluczyki do sportowego 
wozu albo dwustukonnego japońskiego motocykla. Wysportowany, 
muskularny o promiennym uśmiechu i olśniewającym uzębieniu Apollo 
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biega po zakupy, naprawia pawlacze, cieknące krany i obluzowane 
klamki, nosi do pralni jej suknie i garsonki a nocą w szerokich 
biedermeierowskich łożach i krochmalonych pościelach wykonuje 
erotyczne prace godne Heraklesa. Jeśli dama jego serca wyraża sekretne 
życzenie opatrzone sentencją „Żyje się raz, mój drogi!”, Apollo 
sprowadza kolegę lub koleżankę; gdy repertuar życzeń Madame jest 
bogatszy, trupę znajomych płci obojga i wespół budują zgrane, wielce 
interesujące tria, kwartety, kwintety, septety, oktety czy inne wielokąty 
nierównoboczne, godne pędzla Petera Fendiego, a nawet samego  
Henryego Avrila. 

Jeżeli samotna Kobieta po sześćdziesiątce nie ma utrzymanka, 
z całą pewnością modli się, smaży konfitury, kisi ogórki i kapustę, haftuje 
serwetki, dzierga, szydełkuje albo z pomocą techniki découpage ozdabia 
buteleczki, talerzyki, wazoniki absolutnie spokojna o „te” sprawy, 
bowiem z całą pewnością jest szczęśliwą posiadaczką małego pinczerka 
lub yorkshire-teriera, który zaspakaja ją swoim ochoczym różowym 
ozorkiem. Jak wiadomo, piesek to wybór niełatwy, lecz zapoznawszy się 
z tajnikami alkowy starej przyjaciółki, dokonuje zakupu nader żwawego 
jamnika, którego członek (jak powszechnie wiadomo) dorównuje 
wielkością kutasom chutliwych Negrów. Natomiast, jeśli samotna 
Kobieta po sześćdziesiątce nie bywa w nocnych hotelowych barach, nie 
ma na utrzymaniu żigolaka ani uroczego jamnika oprzyrządowanego 
genitalnie jak Zulus, to z całą pewnością nie żyje i temat można zamknąć, 
jak wieko trumny. 

Więc te młodsze, od trzydziestki wzwyż. Taktownie nagabnięte 
zaprezentują właściwie tylko jeden rodzaj uśmiechu: nieśmiały i jakby 
skrępowany o którym wiadomo, iż należy do kobiet samotnych do bólu, 
opuszczonych przez zaskoczenie, które pomiędzy pierwszą a drugą 
trzydzieści nad ranem opowiedzą mniej więcej taką historię: „….zostawił 
po sobie tylko jakieś strzępki papieru pakowego i pusty karton, którego 
nie miał już czym wypełnić, rozumiesz… Te cholerne wieszaki kołyszące 
się w pustej szafie! No i jego niebieski kubek bez szczoteczki 
i jednorazowej golarki a na stole kartka Wybacz i niedopita wódka 
w szklance… Wiesz co? Chodźmy gdzieś, gdziekolwiek, byle dalej 
od tych ludzi…”. 

Zazwyczaj, w tym momencie nieświadomie przygryzają usta, 
zazwyczaj dolną wargę po lewej stronie a zakładając nogę na nogę nie 
zwracają uwagi na to, czy widać im majtki czy nie, a kiedy się pochylą, 
bez trudu zobaczysz ich piersi i sutki. Nie są ani kokietkami ani 
ekshibicjonistkami, po prostu nie myślą o takich drobiazgach jak 
fragmenty swojego obnażonego ciała, ponieważ są one dla nich tym, 
czym dla cara Kreml a broda dla Fidela Castro. Rozmawiając kiwają 
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rytmicznie jedną nogą; rytm od 65. do 70. poruszeń na minutę, 
uspakajający; ersatz rytmu serca kobiet w ciąży, ich matek; czasem 
szybciej, czasem wolniej. Nieważne, liczy się średnia. Właścicielki 
uśmiechów nieśmiałych i jakby skrępowanych są z natury ufne; są kimś 
w rodzaju anielic upadłych w poszukiwaniu swojego Raju Utraconego (te 
cholerne wieszaki kołyszące się w pustej szafie). Naiwne? A skąd! Ufne. 
Po prostu ufne. 

Teraz w hotelowym barze jest noc. Tokio, Paryż, Berlin, 
Canberra, Warszawa, Nowy Jork czy Amsterdam? Gdzie zechcesz. 
Obojętne. Po lewej czy po prawej od wejścia z napisem Enter znajdziesz 
lśniący bufet, a nad nim błękitno-różowy neon Welcome!, zobaczysz 
podświetlone reklamy: Heineken, Dab, Eggenberg Urbock, Martini, 
Cointreau, Czysta Wyborowa, Koskenkorva, Johny Walker oraz półki, 
na których stoją oryginały tychże i szeregi innych alkoholi. Obsłużą cię 
barmani w średnim wieku, częstokroć o nienagannie przystrzyżonych 
wąsikach, polerujący bufety, pokale, popielniczki, szklanki i kieliszki; 
barmanki, zazwyczaj tlenione blondyny po przejściach, częstokroć 
o krowich cycach i tyłkach, jak bojowe germańskie kobyły; kelnerki 
o małych, wymiętoszonych cycuszkach, umęczone do granic 
wielogodzinnymi uśmiechami i bieganiem od stolika do stolika. Wszyscy 
stanowią niezbędne wyposażenie każdego night-baru, jako spiritus 
movens wszelkich możliwych zdarzeń. Wszystko? Nie, nie wszystko; 
czegoś brakuje… Ależ oczywiście! Muzyki! Brakuje muzyki, więc może 
jakiś ochrypnięty blues Harry’ego Muskee z Cuby & The Blizzards z tej 
płyty Thursday Night wydanej w 1970 albo Oye Como Va Santany? Ok. 
Żadnej klasyki w rodzaju Geige und Orgel Blocha czy Schmücke dich, o Liebe 
Siele nr 5 2’03” Johannesa Brahmsa, bo to za smętne, za nudne 
i za męczące dla smętnych, znudzonych i umęczonych życiem ludzi, 
skupionych jak ćmy pod osłoną półmroku wokół świeczek albo lampek 
na stolikach i wódki w szklankach z sokiem wspomnień. Więc 
pozostańmy przy Santanie. Albo Lambadzie.  

A więc jesteśmy przy Santanie albo Lambadzie. Mężczyzna ubrany 
swobodnie i elegancko wchodzi na salę. Mężczyzna po czterdziestce, 
samotny, bez łysiny, ale z zaczątkami brzuszka, efekt niedostatecznej 
ilości ruchu na świeżym powietrzu, braku fizycznego wysiłku i nazbyt 
częstego picia piwa. Z wynajętego pokoju sprowadza go samotność. 
Chociaż nie, nie samotność, tylko ogłuszająca cisza, której głośny świst 
mieszał się z szumem krwi płynącej przez żyłki na jego skroniach, gdy 
samotnie w pokoju oglądał telewizję. 

W pokoju samotnie oglądał telewizję: film o fokach Weddella, 
jakieś politycznie gadające głowy, reportaże z katastrof, oblepione 
muchami głodujące i umierające z głodu dzieci; pokaz mody Goultiera 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

119 
 

i Versace, film o Rio Amazonas i ginących plemionach Indian; ponownie 
ten film o fokach Weddella, żółwiach słoniowych na Galapagos, 
pingwinach cesarskich, storczykach, maciupkich koliberkach, bo takie 
ładne. Znużony apelami Greenpeace, włączył płatny kanał 
pornograficzny na którym cycata blondynka namiętnie ssała ogromny 
penis czarnego kochanka, później młoda dziewczyna robiła to z dwoma 
starymi facetami a potem dwie silikonowe dziewczyny zabawiały się 
ze sobą, jęcząc w udawanym orgazmie Yes!, Yes!, Yes!  

Kiedy się zaspakaja, myśli o… Nie, nie myśli; widzi siebie z Åse 
wtedy, o zmierzchu; kochają się na kamiennej, prawie pustej plaży udając, 
że nie widzą spojrzeń tamtej pary leżącej na skalnej półce ponad nimi; 
prezentują im kosmos swoich pożądań. Potem ogląda siebie i Åse 
i Roberta i Sigrid na drewnianej podłodze tamtego drewnianego domku 
nad fiordem; siedzi w fotelu pijąc drinka, patrzy, jak Robert pieprzy Åse 
liżącą Sigrid. Nie, nie czuje wstydu, tylko gigantyczne podniecenie 
i ciekawość, więc ulega dłoniom Åse, kiedy pochyla jego głowę, 
wpychając do ust członek Roberta, a potem Sigrid przewraca go i siada 
okrakiem na jego twarzy. Tak to zapamiętał i to widział, kiedy się 
onanizował i dlatego dwa razy miał wytrysk; raz dla kamienistej plaży 
z Åse a ten drugi, nieco słabszy, też dla Åse. Albo Roberta. Widział kuter 
na którym przypłynęli; kiwał się na wodach fiordu; miał jeszcze trzy 
doby wolne, zanim ruszy na Lofoty.  

Idzie do łazienki, stojąc w wannie myje podbrzusze, a później, 
ociekając wodą, patrzy długo na siebie w lustrze. Wraca do pokoju, 
wypija wódkę i ubiera się. Zejdzie do baru. Może… 
 
 

Sławomir Majewski 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

120  
 

DANUTA URBAŃSKA 
 
 

Urodziny 
 
 

– Dobrze słyszysz, urodziny! Co za różnica, które? Okrągłe.  
Jak to, co z tego? Dziwnie mi. Niby jeszcze nie zima, a już nie 

lato. No, właśnie – o wiośnie szkoda gadać. Kiedy to przeleciało, Elka? 
W lustro spojrzałam… Oczywiście, że w łazience. 

W przyćmionym świetle całkiem, całkiem. Jak to mówią: gorzej było, 
a chwalili. 

Makijaż sobie strzeliłam, fryzurę śliczną.  
Nawet kieckę sobie kupiłam nową. Jasne, że czerwoną. A co? 

Super! Be-au-ty. Że co? Młodzi tak mówią, na przykład moja córka. 
Podoba mi się. Bo ja jestem trendy. Daj spokój, Elka, wcale nie na siłę.  

Jaki kryzys? Wieku średniego? No, przestań!  
Ale, poczekaj! Jak sobie z tym radzić? Przeczekać? Też coś!  
Nie jestem facetem i nie poderwę sobie… 
Że co – Internet? A wiesz, że raz zalogowałam się na takim 

portalu. No, co za typy! Jeden w jeden zboczeńcy. Zresztą, co ja bym 
z takim małolatem. Wyobrażasz sobie, że niedawno jeden mi miejsca 
ustąpił w autobusie! Uprzejmy? Niech cię cholera! Poczułam się, jakby 
mi w pysk strzelił. 

Ty wiesz, że oni patrzą na mnie jak przez szybę! A jeszcze tak 
niedawno, sama pamiętasz, nie było faceta, żeby się za mną nie obejrzał. 

Pewnie, że nie powinnam być sama. Ale mojego byłego nie chcę 
nawet na bezludnej wyspie… 

Płaczę? Coś ty! Makijaż by mi się rozpłynął. Wewnętrznie łkam. 
Że piję? Piwko sobie sączę. Po wódce mam zgagę. 
Nie, dziękuję, zdrowia nie musisz mi życzyć. Jakie choroby 

peselowe? Zdrowa jestem, jak koń. Tylko psychicznie tak jakoś… 
Co to za pomysł, kobiecie lata liczyć. Wiem, że jutro będzie 

lepiej. Wiem, że, cholera,  zawsze może być gorzej. Tylko wcale mi przez 
to nie lżej. 

Dobrze, że mogę się chociaż tobie wyżalić.  
Czemu mówisz mi: dziecko? Co takiego?! Kim pani jest? 

Emerytowana gospodyni domowa? A głos zupełnie mojej przyjaciółki, 
Eli. 

O, kurde, ale number! Strasznie panią przepraszam, że 
naraziłam… 
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Że pomogłam pani, bo też ma pani kryzys?  
No, jasne, bardzo chętnie się z panią spotkam. 
My, baby, musimy się trzymać razem. 
 

Danuta Urbańska 
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ELIGIUSZ BUCZYŃSKI 
 
 

Wyścigi kredek 
 

 
To był bardzo mały pokój, połączony razem z kuchnią. 

Na ścianach zacieki po tłuszczu i nie rozgonionej parze. Domownicy byli 
ze sobą skłóceni i każde z nich gotowało osobno. Kiedy wchodziła 
kobieta, mężczyzna zamykał się w innym pokoju i nie wchodził 
do kuchni, dopóki kobieta z niej nie wyszła. I na odwrót. Fajerki z gazem 
chodziły na okrągło, garnki stukały o siebie, a pokrywki spadały i toczyły 
się po podłodze. Dziesięcioletni chłopak, który dostał w końcu swój 
samodzielny pokój, połączony wraz z kuchnią, co było minusem, 
wyłapywał toczące się pokrywki.  

Po gotowaniu zostawał smród. Zwłaszcza po mężczyźnie, który 
delektował się móżdżkami, ozorkami, cynaderkami. Flaki chłopcu się 
skręcały, aż do skurczów żołądka. Ledwie powstrzymywał wyrzyganie 
zawartości całego swego zbolałego dzieciństwa.  Ale się powstrzymywał. 
Później wszyscy wychodzili i miał dla siebie chwilę. Brał zeszyt, wyrywał 
podwójną kartkę ze środka i zaczynał rysować kredkami. Rysował dom, 
zawsze ten sam, trzy okna, poddasze, dachówka. Drzewo przy domu, 
drogę i kilka kolorowych kwiatków. Nad domem chmury spowijały 
niebo, a w rogu ćwierć – słoneczko rzucało promienie, które nie 
dosięgały budynku. Zrobienie rysunku i pokolorowanie go kredkami 
zajmowało mu 15-20 minut. Nigdy ich nikomu nie pokazywał, bo się 
wstydził. I czuł, że powinien rysować bardziej chłopięce i dojrzałe 
obrazki. Cóż z tego, kiedy nie potrafił sklecić choćby samochodu. Dom 
na obrazku był zawsze zewnętrznym domem, zbudowanym ze ścian 
i okien, przez które nie było nic widać. Choć zajmował centralne miejsce 
na kartce, był widziany jakby z oddali i za mgłą.  

Wieczorem szykował się do snu. Składał stół i rozkładał łóżko. 
Regał, stół i tapczan były złożone w jeden mebel. Bardzo ciężki, 
masywny i nie do ruszenia. Chłopak rozkładając łóżko, drżał o to, czy 
nie spadnie mu na nogi i go nie zabije. Rozkładał prześcieradło, 
wygładzał zmarszczki, dwie poduszki, jedna na drugą i kołdrę. Jeszcze 
musiał odczekać, aż każdy z domowników przejdzie przez jego pokój – 
kuchnię, do łazienki i tam załatwi swoje potrzeby. A potem gasił światło 
i nigdy nie mógł zasnąć.  

O szóstej rano, udając, że śpi, słyszał, jak najpierw kobieta, 
otwiera drzwi i wchodzi do kuchni. Starała się być cicho, ale to z obawy 
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o to, żeby nie zbudzić śpiącego w pokoju obok mężczyzny. Odkręcała 
gaz, podpalała kurek, stawiała czajnik. Chłopiec nawet lubił ten szum 
palącego się gazu. Choć nie spał, to wydawało mu się że marzył tak 
głęboko, że nie był obecny. Nie było go nigdzie. Marzył najczęściej 
o dalekim, dalekim morzu. Potem kobieta robiła kanapki. Kilka cięć 
nożem, trochę stuków ostrza o deskę do krojenia, wyjmowany talerz 
szorujący o inny talerz i papier śniadaniowy, szeleszczący, ugniatany, 
dokładnie poddający się dłoniom i palcom kobiety. I kiedy wychodziła 
z kuchni, chłopiec wracał do marzeń o dalekiej podróży i przygodzie.   

Godzinę później wchodził mężczyzna, odważnie, otwarcie, 
mówiąc cześć do już nie udającego, że śpi chłopca. Następnie wyciągał 
patelnię i smażył. Smażył, smażył, dopóki cały dom nie przeszedł  
zapachem wytapianych skwarek, a ściany wchłaniały skwierczenie, by 
później oddawać je w najmniej spodziewanym momencie. Nieraz 
chłopcu zdawało się, że słyszy tłuszcz i wrzucane do niego kawałki 
mięsa, długo potem kiedy w domu nie było już nikogo. Ale w końcu 
w domu i nad całą okolicą, tak jak na jego obrazkach, zalegała długa, 
stateczna cisza. Chłopiec wstawał i zjadał swój waniliowy serek, kawałek 
chleba, a oczy, aż iskrzyły mu na myśl o czekającej go zabawie.  

Przy użyciu wszystkich sił składał z powrotem łóżko, wyciągał 
i rozstawiał na jego miejsce stół. Dwie nogi stołu były krótsze przez 
co stół stał nachylony pod pewnym kątem i można było urządzać wyścig 
kredek. Wszystkie te kolorowe pałeczki wypełnione grafitem, które 
wykorzystywał do rysowania swoich smutnych obrazków, nabierały 
nowego życia, zaczynały udział w prawdziwych zawodach. Najpierw 
jednak trzeba było wytrzeć porządnie blat. Zebrać ściereczką wszystkie 
okruchy i wysypać je w nastawioną garść. Co nie trafiło, spadało 
na ziemię. Rozłożony na podłodze chodnik wiecznie był brudny 
i zakruszony, ale do soboty nikt nie zwracał na to najmniejszej uwagi. 
To, że stół miał krótsze nogi i talerz zupy stawiany na nim przechylał się 
jak statek podczas burzy, tak, iż zupa się z niego wylewała też nie 
stanowiło problemu. Kawałek zgiętej kartki pod nogi i można było jeść. 
Teraz karteczki zostawały usunięte, jak bloki startowe, i można było 
ruszać. Toczenie kredek sprawiało chłopcu przyjemność i stanowiło 
czystą  frajdę. Przeważnie najszybsze były te z ułamanym grafitem 
i krótkie.   

Świat zawężał się tylko do jednego, świat mrużył oczy i skupiał 
się tylko na tym, żeby dostrzec, która kredka dotknęła którą i okazała się 
szybsza. Czas płynął nieubłaganie, a kredek były dziesiątki, starych lub 
bardzo starych, ale każda dostawała szansę. Bez jednej wyścig nie byłby 
ważny. Tuż przed samym finałem, chłopak nagle coś sobie uprzytamniał. 
Zerkał na zegarek, wyskakiwał z piżamy i wkładał spodnie i sweterek. 
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Wychodził z kuchni na korytarz i nakładał buty. Jeśli była potrzeba, 
również kurtkę. Następnie pakował plecak. I kiedy wszystko było już 
gotowe, wracał do stołu i na stojąco puszczał kredki, te najszybsze, które 
darzył największą sympatią i uznaniem. Każda z nich lśniła czymś 
wielkim, pachniała nie drewnem, ale zwycięstwem, była w jego oczach 
kimś, nie czymś, ale kimś niezwykłym.  
Wypuszczał ostatnią parę. Jedna obok drugiej. Na miejsca. Gotowi. Start! 
W swoim ostatnim wyścigu, kredki zaczynały się toczyć po zwycięstwo. 
Oczy chłopca napawały się tym widokiem, pełne zachwytu, nie roniąc 
nawet nanosekundy z owego widowiska.  

Nagle jedna zaczynała wyprzedzać drugą. W miarę jak blat stołu 
nachylał się coraz bardziej, tym większa stawała się jej przewaga. 
Zdecydowane zwycięstwo! Mistrzyni! Bohater! 

Chłopiec spoglądał na zegarek, wrzucał kredkę do plecaka 
i biegł. Wybiegał z domu do szkoły jak strzała, szczęśliwy, że nie sam, że 
ma ze sobą zwycięzcę wszystkich zawodów. Zawodów puszczania 
kredek.    
 
 
 
 

Eligiusz Buczyński 
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POEZJA AMERYKAŃSKA 
 
 

ROBERT LOWELL 
 
 

Epilog 
 
 

Błogosławione struktury, wątek i rym – 
gdzie teraz jesteście, gdy znikąd pomocy, 
gdy pragnę uczynić 
coś siłą wyobraźni, nie siłą wspomnienia? 
Słyszę już chrzęst własnego głosu: 
malarz przywołuje nie dzięki soczewkom 
jego wizja drży od pieszczoty światła. 
Czasami jednak wszystko, co napiszę, 
w kunszcie moich oczu (są bardzo zmęczone) 
wydaje się zdjęciem, 
tnącym, gwałtownym, jaskrawym, podzielonym, 
wznoszącym się życiem 
wciąż unieruchamianym 
zrywaniem obietnicy. 
A mimo to czemu nie mówić o tym, co zaszło? 
Módlmy się o dar dokładności – 
Vermeer dał go iluminacji: 
słońcu skradającemu się jak fala wzdłuż mapy, 
swojej wybrance twardej od tęsknoty. 
My, biedacy, krzyżujemy zdarzenia – 
zostaliśmy ostrzeżeni: 
postaciom ze zdjęć 
dać żywe imiona. 
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Epilogue 
 
 

Those blessed structures, plot and rhyme – 
why are they no help to me now 

I want to make 
something imagined, not recalled? 
I hear the noise of  my own voice: 
The painter's vision is not a lens, 

it trembles to caress the light. 
But sometimes everything I write 
with the threadbare art of  my eye 

seems a snapshot, 
lurid, rapid, garish, grouped, 

heightened from life, 
yet paralyzed by fact. 

All's misalliance. 
Yet why not say what happened? 

 
Pray for the grace of  accuracy 

Vermeer gave to the sun's illumination 
stealing like the tide across a map 

to his girl solid with yearning. 
We are poor passing facts, 

warned by that to give 
each figure in the photograph 

his living name. 
 
 
 

Z języka angielskiego przełożył 

KAROL SAMSEL 
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DAMIAN SKAWIŃSKI 
 
 

Kiper od jesieni 
 

Chełmońskiemu 
 
Jesień nie jest jak wino. A przynajmniej nie jak 
jakieś Cabernet Souvignon z dobrego rocznika. 
 
Każdy jej łyk coraz bardziej drapie podniebienie, 
uderza do głowy, powoduje mgłę przed oczami i  
przymrozek w słowach. 
 
Osad z liści powoli opada na dno kieliszka. Patrzę 
Przez jego pryzmat na słońce, ale nie umiem 
dostrzec promieni. 
 
Nie udało mi się nigdzie dostać babiego lata. Chyba 
ktoś mnie uprzedził, wypił, butelkę zostawił potomnym. 
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Rozstrzelanie surrealistyczne 
(Glosa do obrazu Rozstrzelanie VIII 

A. Wróblewskiego) 
 
 
Jest ciebie wiele w tej chwili człowieku 
a nie widzisz jak chmura rzuca cień 
Strachem otacza mury 
 
Zamyślone bombowcami niebo iskrzy w oczach 
małe ego dopinguje sąsiedzką kolumnę 
nagie ręce w oddali wznoszą się tchnieniami 
 
A ty stoisz tańczysz na dwa pogo śmierci 
do głuchej symfonii allegro non molto 
Nie zdążysz nawet pomylić kroków 
 
Strzał demiurg przejścia łączy dłonie 
to dowód światów amplituda życia 
to wzrastanie błękitem i szept 
 
czuję że to strzelał jakiś ja 
 
ciebie jest coraz więcej człowieku  
a nie ujrzysz jak słońce rzuci światło 
Nadzieją otoczy mury 
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Wiersz drogi 
 

    Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, 
  lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. 

         
   Nietzsche 

 
Stoję przy drzwiach. Jadę już nie bochenkiem, 
tylko zgrabnym razowcem. Symfonia zapachów 
wciąż upewnia mnie w tym, że spożycie cebuli i  
szumiącej drobniakami okowity nie maleje. Za 
oknem latają ptaki, malowane Hitchcockiem na 
telebimie. Aha – mam głosować na brunetkę która 
chce wszystkim zrobić dobrze. Co za złote serce. 
I jeden z siekaczy. Słońce w gębie. 
 
Koło szpitala odwrót – starowinki śpieszą jedna przez 
drugą, aby zarejestrować się na  trzeci kwartał.  
Myślę, że nie chcę być stary. Następny przystanek.  
Supermarket. Pomagam pani z  wózkiem wnieść go. 
I co z tego, że jedziemy niskopodłogowcem. A niech  
widzą, że Rzeczypospolite nie będą takie złe. 
 
Stoję przy drzwiach. Dumny jak paw. Słuchawki  
w uszach są przedłużeniem partytury myśli. Kurtka 
z futerkiem wewnątrz to sequel mody homo erectus,  
która nigdy nie będzie passé. Stoję coraz pewniej.  
Podeszwy są moją agorą. Chyba jakiś ciekawski  
Mędrzec odwiedził ją, ale nie słyszę jego pytania… 
 
Przepraszam, co? Bilecik? Tak, już, proszę. 
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Pomiędzy 
 
 
Mamo, zwątpiłem.  
 
Patrzę do góry i widzę tylko samoloty i kruki,  
dymy kominów, kilka gwiazd.  
 
Patrzę na siebie i widzę tylko mięso,  
myślące i czujące.  Mogące zgnić lub spłonąć; 
nie natchnione żadną wiarą w wieczność. 
 
Choć pamiętam to wszystko doskonale – 
 
prowadziłaś mnie za rękę co niedzielę. 
Mówiłaś, kiedy uklęknąć; że woda w tym naczyniu 
naprawdę jest święta. A Pan Jezus na pewno mieszka 
w małym schowku z lampką. 
 
Teraz nie potrafię już złożyć rąk, 
wyznać grzechów, przeprosić i  
zrobić znaku krzyża, ani go ponieść. 
 
I choć umiem wciąż pacierz – 
to przestałem umieć Boga. 
 
 
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

131 
 

Próbuję ciebie dostrzec Portugalczyku 
 
 
ale niewiadomą jest figura twojej obecności 
Powiedz które złamanie i krzywizna to tors 
a gdzie półprosta którą chciałbym uścisnąć 
 
Każda kreska to kropla lustrzanej farby 
krwi przepływającej przez płócienny organizm 
Nic tutaj nie jest domknięte zamknięte połączone 
 
Jest ciebie tak wiele a dostrzegam tylko mgłę ram 
 
Odwróć się którymś z kątów 
stań en face 
stań en trois quarts 
 
Odezwij się chociaż jedną dojrzałą linią 
potem zagraj mi balladę kompletności  
na swojej talesowskiej gitarze 
O ile jej jeszcze nie odłożyłeś 
 
 

Damian Skawiński 
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SŁAWOMIR MATUSZ 
 
 

Spór apostolski 
 
 

celnikom mówimy tak 
klawiszy nie wpuszczamy 
 
miał powiedzieć Szymon zwany  
Piotrem na uczcie u Lewiego 
 
to wszystko przez Judasza 
mówił później Andrzej brat Szymona 
 
przez judasza widzieli jak Jezus modli się 
i grypsuje – nie słuchał bezczelnie odpowiadał 
 
wychowawcy nie chciał powiedzieć komu nadaje 
przez kraty w celi potem go bili Annasz i Kajfasz 
 
znam ich imiona bo pytałem ludzi 
pod murami więzienia Poncjusz chciał go 
 
uniewinnić ale wychowawca nalegał na skazanie – opowiada 
Tomasz – odważny był a nie bezczelny – prostuje Filip  
 
a chciałbyś być wychowawcą Jezusa? czy ktoś  
mógł go wychować? przewracał kramy – broni się Juda 
 
celnik czasem weźmie więcej niż mu się należy ale nie ukręci  
sznura nie zadźga w nocy i duszy nikomu nie zabiera 
 
znacie Lewiego który przystał do nas był poborcą 
podatków i najlepiej wie jak wygląda ta robota 
 
znał litość miał sumienie i dlatego jest z nami – 
wtrąca milczący dotąd Jan – klawisz zabiera wszystko 
 
co masz przed pójściem do celi nawet sznurówki  
a potem nie wypuści dopóki duszy nie oddasz  
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bo klawisz nie ma duszy tylko reguły których  
strażnikami są Cesarz i wychowawca 
 
a wychowawca przychodzi na koniec po duszę 
z lusterkiem które przykłada ci do ust 
 
jeśli ją jeszcze masz 
 
 
 

Młodzieniec ufryzowany na Chrystusa 
 

przed plakatem 
 
Młodzieniec ufryzowany na Chrystusa 
pokazuje dłonią niebo zrobione w photoshopie 
 
na prawdziwym niebie pomiędzy zimnymi jaskrawymi 
promieniami słońca zbierają się chmury zapowiada się 
 
deszcz niebo zrobione w photoshopie jest niezmiennie 
błękitne MOJE KRÓLESTWO NIE JEST Z TEGO ŚWIATA 
 
powtarza młodzieniec ufryzowany na Chrystusa – więc 
dlaczego on przesłania mi słońce deszczowe chmury  
 
i wiele pięknych rzeczy – sam Chrystus milczy – więc dlaczego  
Młodzieniec ufryzowany na Chrystusa chce zawładnąć  
 
i niebem i Chrystusem? 
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Lider 
 
      dla Zbyszka Milewskiego 
 
Lider zawsze jedzie  
sam, na przedzie.  
Inni nie myślą, 
gdzie ich prowadzi,  
tylko by go przegonić.  
Jego upadek odbywa się  
w samotności, kiedy  
inni go mijają, zapatrzeni  
w miejsce, gdzie  
powinien być.  
 
Potem, kiedy go nie ma 
widzą innego lidera. Lider 
ucieka przed legendą – bo  
nie ma gdzie się cofnąć,  
ani schować. Ginie z oczu 
w kraksie. 
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Lichwo, ojczyzno moja 
 
 
Lichwo, ojczyzno moja. 
Muszę cię nazwać inaczej, 
by wygarnąć, a nie obrażać. 
 
Nie przewyższasz jak Olimp,  
ale wwiercasz się jak platforma 
w płytki szelf naszych mózgów 
 
i dziecinnych skarbonek. Kraino  
podatków, w której rządzą: 
potężny bóg Zus – który połknął  
 
„e”, schowany w niebie  
ubezpieczeń, czyniący 
więźniem dobrego i złego, 
 
Mops – który pomaga, a pod postacią  
dziewicy tropi, czy masz perłę 
po rodzicach, dziecko do adopcji. 
 
I ten trzeci, który strąca  
ptaki i anioły, sieje grad i płatki sadzy – 
liczy. Co liczy? Kim jest? Liczy i liczy. 
 
Lichwo, wypiękniałaś  
jak zostawili cię tułający się  
teraz gdzieś w Londynie, 
 
Madrycie, Lizbonie, Paryżu. 
Anty-państwo – w którym wszyscy  
za-chwyceni, za-pętleni, po-niżeni. 
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*** 
 
 
przyszedł komornik 
i zajął mi wiersz 
 
nie mam co  
państwu czytać 
 
 

Sławomir Matusz 
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JAKUB BEDNARCZYK 
 
 

nadzieja 
 

 
Cisza stygnie, a ostatnie promienie słońca,  
hałaśliwe i głośne jak dworce – spływają w dół. 
Okna migoczą, otwierają oczy i ja też 
muszę znaleźć swoje miejsce choćby na końcu ulicy. 
Wszystko wydaje się kruche i puste.  
Ale niekiedy łagodne światło błyska jasnym spojrzeniem.  
Jest nadzieja.  
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martwa natura chodników 
 
 
pokój w którym siedzę to klatka  
jeśli myślisz że nie wariuję w tym miejscu 
jeśli myślisz że jestem spokojny  
to pomyśl jeszcze raz i jeszcze 
jeśli będzie trzeba myśl o tym bez końca 
 
jak o kobiecie która nic nie jest warta 
ponad to żeby się z nią przespać 
ale tylko raz nie więcej  
to nie narkotyk żeby do niej wracać 
 
rób tak aż nauczysz się widzieć  
to czego nie widziałeś 
pamiętaj – patrzą nawet rzeczy  
nieruchomo zawieszone nad ziemią  
 
znajome miejsca nie pachną jak kiedyś 
brak im dawnego żaru płomienia 
który palił ręce i oczy  
 
klatka w której siedzę rozszerza się  
i zmniejsza jak źrenica oka 
jeśli myślisz że nie wariuję w tym miejscu 
że mam jeszcze coś do stracenia 
pomyśl że to nie ma końca 
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*** 
 
 
Co by było, gdybym napisał o swoim nałogu. 
Gdy mnie trawi jak ogień i przyrasta do twarzy jak blizna.  
Sprawia, że białe skrzydła stają się z ołowiu. 
Co by się stało gdybym sięgał wyżej. 
Dopytywał, uważniej dobierał słowa. 
Gdybym ważył każdy cień jak naszyjnik lub pętlę. 
Błękitne usta kobiet to słony zapach morza. 
Kolejna zmienna w równaniu. 
Niech będzie. 
 
 

Jakub Bednarczyk 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

140  
 

 

W
IE

R
S

Z
E

 

 

TOMASZ PIETRZAK 
 
 

Kaufhaus 
 
 
1. 
Tam wciąż jest Kaufhaus – żywy, czerwony  
a we mnie smak metalu. Pora przetopu w toku 
i wszystko idzie ku gorącu. Lato. Mówią o piekle;  
przekonuję -  to od huty bije. Za chwilę noc, a z nią  
druga zmiana wyjdzie z domów. Znam wszystkich, 
którzy  idą w kolumnie. Coraz mniej, coraz starsi. 
Rdza unosi się w powietrzu. Tłoki są głośniejsze 
niż w dzieciństwie. Opisuję to na ostatnią chwilę.  
 
 
2. 
Znów nocuję w domu z cegieł. Zimno, 
ciągnie od ścian i okien. To jedno z miejsc, 
z którego się ucieka i do którego wraca, 
kiedy podła choroba staje w progu.  
 
Tutaj rozgościła się na dobre. Ma łóżko,  
dwa talerze i łyżki. Codziennie trzeba karmić,  
przewijać i wietrzyć jej pokój, a ona czasem  
łagodnieje, jak zwierz z pełnym brzuchem. 
 
Wtedy siadam przy odmalowanym oknie. 
Naprzeciw ściana kruszeje, blednie czerwień 
ram. Ponad sufitem słychać donośne kroki – 
nie wszystko jeszcze wymarło w Kaufhausie.  
 
 
3. 
Siedzimy pod klopsztangą. Sień wyziera  
na przestrzał, za nią popołudnie i szykują  
się wojenki na kije. Nasz plac wypowiada 
 
traktat ich placu i wieść niesie się Hanią. 
W górze mieszkania się dzieją, w każdym  
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rozgwar, matka rozbija mięso na trzech.  
 

O, powszedniości,  
która wypełniasz mój brzuch, sycisz oczy – 
trwaj mimo wszystko, wbrew wszystkiemu. 
 
 
4. 
Stąd widać więcej. Huta jak Indianer   
wypuszcza znaki dymne, przyzywa spasione  
chmury. Dziś znów spadnie ołów i kadm, 
 
zwiną się ptaki z drzew. Póki co – słońce,  
nie inne niż toskańskie czy kołobrzeskie, 
chociaż parę stopni więcej od pieców. 
 
Biją na sumę. I baby z domów wychodzą  
jak kury za ziarnem. Zrobiły się na kant, 
oblekły w krochmal, ale to nam jest bliżej  
 
do nieba.  Mówił opa, że z dachu widać, 
co za murem z cegieł niedostrzegalne, 
niewyziębione, na wyciągnięcie oczu.  
 
 
5. 
Moje ich domy i cegły, na których pisało się 
imiona i kurestwa. Moje ich domy  i okna, 
w których białe gardiny, żeby nie widzieli. 
 
Mój jeden mieszkaniec ich domów, sprawca 
wojen na kije, generał klopsztangi, major 
hasioka. Jak tylko wyrośliśmy z armii, 
wrośliśmy w siebie i tak dwadzieścia lat 
 
w pokoju w tle Huty Pokój. Ten ich dom  
nas wchłania, jak wchłoną innych przed  
nami. To stąd ciepło, to stąd dobry sen. 
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6. 
Drzew na ulicy niewiele, więcej na tyłach. 
Korzenie nie są splecione i usycha wszystko 
co wystaje. To nie pierwszy odprysk farby, 
 
nie pierwsi ostatni lokatorzy. Nie ma już sił, 
żeby to cerować. Krawiec wyjechał, a z nim 
jego dzieci, złote rączki, robole i handlarze.  
 
Czujemy się jak w napisach końcowych. Fin  
i zamykamy peleton. Dokąd się to rozpada, 
dokąd znika? Zobaczymy, niestety. 
 
 
7. 
Nie chcę się bawić w proroka, bo oczy mam zmęczone, 
ale tym razem nie uda się i przeżyjemy te stare domy.  
 
Niektórzy powiedzą – O, jacy Atlanci! I zdejmą zdjęcie,  
pobiorą próbkę mowy na empetrójkę. Bo jesteśmy tak  
 
nieliczni. Za nami wiele umarło, nawet w języku pełno  
kości i w tle już nie wdzięczy się długi, czerwony dom. 
 
Tymczasem wzrok karze patrzeć, a tu rozpoczyna się 
wybebeszanie. Te domy są jak ryby, z ich oczu zwisają 
 
kołdry, dziergane firany i pogrzebowe kiecki. W środku 
już pusto, zdarto nawet farbę, zatarto barwne wzory. 
 
Teraz to będzie leżeć, wiatr zacznie hulać, wświszczy 
w nas pieśń o odejściu. Jedną z tych, które zostają.  
 
 
*Kaufhaus – robotnicze osiedle w Rudzie Śląskiej, powstałe na 
przełomie XIX i XX wieku. 
 
 

Tomasz Pietrzak 
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MICHAŁ PRANKE 
 
 

Wstyd 

 
Szymonowi Szwarcowi 
ur. 1986 w Reszlu 
wiersze publikował w mediach 

 
Wstyd we współczesnym wierszu 
przyznać, że za oknem 
pachnie kupą i nie wiem czym jeszcze, a do tego 
  
na cmentarzach i w mgłach coraz więcej  
kawałków dla chłopców w lisich czapkach 
którzy mogą napisać: 
  
BÓG HONOR OJCZYZNA 
LEGIĘ JEBAŁ PIES 
  
i więcej jest z tego profitu niż z wierszy. 
Ale bez strachu – nikomu nie będzie przykro, 
bo w wierszu współczesnym nic już nie boli 
i nikt nie woła, Szymonie Słupniku. 
  
Pomyliłeś się Czarny Szymonie, pomyliłeś: 
we współczesnym wierszu nie ma już czego 
wyobrażać, nawet mgły. 
  
Jedyna ciekawa historia jest taka, 
że gdy w wierszu współczesnym wyznałem: 
– kurwa, nie wiem już o co chodzi, pierdolę 
  
poruszony tata odpowiedział: 
– twój język jest nie do przyjęcia, synu. 
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wykładnik żeńskości 

  
  
coraz bardziej mnie zachwyca. nieugięty gnę się 
– stanowczo wybieram dżentelmeńskie słowa 
  
by w końcu wybrać się do niej i wziąć się 
za tartaletki karmelowo-śliwkowe 
  
onieśmiela mnie odwaga i mądrość również dusza 
cechy wrodzone a nie nabywane stopniowo 
  
muzyczka gra jest mistrzynią pocałunków w oczy 
– poetka spotyka się z figlarzem 
  
tak, należy dbać o kobiece formy w odpowiednich miejscach 
 
 

Michał Pranke 
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ZBIGNIEW MILEWSKI 
 
 

Dzieci są bezwzględne i pragną zabawy 

 
 

Winogrono w altance rzuca cień 
na hałaśliwych biesiadników. Piją 
wódkę ze szklanek. Jest zabawnie, 
 
jeden między udami ma świeżą ranę 
po wyrwanym esperalu. Nadużycie 
rodzi teatr radości. Echo niesie chór 
 
przyśpiewek aż do lasu za gajówkę 
na jagodziska. Tam tania zagrycha 
wśród gniazd żmij. Za nimi pochód 
 
małych podglądaczy zza płotu. Mleko 
kapie pod nosem. Umazani fioletem 
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Nie stać nas na Egipt! 
 

 
(Miasto to miasteczko, ma pośrodku rynek 
znany z targu zwierząt, kilka kamieniczek 
żydowskich, trzy sklepy, w tym księgarnia z zabawkami. 
Jest remiza, jeden kościół, dwie podstawówki, liceum, 
poczta z Internetem – dwa dezele kompy). 
 
Mam świadectwo i o dziwo jestem najlepszy 
nie tylko w piciu piwa. Jeszcze czas, by pójść 
na dyskotekę. Chociaż niektórzy chcą wracać 
do domu. Robimy zakup w hurtowni piwa. Idziemy 
popływać za miasto. Kupuję do palenia Camele. 
 
Za miasteczkiem na stawach straszny upał i parno. 
Tak wyobrażam sobie Egipt, ciut może gorętszy 
od piwa chłodzonego właśnie w tataraku. 
Jak ci gorąco, to ci zgolę kudły – śmieje się 
Bartosz. Zawsze nosi brzytwę i nożyce 
fryzjerskie od ojca, któremu czasem pomaga w strzyżeniu. 
Bartosz nie chce więcej w życiu jak zostać fryzjerem. 
 
Po trzecim piwie i kąpieli zgadzam się na ścięcie, 
tak na kapłana, do zera. Myślę „Egipt” i mówię 
jak w Egipcie. A Jolka śmieje się i podpuszcza, 
że mogę mieć też oczy zrobione cieniami zamiast 
okularów, tak jak w Egipcie wzrok chronili 
przed słońcem. Jaskrawe barwy na powiekach i brwi 
pogrubione, zagęszczone czernią. Mam zrobione 
oczy. Z tataraku zakładam plecioną sukienkę. 
 
Czas na dyskotekę wstaję by iść, a oni 
jak zaklęci. Wstydzą się iść z pomazańcem 
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Po słowie 

 
 
Na początku był cytat, więc bez posądzenia 
o świętokradztwo mówił jej słowo i stała się 
historia miłosna (ochrona danych osobowych) 
w mejlach, wierszach niczym w „zapisz zmiany”. 
 
Przyszły mąż, (daj Boże), artysta – prawie cygan, 
uczył się od niej języka i myślenia od całowania 
do jak być albo nie być cyganem, który nie kopie 
studni, lecz wodę ze źródeł pije, jak okradać, 
 
być wyżej, nawet gdy ona nad nim kołysze się 
nago. To jest jak kamień węgielny do małżeńskiej 
pętli, gdzie wspólne zasupłanie. On lirycznie zaklina, 
że będzie podmiotem ich wiersza. Ona po słowie 
 
ograniczyła wszystko do znaku brzucha. I słowa 
rozpisały się w zagrabkach – cygański romans 
         
           

Zbigniew Milewski 
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JOANNA DANUTA BIELEŃ 

 
 

insulinozależna 
 
 
nadal tu mieszkam  
zmieniłam tylko pokój  
i stan  
   
teraz potrafię skupić się na sobie  
sprawdziłam poziom cukru  
krew wydaje się bardziej słodka  
   
na szczęście  
upalne lato odstrasza komary  
   
dopijam kawę  
nauczyłam się nowego smaku  
bez słodzenia 
 
 
 

rozpad 
 
 
chcieli posmakować  
upewnić się że to idealne połączenie  
przyjemności z gaszeniem pragnienia  
   
zalewali codzienność  
tłumiąc gorycz w ustach  
skończyło się trzeźwe myślenie  
jasne spojrzenie w przyszłość  
   
pozostały wspomnienia  
w nich wszystko trzyma się całości  
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zbliżenie 

 
 
przyglądam się dniom  
próbując schwycić każdą chwilę  
zbyt mało czasu  
na wszystko  
 
spokojnie liczę  
ile we mnie tyle w tobie  
te same gesty  
ocierają się o krawędzie  
podobnie reagują  
 
bywają szorstkie  
jak dłonie  
 
i świat  
 
  
 

siedlisko 
 
 
przestrzeń od ściany do okna  
pokonuję automatycznie  
zaznaczam miejsca  
układając tam gdzie powinnam  
   
mam kilka ulubionych  
pozycji  
kiedy nudzą  
opuszczam cztery kąty  
   
powoli gubię poczucie czasu  
w lesie kręcę się bez potrzeby  
spontanicznie zbaczam z drogi  
nie myślę co jeszcze zrobić  
by zapanował porządek 
 

Joanna Danuta Bieleń 
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EWA DAMENTKA 
 
 

Towarzysz partyjny i ciotka zakonnica 
 
 

Kiedyś, dawno temu, u moich przyjaciół spotkałam pana 
Zygmunta. 

Wtedy właśnie z wielkim hukiem – a może raczej z piskiem opon 
– mijaliśmy kolejny zakręt historii i nagle wszyscy ważni ludzie w telewizji 
opowiadali, jak to do PZPR należeli tylko ……… (tzn. tacy i owacy), 
a tylko ……… (tzn. również tacy i owacy) mogli pozwolić, by tyle lat 
u nas stacjonowały obce wojska (oczywiście ze Wschodu, bo zachodnie 
to sami wtedy zapraszaliśmy). 

Pan Zygmunt opowiadał różne zabawne dykteryjki. W pewnej 
chwili powiedział, że sam należał do PZPR, a nawet pełnił ważne 
funkcje w zakładowej organizacji. Przyznam, że trochę to nas – 
słuchaczy – zmroziło. Dziwnie było pomyśleć, że ten uroczy, starszy pan 
o wielkim wdzięku osobistym należał do takiej organizacji. A fe!  

Pan Zygmunt przyjrzał nam się uważnie i powiedział, że teraz 
łatwo ferować wyroki, ale przez wiele lat osoby nienależące do partii 
znajdowały się „poza nawiasem”. Trudno było im znaleźć dobrą pracę. 
A jeśli już ją miały, to w pierwszej kolejności były z niej zwalniane. Z lada 
powodu, a niekiedy i bez, mogły popadać w poważne tarapaty.  

On sam zapisał się do partii, bo chciał mieć wpływ na swoje 
życie. Potem okazało się, że wdzięk osobisty i duże poczucie humoru 
pozwalały mu przetrwać nudne i trudne chwile. No i wspólnie 
z przyjaciółmi (też partyjnymi) wiele osób uratowali przed wyrzuceniem 
z pracy. Natura pogodnego kpiarza przeszkadzała jednak ortodoksyjnym 
działaczom, którzy wiele razy próbowali usunąć go z tej organizacji – 
lub przynajmniej dokuczyć. 

Pewnego razu z jego powodu zebrano całą zakładową 
organizację partyjną. Oskarżano o to, że „podobno” chodzi do kościoła 
i „podobno” ma wujka księdza. Przewodniczący zebrania publicznie 
przeczytał obydwa zarzuty i zapytał, czy to prawda. Pan Zygmunt 
odpowiedział, że nie rozumie zarzutów. Po czym wyjaśnił: 

– Po pierwsze, dlaczego „podobno” chodzę do kościoła? 
Przecież bywam w kościele systematycznie i mam na to wielu świadków 
– towarzyszy partyjnych, których tam spotykam. Wielu z nich jest 
tu obecnych. 
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Zauważył, że jego koledzy poczuli się skonfundowani 
i przestraszeni, jakby pomyśleli „kogo jeszcze wsypie?”. 

– Po drugie, dlaczego „podobno” mam wujka księdza? Przecież 
naprawdę mam i mój wujek ksiądz jest proboszczem w parafii 
towarzyszki, która zgłosiła ten zarzut. 

Zebrani roześmieli się, napięcie zniknęło. Wtedy pan Zygmunt 
skromnie powiedział, że skoro ma być zupełnie szczery, to powinien się 
przyznać do kolejnego przestępstwa: 

– Mam jeszcze ciotkę zakonnicę! 
Na sali – oburzenie. 
– A żeby oddać sprawiedliwość historii, to muszę powiedzieć 

jeszcze jedno: moja ciotka zakonnica jest bohaterką Związku 
Radzieckiego i order wręczał jej sam towarzysz Stalin. 

Na sali – konsternacja. 
 

*** 
Przerywając opowieść, pan Zygmunt spojrzał na nas filuternie 

i zapytał, czy naprawdę chcemy usłyszeć tę historię, no bo przecież on 
nas nie chce zanudzać… Nie dał się długo prosić i wkrótce popłynęła 
opowieść. 
 

*** 
Ciotka pana Zygmunta przed wojną prowadziła sierociniec 

w Wilnie. W czasie wojny udało jej się tę placówkę prowadzić dalej. 
Pilnowała, by stale była taka sama liczba dzieci jak na początku wojny 
oraz by były to dzieci małe. Dorastające dziewczęta umieszczała 
w zaprzyjaźnionych rodzinach. Chłopców wysyłała do lasu, 
do partyzantów. Nieraz próbowano jej zaszkodzić lub rozwiązać 
przytułek. Okazji było wiele… 

Kiedy Wilno zajęli Rosjanie – próbowano zamknąć placówkę, bo 
to był polski sierociniec. Zakonnica tłumaczyła, że nie, bo opiekuje się 
też dziećmi rosyjskimi. Po czym przedstawiała małego Iwanka, który 
pięknie mówił rosyjski wierszyk.  

Gdy Wilno zajęli Niemcy – sytuacja się powtórzyła, z tym że tym 
razem wierszyk po niemiecku recytował mały Hans. 

Kiedy miała kłopoty z Litwinami – stosowny wierszyk 
deklamował po litewsku mały Antanas. 

Tuż przed zajęciem Wilna przez Niemców zamordowano 
rosyjskiego komendanta miasta i jego żonę. Zginąć miała cała rodzina, 
ale jakimś cudem dzieci znalazły się w jej przytułku. Ciotka pana 
Zygmunta opiekowała się nimi i zapewniała im bezpieczeństwo do czasu, 
gdy Rosjanie ponownie zajęli Wilno. Wtedy odnalazła krewnych 
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komendanta i oddała im dzieci. Właśnie za to została odznaczona 
Orderem Bohatera Związku Radzieckiego i order ten rzeczywiście 
wręczył jej w Moskwie sam Stalin.  

Po zakończeniu wojny uznała, że choć jej dzieci straciły rodziny, 
to pozostała im jeszcze narodowość i każde powinno wychowywać się 
wśród swoich. Zapewniła więc stosowną opiekę dzieciom niemieckim, 
rosyjskim, litewskim i innych narodowości, a na ich miejsce wzięła 
polskie sieroty – znowu tak, by zgadzała się liczba dzieci w sierocińcu.  

Rozpoczęła starania o powrót do Polski. Rosjanie jej to 
utrudniali, no bo jak można pozwolić na wyjazd Bohaterce Związku 
Radzieckiego? A w dodatku nie samej, tylko z tyloma małoletnimi 
radzieckimi obywatelami?  

Zakonnica tłumaczyła, wyjaśniała, w końcu zaczęła grozić, że 
jeśli nadal będą jej przeszkadzać w wyjeździe, to ona zadzwoni 
do Moskwy, żeby poskarżyć się towarzyszowi Stalinowi. Zwyciężyła! 
Dostała osobny wagon dla siebie i dzieci! Po długiej podróży szczęśliwie 
dojechali do Warszawy. 

Na dworcu Warszawa Wileńska zgłosiła się do jednego 
z urzędników zajmujących się repatriantami. Została przyjęta od razu, 
jednak okazało się, że kłopoty jeszcze się nie skończyły. Podziękowano 
jej, że tak dzielnie i dobrze zaopiekowała się polskimi sierotami i… 
chciano jej dzieci odebrać! Urzędnik, towarzysz partyjny, tłumaczył się 
trudnościami organizacyjnymi, powojenną biedą, niemożnością 
przydzielenia jej jakiegoś obiektu. Tłumaczył, że w zakonie na pewno 
znajdzie sobie zajęcie, a dzieciom będzie dobrze. Zostaną umieszczone 
w kilku warszawskich domach dziecka. 

Ciotka pana Zygmunta nie poddała się. Tłumaczyła, że świetnie 
się nimi zaopiekuje, a poza tym, nie po to wszystkie dzieci i ona razem 
przetrwały wojnę, by teraz, już w wymarzonej Ojczyźnie, się rozstawać. 
Urzędnik był głuchy na wszelkie argumenty. Skoro ani logika, 
ani sentymenty nie poskutkowały, zastosowała naturalną kobiecą metodę 
„łagodnej perswazji” – po prostu się… rozryczała. 

Płacząc jak bóbr, nie zapominała skarżyć się cichutko, że ona tak 
się starała… a tu taka niesprawiedliwość. Skoro jej dzieci zabiorą, to ona 
sama pieszo pójdzie do Moskwy, poskarży się ojczulkowi Stalinowi, jak ją 
w tej Polsce traktują... uuuuu!!!! 

Zaufała intuicji i płakała najlepiej jak umiała. Po kilku minutach 
skonfundowany urzędnik pogładził ją po ramieniu i zmienionym tonem 
powiedział: 

– Ależ, towarzyszko siostro, proszę się uspokoić, coś wymyślimy. 
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Następnego dnia otrzymała przydział na gospodarstwo rolne, 
gdzieś na Dolnym Śląsku. Swój sierociniec prowadziła tam jeszcze przez 
wiele lat. 

 
*** 

Wieczór upłynął na podobnych opowieściach.  
Nigdy więcej nie spotkałam pana Zygmunta. Choć właściwszym 

byłoby określenie, że więcej już nie zdążyłam go spotkać.  
Choć minęło bardzo dużo czasu, pomyślałam, że takie historie 

warto zapisywać i opowiadać, choćby po to, żeby cieszyły kolejnych 
czytelników i słuchaczy. I żeby pan Zygmunt i jego ciotka zakonnica żyli 
dalej, w naszej pamięci. 
 
 

Ewa Damentka                                 
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ŁUKASZ GRAJEWSKI 
 
 

Wróbel 
 
 

Robi dobrą minę do złej gry. Natura z niego zakpiła – ot taki 
sobie mały, gruby ptaszek w nieciekawych barwach. W ptasim rankingu 
nawet gołąb stoi wyżej od wróbla. Nie pomagają mu zresztą nawet jego 
trele – niedzielni spacerowicze, słysząc je, i tak myślą o ptakach znacznie 
ciekawszych: kosach, drozdach, ba, nawet o słowikach. 

Jak same mówią, wszystko to dlatego, że przegapiły ewolucję. 
Zamiast myśleć o przyszłości, patrzyły w księżyc, liczyły gwiazdy, 
podziwiały zachodzące słońce. Śniła im się nieskończoność, mówił 
do nich Bóg. Groza rzeczywistości objawiała im swe oblicze. 

Inni mówią, że to jednak przez słoninę. Na ten temat wróble 
milczą. 
 
 

Łukasz Grajewski 
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PIOTR WAWER 
 
 

Korespondencja 
 
 

Tworzenie wiadomości dziś obywa się bez ornamentowych 
wstępów grzecznościowych. Bez esówfloresów i wybujałej kaligrafii. 
Takie czasy. A było inaczej, jeszcze niedawno, w dopiero 
co ukończonym tamtym wieku. Dziś pisze się jedynie: „Witam”, chłodno 
i rzeczowo na samym początku i „Pozdrawiam” na samym końcu. Jakby 
pięścią w ryj. Od biedy czasem napisze się „Pozdrawiam serdecznie”, 
a jeśli już dostanie się podpis „Pozdrawiam ciepło”, to nabierają 
niektórzy podejrzeń o zbytnią poufałość i niejasne intencje nadawcy. 

Pewnego razu napisałem kilka razy słowo „Witam”, na sucho, 
żeby zobaczyć, jak mi z tym będzie. Czy będzie mi jakkolwiek po ludzku? 
Czy da się to słowo jakoś uswoić?  Następnie napisałem je trzy razy 
szybko i pod rząd, potem odczekałem chwilę i powtórzyłem zabieg 
metodycznie, dla symetrii. Nic. Potem znów, ale już według innej 
metody napisałem je kilkanaście razy i niezbyt dokładnie, robiąc literówki 
i nie stosując spacji. Coś we mnie drgnęło. Jakieś pęknięcie pojawiło się 
w okolicach skroni. Na policzki wystąpił rumieniec. 

Innym już razem, zdaje się, we wtorek, pisząc wiadomość, 
użyłem pewnego podstępu. Po ukończeniu treści wiadomości 
i po sprawdzeniu dokładnie wszystkich błędów wkleiłem słowo „witam” 
jako literówki, rozsiewając to słowo po literce tam i ówdzie. Chodziłem 
dumny przez cały tydzień. Czułem, że gest mój, tak bardzo ludzki, 
artystyczny, nawet jeśli niezauważalny, ociepli nieco oficjalną temperaturę 
korespondencji. Odpowiedź dostałem już nieco luźniejszą, podpisaną 
imieniem i nazwiskiem, kursywą. Spodobał mi się ten dywersyjny 
we mnie pazur. Toteż bodajże w środę, zastosowałem coś bardziej 
radykalnego, pisząc TO słowo na samym końcu tekstu. O dziwo, chyba 
w ramach kurtuazji najpierw nie dostałem w ogóle odpowiedzi, potem 
zaś rzetelną wiadomość kursywą a następnie tylko podpisane imieniem 
i nazwiskiem pogrubioną czcionką nieopatrzone żadnym komentarzem 
zielone pole. Spodobało mi się to jeszcze bardziej, zważywszy, że treść 
wiadomości była całkowicie oficjalna, chyba chodziło o jakąś zaległą 
fakturę. Rozochocony było nie było grą, napisałem na zielonym polu 
niebieską czcionką treść listu, a słowa „witam” nie napisałem wcale. 
Wysłałem je w załączniku, na różowym tle, z emotikonem oznaczającym 
lekkie zażenowanie, czarujący wstyd i lekko ironiczny błysk w oku. 
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W odpowiedzi dostałem już prawdziwy list, przesłany pocztą. W szarej 
pocztowej kopercie formatu A4 tkwiła sprasowana tubka farby, 
vermilion light nr 16. W wiadomości zaś elektronicznej dostałem zdjęcie 
niezapominajek, zeskanowany podpis własnoręczny i załącznik, a w nim 
właściwa treść wiadomości traktująca chyba coś o niezapłaconym 
rachunku za gaz i groźbę odcięcia. Wspaniale! Tak miło przyjęty 
i doceniony, zeskanowałem swoją prawą dłoń, w fotoszopie nakleiłem 
ją na zdjęcie przedstawiające zieloną łąkę, a na każdym palcu napisałem 
po kolei literki: „l”, „o”, „v” i „e”. Na kciuku zaś „u” jako „ju”. Treść 
oficjalnego listu w sprawie podatku od nieruchomości przesłałem 
na perfumowanym papierze czerpanym, z wklejonymi liśćmi i skrzydłami 
motyli z tekstem odręcznym, lekko pochylonym na prawo, z wdzięcznie 
zawiniętymi pierwszymi literami imienia i nazwiska jako podpisu. Było 
to akurat w piątek, więc na odpowiedź musiałem czekać cały weekend. 
Niecierpliwość moja była tak wielka, że zupełnie nielogicznie 
sprawdzałem co i rusz pocztę w telefonie i skrzynkę przed domem, 
prosząc o to mojego najstarszego syna, dzwoniąc do niego z kasyna, 
gdzie gram od lat w karty w tajemnicy przed rodziną. W poniedziałek, 
wczesną porą przedpołudniową, zapukał listonosz do mych drzwi. 
Otworzyłem i od razu czym prędzej podpisałem jakiś papier, oczekując 
koperty, tymczasem listonosz, człowiek poczciwy, obrócił się i wskazał 
na przyczepę jakiegoś ciężarowego samochodu, po czym zmył się bez 
pożegnania.  Mym oczom ukazał się widok tyle szokujący, 
co wzruszający. Na przyczepie stali cyganie, górale i okoliczni chłopi 
i grali jakieś pieśni, małe dzieci tańczyły zaraz przed schodami w strojach 
ludowych, trzymając plastykowe kubki w oczekiwaniu na drobne, a dwaj 
dryblasi na dwóch końcach grupy śpiewającej trzymali baner, na którym 
napisana została treść oficjalnej, urzędniczej wiadomości, a podpis, czyli 
imię i nazwisko adresata, hasało po polu przyczepione literka po literce 
do króliczych zadków!!! Zapłaciłem tyle, ile miałem w kieszeni, 
podziękowałem wylewnie i… zaszyłem się w domu. Sam nie wiedziałem, 
co czuć. Toteż racjonalnie odciąłem się od emocji i jako mrożonka 
doczekałem do rana. Rano, ok. 8, zrobiłem, co następuje. Skrzyknąłem 
chór chłopięcy, w którym śpiewa mój syn, koło różańcowe z innej 
parafii, bębniarza, żonglera, nawiedzonego pastora, czarną żydówkę, 
która umiera na nadwagę oraz chłopa prosto z pola, co niemową jest 
od przedwojnia. Tak wyselekcjonowaną falangę zgrupowałem na leśnej 
polanie i wyćwiczyłem w treści urzędowego listu, wyciskając z nich 
ostatnie poty i grając na ambicjach tych i owych świeżutkimi 
studolarówkami. Tak oćwiczoną grupę wysłałem pocztowym wozem, 
płacąc jak za zboże w porze suchej i czekałem na wieści w sprawie 
przedłużenia umowy o dzierżawę gruntów leśnych. 
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Trwało to ok. tygodnia. Niecierpliwiłem się nie do wytrzymania 
i bębniłem palcami o blat kuchenny, pocierałem sobie uda do krwi 
i piłem rumianek za rumiankiem, aż wreszcie cała rodzina postanowiła 
mnie najpierw pobić, potem polać kwasem żrącym, a potem wynieść się 
do teściowej mojego brata, zabierając mi przy tym moją kolekcję 
zużytych butów, które zbieram od dzieciństwa. Niczym to dla mnie było 
jednak, w świetle nadziei, szczęścia, w porównaniu z napięciem, jakie mi 
przyszło znosić w oczekiwaniu na list w sprawie dzierżawy. W czwartek 
jakoś, już nie pamiętam, może w środę, PRZYSZŁO!!! 

Otworzyłem drzwi, a tam – przed domem stała calutka, 
kompletna rekonstrukcja armii gen. Andersa i jego wrogów w postaci 
świetnie ucharakteryzowanych urzędników Luftwaffe!!! Nie mogłem 
w to uwierzyć, skakałem z radości jak dziecko, a łzy ciekły mi gęsto 
po policzkach. Wtem, ku memu wielkiemu zdumieniu, zaczęła się przede 
mną najprawdziwsza, regularna potyczka!!! Co za uczta!!! Krew lała się 
strumieniami, to tu, to tam padał najprawdziwszy trup, pokotem 
oczywiście. Urzędnicy Armii Faszystowskiej po wielogodzinnych 
zmaganiach wygrali tę bitwę i z tych, co pozostali przy życiu, wyłoniła się 
delegatura trzech krewkich weteranów, z których każdy miał w swym 
elementarnym, ogólnym osobistym wyposażeniu jakiś brak. Nazwijmy 
owe braki „ręką”, „nogą”, „głową”. Dzielni wojacy podeszli doskonałym 
marszem z przytupem i śpiewem bawarskich wieśniaków, wręczając mi 
zwinięty, najprawdziwszy pergaminowy list. Napisany najprawdziwszym 
piórem gęsim, pięknym stylem pisma, jak potrafią być piękne tylko 
niektóre damy, lub święte. Całość zalakowana z odciśniętym 
najprawdziwszym pierścieniem dynastii Habsburskiej. Treść listu 
traktowała coś o niezapłaconych podatkach, coś o karze banicji i o jakiejś 
obcobrzmiącej wyspie. Ale ja już nie zważałem na nic, nic mnie nie 
mogło dotknąć, wskrzesiłem oto bowiem ducha epoki, z której 
rozstaniem nie mogłem się po ludzku pogodzić. 
 
PS Od tamtych zdarzeń minęło sporo lat. Pocztę odbieram ostrożnie. 
Piszę niechętnie. A listy zaczynam i kończę oficjalnymi, wytartymi 
formułkami zwykłą dwunastką Times New Roman. Pozdrawiam.  
 
 

Piotr Wawer 
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POEZJA NIEMIECKA 

 
 

DURS GRUENBEIN 
 
 

Zimowa mucha 
 
 
Później siedzi jeszcze na książce, 
Zmęczona, bardzo zmęczona swym lotnym życiem, 
Przyszła, jak Pilotka, w odwiedziny przed jesiennym wiatrem. 
Upada i smugę zostawia na obrusie. 
 
Odtąd błądzi wkoło, jej ostatni lot, 
Ona zna zwyczaje i to mieszkanie, 
Rozwścieczona targa, weteranka wojen, 
I połamane skrzydła i nóżki już oderwane. 
 
Jak wielka pustka bez niej, cisza. 
Wiatr zawiewa w jej straszny świat. 
Niezrozumiałe, jak porusza, popielaty 
Ślad na cieniu jej lotu. 
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Winterfliege 
 
 

Spät im Jahr noch setzt sich aufs Buch, 
Müde, müde ihres Fliegenlebens. 

Kam vorm Herbstwind, als Pilotin, zu Besuch, 
Stürze ab un blieb am Tischtuch kleben. 

 
Seither irrt sie nun umher, die letzte Fliege, 
Die Gewohnheit hier un Wohnung kennt. 
Bös zerzaust, die Veteranin vieler Kriege, 
Flügel eingeknickt und Beine abgetrennt. 

 
Soviel Leere ist um sie. So rauh 

Weht der Wind in ihrer Schreckenswelt. 
Unverständlich wird, was sie berührt, aschgrau. 

Schrift, auf die ein Fliegenschatten fällt. 
  
 
 

Z języka niemieckiego przełożyła 

MAŁGORZATA SZYMAŃSKA 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 
 
 

Królowa-ogień daje radę. 
Bach for my baby JUSTYNY BARGIELSKIEJ 

  
 
 Justyna Bargielska, zapytana kiedyś w jednym z wywiadów 
o to, jakie książki lubi najbardziej, mimowolnie podała jedną 
z ciekawszych – moim zdaniem – definicji poezji w ogóle: „wiersz 
jest syntezą”. Syntetycznie rzecz ujmując, mijają dwa lata 
od ostatniej książki Bargielskiej (Obsoletki), a trzy od ostatniego 
tomiku poezji (Dwa fiaty). Dużo? Mało? To chyba nie ma 
większego znaczenia, tak jak to, jakie notowania na rynku 
wydawniczym uzyska jej najnowsza książka. Wydaje się bowiem, 
że Bach for my baby może pozwolić poetce na odcinanie kuponów 
nie od liczby sprzedanych egzemplarzy, lecz liczby nominacji 
i zgarniętych nagród literackich za ten tomik. 
 
 Bach for my baby podszyty jest tym, co u Bargielskiej najlepsze: 
ironią, językową dbałością o detale, liryzmem maskowanym poprzez 
banalną sytuacją liryczną, pastisz formy, liczne trawestacje kulturowe. 
Można by oczywiście obstawać przy tym, że podobne epitety łatwo jest 
przypisać co drugiemu współczesnemu poecie, przynajmniej tym lepiej 
dziś rozpoznanym, jednak z drugiej strony dykcja poetycka Bargielskiej 
w Bach for my baby zachowuje to wszystko, co zostało już tutaj 
przywołane, ale doskonale widać, jak bardzo jest to wyrazisty i dojrzały 
głos poetycki. 
 W swoich najnowszych wierszach nie pobrzmiewa niezrozumiała 
nuta postfeministycznej rewolucji. Owszem, poetka w większości 
utworów przemawia głosem kobiecego „ja” lirycznego, ale wypowiedzi 
lirycznej towarzyszy konkretny adresat – mężczyzna, raz pieszczotliwie 
określanym „kotkiem” (O tej porze roku, o tej porze dnia; Z głębi kontinuum), 
w innym miejscu przyjmujący rolę męża (Kolego, kolego, zostaw marginesik) 
i pana domu (Kobieta obwieszcza pszczołom śmierć pana domu i zakłada czarną 
wstążkę na ulu), zaś w pozostałych wierszach   pojawiają się liczne zaimki 
dzierżawcze („nasze”) i osobowe („nas”), podkreślające tożsamość relacji 
podmiot mówiący – adresat. Nie są to jednak utwory, w których próbuje 
się dokonać  rozrachunku z rozpaczliwą przeszłością i spojrzeć przy tym 
w niepewną przyszłość. Wszystko przypomina tu bardziej poetyckie 
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klisze, w których oprócz uchwyconych obrazów występują nostalgia 
i tęsknota, przez które przebija nienasycony ogień kobiecości wyrażony 
kapitalną metaforą: „Królowa-ogień pisze list, uciekajcie, ludzie 
i samochody” (Dwa lusterka, w tym jedno powiększające). 
 Trawestacje kulturowe, jakich dokonuje Bargielska, najczęściej 
przybierają konwencję intelektualnej gry z samym czytelnikiem. Już sam 
tytuł tomiku zapowiada to, co odnaleźć można wewnątrz tej książeczki: 
Bach for my baby to połączenie na poziomie tego, co wysokie z tym, co jest 
już tylko pastiszem. W moim przekonaniu tytuł ten zwraca uwagę 
na jeszcze jeden aspekt, mianowicie to, w jaki sposób rytmiczność 
i melodyjność wierszy autorki komponują się z zawartą tu 
groteskowością bohaterów i sytuacji. I tak pojawiają się bezpośrednie 
odwołania do znanych motywów z kultury wysokiej (Ciaccona di Paradiso 
e dell'Inferno), miejsc rzeczywistych (Hans Memling Hotel; Via Appia), 
ale nade wszystko Bargielska czerpie z tradycji biblijnej i mitologii, jak 
choćby w wierszach Spóźniona nowenna do świętej Ritty, Chloris czy Ona liczy 
na seks, który zresztą należy do jednego z najlepszych utworów w całym 
zbiorku. Wszystkie te tropy służą przede wszystkim, posługując się 
językiem autorki China Shipping, „zrozumieniu metafory”, pozostają 
poetyckimi rekwizytami, które pozwalają na właściwy odbiór pełnego 
sensu wierszy Bargielskiej. I najważniejsza wydaje się być tutaj owa 
subtelność, z jaką poetka żongluje tradycjami i motywami. 
 W czasach „porno pop-upu” Bach for my baby to jedna z bardziej 
obiecujących książek poetyckich tego roku. W kilkunastu utworach 
Bargielskiej udaje się zagrać sonatę kobiecej codzienności, rozpisanej 
na partytury niezmiennej tęsknoty, dziewczęcej naiwności, powściągliwej 
namiętności. I najwyraźniej wiersz jest tutaj syntezą. Syntezą kobiecości 
Bargielskiej i nie tylko jej, co zresztą świetnie uchwyciła poetka 
w pierwszych wersach tekstu Jak modlitwa: „Jest, owszem, kilku, którzy 
planują umrzeć w moich ramionach, / ale ja nadal nie znam ramion, 
w których chciałabym umrzeć. / I może już nie poznam, i umrę 
w swoich własnych, / i bardzo mi tak najlepiej”. 
 
 
Justyna Bargielska, Bach for my baby, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
 
 

Przemysław Kuliński 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 
 

Z cyklu: najzdolniejsi uczniowie 
Szczepana Kopyta. 

Kanada TOMASZA BĄKA 
 
 
Wrocławski Silesius rządzi się swoimi prawami, stąd warto 

przypomnieć Kanadę – debiutancką książkę Tomasza Bąka 
wydaną w roku 2011 w WBPiCAK, w wyniku bezapelacyjnego 
zwycięstwa w konkursie im. Klemensa Janickiego organizowanego 
w Poznaniu. Wspomniana wygrana i ukazanie się książki 
w jednym z najlepszych wydawnictw poetyckich w kraju sprawiły, 
że na stosunkowo skromny tomik, liczący zaledwie 29 utworów, 
spadł deszcz pochwał oraz recenzji. Z miejsca Bąka uczyniono 
głosem pokolenia dwudziestolatków, a Anna Kałuża 
w „Tygodniku Powszechnym” pozwoliła sobie porównać młodego 
poetę do „językowej torpedy”, która niespodziewanie wpadła 
do polskiej poezji. 
 

O książce napisano już wiele, jednak mało uwagi poświęcono 
Szczepanowi Kopytowi (poecie i muzykowi, laureatowi X edycji 
konkursu im. Jacka Bierezina), który miał niemały wpływ na ostateczny 
kształt zbioru. Podczas lektury czuć jego obecność w tekstach, głównie 
ze względu na język stosowany przez poetę z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Jest on zadziwiająco podobny do języka Kopyta 
z pierwszych dwóch tomików, a tym samym agresywny, z licznymi 
wtrętami popkulturowymi, slangowy i chaotyczny. Bąk często zatrzymuje 
się na nazwach i rezygnuje z wchodzenia głębiej, tak jakby konsumpcyjne 
społeczeństwo nie pozwalało mu zwolnić, li tylko umożliwiało 
powierzchowny (inaczej: hasłowy) wgląd w istotę rzeczy. Dla przykładu 
weźmy utwór Mad Season: 

 
„Aerozol planet, żywot wieczny amen. 
 
Hej, dobry Boże z działką nad jeziorem,  
przysmażeni po filtr spijamy twoje zdrowie; 
w wiadrze krew się mrozi, 
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[chrup!] orzechy w miodzie. 
 
Musi być tęsknota za kosmosem 
gdy za Pilskiem znika słońce 
(pomarańczowy Spalding  
muska siatkę kosza na biohazard  
a Żywiec miękko ląduje za chmurtyną). 
Wiesz, wykminiłem taki capstrzyk, 
higieniczny dowód na istnienie ciebie: 
le grande finale i błyski, no pomyśl – 
ktoś musiał umyć te wszystkie okna! 
 
Na dalszym brzegu coś zaczyna się, 
Jasne”. 

 
Następnie fragmenty wierszy Szczepana Kopyta z Yass/ Możesz 

czuć się bezpiecznie: 
 

„[…] hej panie jezu zatańcz ze mną, gruby ksiądz z gitarą  
ma cukrzycę i lubi młodzież. 
 
„[…] c'est la vie jest be. piekło to inni? też,  
rewolucja wchłonie nasze całe iksy  
nasze proletariackie mózgi połączyła sieć –  
granice netu są pojemnościami naszych  
serwerów, zamknij okno, zamknij okno! 
 
[…] ciemne pieczywo, orzeszki ziemne, oliwka  
dużo towarów, może zbyt solarycznych  
jak na styczeń (rok zaczęliśmy gandzią i spidem)  
 
bruk, gwizdanie, akordeon, tramwaje  
niewidzialne psy prowadzą  
niewidomych da capo al fine”. 
 

 Również „coś” z trzech ostatnich wersów przytoczonego wyżej 
utworu Kopyta (wiersz dla borata z kazachstanu) możemy odnaleźć 
w tekście Kakofonia Tomasza Bąka: 

 
„Muszę uważać, by nie zginąć na wybrukowanej pięciolinii, 
gdy pod nogami plączą się basy, błyszczą szesnastki, 
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[…] Rozjechany kot przypomina mi, że nie ma już rzeczy 
wiecznych 

– na ten moment, forever to tylko Batman, Rabka i remonty”. 
 
W tekstach obu poetów czytelnik może znaleźć także sporo 

odniesień do filmu, muzyki czy polityki – przede wszystkim ruchów 
lewicowych. Kopyt wyznaje: „niech żyje socjalizm/ cokolwiek to 
miałoby znaczyć”, Bąk natomiast zachęca: „Pokaż mi swój łom / 
a powiem ci, jaki z ciebie lewak”. Niekiedy laureatowi Silesiusa udaje się 
przebić starszego kolegę trafnością spostrzeżeń i dosadnością: „[…] 
produkują żółci, sprzedają czarni, zarabiają biali”. Czasami pada też 
ofiarą pustych gierek językowych: „Usiądę na schodach, żeby wywołać 
wilka”, niemniej chwała mu za to, że jest zaangażowany, a przy tym 
ironiczny, wręcz do bólu. Mówi to, co myśli i nie chowa się za żaden 
parawan. Ta szczerość, pojawiająca się w powyższych zdaniach, jak 
i w wielu innych, gdzie młody poeta rozprawia się z czynnikami 
ekonomicznymi – jako dobrem najwyższym, ujmuje, niczym w tekstach 
punkowych zespołów (co ciekawe, Bąk sam gra na gitarze), stąd nie 
mogło w Kanadzie zabraknąć słów wymierzonych w system: „No tupnij. 
Wymierz w system i dupnij”. 

Niestety, tomik traci na wartości, nie tylko poprzez językowe 
podobieństwo do autora Sale, Sale, Sale. Główną wadą książki jest jej 
tymczasowość. Wiersze przepełnione są odwołaniami do celebrytów, 
gwiazd sportu, których za kilka lat prawdopodobnie nikt nie będzie 
kojarzył. A przecież już Horacy głosił, iż poezja powinna dawać 
nieśmiertelność. Słowem: efekciarstwo? W pewnym sensie tak. Bąk chce 
mówić językiem młodzieży, być modnym, ale niekiedy warto zastanowić 
się, czy wskutek takiej techniki poeta nie odbiera sobie szansy dotarcia 
do szerszego grona odbiorców, których niekoniecznie interesują 
„slangowe nowości”. Bo owszem, autor dysponuje mocnym głosem, 
ale odnoszę wrażenie, że mógłby dysponować mocniejszym, gdyby 
pozbył się tych wszystkich odwołań. Z drugiej strony: czy wtedy poetyka 
Tomasza Bąka nie rozleciałaby się jak domek z kart? 

Trzeba sobie jednak postawić pytanie – co tak naprawdę Tomasz 
Bąk proponuje czytelnikowi? Czym jest tytułowa Kanada? Internetowy 
słownik języka polskiego tłumaczy, iż jest to synonim bogactwa, 
dostatku, jak również dogodne miejsce do rozpoczęcia jakiejś 
działalności. Z kolei Miejski słownik slangu donosi, że chodzi o oznaczenie 
zamożnego osiedla, gdzie bezdomni mogą znaleźć w śmietnikach rzeczy 
przydatne i na sprzedaż. Tymczasem autor książki podchodzi do definicji 
przewrotnie – bezdomni to nie kto inni, jak konsumenci, którym oferuje 
się towar ładny, lecz nieprzydatny, bez którego spokojnie można się 
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obejść. Bąk, pisząc wiersze, chce pokazać, jak należy poruszać się 
po magazynie. Mówi o sobie, lecz tak naprawdę w imieniu wszystkich 
jemu podobnych. Jest przywódcą i to on, jako pierwszy, wyciąga rękę, by 
dotknąć tego „czegoś” i reszcie powiedzieć, czy się nadaje do użytku. 
Na szczęście ma zadatki na wspomnianego wodza. Podmiotu lirycznego 
nie sposób nie lubić; wszędzie go pełno, a tam, gdzie się pojawi, 
czytelnik wybucha śmiechem. Ironia, humor i dynamika, to bez wątpienia 
główne zalety debiutanckiego zbiorku. 

To, co pozostaje po lekturze, to uczucie rozczarowania w sensie 
egzystencjalnym. Mimo całej zabawy nie nastąpiło światowe Katharsis, 
przeciwnie – okazuje się, że od wydania Yassu Szczepana Kopyta nic się 
nie zmieniło. Tylko reklamy stały się coraz bardziej natrętne, a galerii 
handlowych przybyło jeszcze więcej. Z kolei świadomość społeczna 
pozostaje wciąż ta sama, czyli znikoma. Świat diametralnie przyspieszył; 
kulturalny tygiel, któremu Bąk wymierza siarczysty policzek, stał się 
bardziej widoczny, przy jednoczesnej hibernacji ludzkich postaw. W tym 
sensie, jako relacja z ciągłości przygnębiających wydarzeń związanych 
z trywialnością i komercjalizacją życia – Kanada Tomasza Bąka osiągnęła 
swój cel. Pomimo mało oryginalnego języka, nierówności (utwór Blame, 
Etc. nie powinien znaleźć się w książce, gdyż wyraźnie odstaje od reszty, 
jak również Opluty strikes back – będący swoistym hołdem złożonym 
Marcinowi Świetlickiemu, lecz technicznie dość słabym, bazującym 
wyłącznie na postaci Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen), czy choćby zbyt 
wielu wierszy obliczonych na natychmiastowy efekt. 

Sporo tych wad wymieniłem, lecz ze względu na fakt, iż ta 
książka mnie się podoba. Bądź co bądź, jest jedną z lepszych napisanych 
w ostatnim czasie. Tym samym Silesiusa za najlepszy debiut poetycki 
roku dostała zasłużenie. Książki pozostałych nominowanych – Karola 
Bajorowicza i Pauliny Korzeniewskiej pozbawione były tej siły, ekspresji, 
jaką mógł poszczycić się wspomniany tomik. Jestem teraz ciekaw, w jaką 
stronę pójdzie Bąk. Czy porzuci poezję na rzecz prozy lub publicystyki? 
W końcu ma spory potencjał krytyczny i miejmy nadzieję, że się nie 
zmarnuje. Najnowsze utwory poety opublikowane w kwartalniku „Szafa” 
pozwalają sądzić, że w tej materii nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa. Słowa, które tylko patrzeć, jak stanie się w pełni niepodległe. 
 
 
Tomasz Bąk, Kanada, WBPiCAK, Poznań 2011. 
 

Rafał Różewicz 
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OLIWIA BETCHER 
 
 

Od takiej poezji zachowaj nas, Panie. 
Dworzec św. Łazarza  

WOJCIECHA ROSZKOWSKIEGO 
 
 
 Dworzec św. Łazarza – tomik Wojciecha Roszkowskiego 
wydany w ramach głównej nagrody konkursu Tyskiej Zimy 
Poetyckiej 2011 – okazuje się książką, przynajmniej dla mnie, dość 
problematyczną. Dlaczego? Otóż powodów mam co najmniej 
kilka. Postaram się je w niniejszym tekście wypunktować na tyle 
jasno, na ile będzie to możliwe. 
  
 Przede wszystkim już sama notka biograficzna autora budzi 
pewien rodzaj konsternacji, kiedy zderzymy ją z treścią Dworca… 
oraz drugiego tomu Roszkowskiego (Kulki rtęci, Świdnica 2011), który 
został wydany prawie równolegle, aczkolwiek w oficjalnym obiegu 
zostaje uznany za wcześniejszy, zatem tak właśnie należy go traktować. 
Otóż Wojciech chlubnie nazywa siebie laureatem ponad stu konkursów. 
Osoby zorientowane w tej kwestii powinny wiedzieć, iż większość takich 
przedsięwzięć wymaga nadsyłania tekstów niepublikowanych 
i nienagradzanych. Tu właśnie nasuwa się pierwsza wątpliwość – jakim 
sposobem wystarczyło Roszkowskiemu wierszy na ponad sto konkursów 
(każdy z nich implikuje przynajmniej jeden wiersz, najczęściej jednak 
około trzech), a nie wystarczyło na złożenie książki? 
 Wprawny czytelnik, który tylko przeglądał Kulki…, od razu 
zauważy, iż w Dworcu… kilka wierszy zwyczajnie się powtarza. Po co? 
Dlaczego? Niestety, nie widzę uzasadnienia. Skutek niestety dostrzegam 
mizerny – zwykła nuda. Autor oszukuje czytelnika, serwując mu 
„odgrzewane kotlety”. Z uporem maniaka po raz kolejny podaje teksty, 
które były głównym daniem na tyle niedawno, iż nie jesteśmy w stanie 
uciec od nieprzyjemnego wrażenia déjà vu. Czyżby tak objawiał się lęk? 
Czyżby Wojciech obawiał się, iż nikt nie zapamięta tekstów 
ze świdnickiej książki? Nie wiem. Jakkolwiek wygląda prawda, nie 
zmienia to jednakowoż wrażenia, iż wiersze powtórzone (Universum – str. 
8 oraz Rozpoznanie zapachów – str. 37) są zwyczajnie zbędne. 
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 Jeśli zatrzymujemy się już przy spisie treści, a więc badamy 
materię tomiku „z odwrotnej strony”, pozwolę sobie zwrócić uwagę 
na pewne zdanie zaczerpnięte z blurba autorstwa Stanisława Beresia: 
„Takiego świata, jaki otwiera przede mną Wojciech Roszkowski, nie ma 
i nigdy nie było”. Następnie czytamy coś o poetyce snu, zmienności, 
ruchu i egzorcyzmowaniu śmierci. Otóż moim zdaniem ta jedna fraza – 
początkowe zdanie – śmiało wystarczy za cały opis. Wiersze Wojciecha 
są niewiarygodne, nieautentyczne. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, 
że autentyczność w literaturze, a już w poezji zwłaszcza, jest gruntem 
bardzo grząskim i nie może być brana pod uwagę jako jeden 
z ważniejszych wyznaczników dobrej lektury. Ale co to za przyjemność 
obcować z wierszami, o których od razu wiadomo, że są ułudą? Z kolei 
Jacek Dehnel na ostatniej stronie okładki pisze o poezji intuicyjnej, 
ale nie bez mózgu. Przychodzi mi się, niestety nie zgodzić ze słowami 
autora Ekranu kontrolnego. Dworzec św. Łazarza to wiersze z głowy. 
Wymyślone frazy poukładane w ładne, aczkolwiek niewiele wnoszące 
do czytelniczej świadomości wersy i strofy. Niekiedy nawet za bardzo 
zmyślne, za bardzo pozujące na oryginalność przy jednoczesnych 
próbach zatrzymania się na obrazach tzw. zwykłych rzeczy. Efekty? 
Bywają kuriozalne – jak na przykład tutaj: „Kiedy przestajesz jeść, pić, 
dużo śpisz, na strychu zamykają się / Drzwi, po jednej stronie ciemno, 
po drugiej jasno i ktoś […]. Doprawdy, cóż za odkrycie! Zamknięte 
drzwi oddzielają światłość od ciemności. Trochę więcej szacunku dla 
czytelnika, panie Wojciechu! On naprawdę nie jest idiotą i nie trzeba mu 
wskazywać palcem takich oczywistości.  Ale, ale, im dalej, tym ciekawiej: 
„Więc ssij, ssij delty podskórnych rzek / soczystą kiść ciała. 
Wodobrzusze – szkwał tutaj kołysze […]”. Przekombinowane, 
przerysowane frazy, które może i brzmią, nazwijmy to, oryginalnie, 
ale niczego nie mówią. Nic nie znaczą. To za mało na dobry wiersz. 
Dla mnie za mało. 

Słaby początek wszakże nie musi niczego przesądzać. 
Przyjrzyjmy się dalszym poczynaniom autora z Tykocina. Dość znaczące 
wydają się motta. Roszkowski przywołuje Różyckiego, Eliota, a nawet 
powołuje się na ewangelię. Działanie na zasadzie: jeśli znajduję się 
w znakomitym towarzystwie, sam jestem znakomity? Tak to – w moich 
oczach – wygląda. Same wiersze, chociaż poparte ciekawie dobranymi 
wstawkami, okazują się... co najmniej wątłe. W tekście National Geographic 
autor poniekąd sam wystawia sobie recenzję: „Klatka po klatce 
odtwarzane są rozmazane kadry”. Właśnie: rozmazane. Kompletnie nic 
z nich nie wynika, bo co może wynikać z ciągłego zapętlenia 
na wytartych schematach? Niekiedy pewnie świeżość. W przypadku 
Dworca... jawi się raczej śmieszność. Tani sentymentalizm 
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i przepoetyzowanie. Spójrzmy tutaj: „Szeleszczą krople. Tak musiały 
upadać anioły i łamać sobie serca” – fraza wprost ze sztambucha 
pensjonarki sprawia wrażenie, jakby Roszkowski na siłę chciał tworzyć 
sentymentalny, delikatny klimat. Jako czytelniczka czuję się oszukana. 
Rozczarowana. A to jeszcze nie koniec. Co – poza oczywistym 
znudzeniem – może pojawić się podczas czytania o skrawkach piekła 
odbitych w kałuży (Pętla), krzyku niemych łabędzi (Pokolenia) i ciągle 
powracającym motywie dłoni? Słowem: nudne do granic wytrzymałości 
rekwizytorium. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby autor umiał 
wykorzystać je w intrygujący sposób. Tymczasem czytelnik dostaje 
kolejną kopię znanych motywów przedstawionych w tej samej, dość 
banalnej formie. Dworzec św. Łazarza ani nie wyróżnia się maestrią języka, 
ani nie zaciekawia środkami formotwórczymi czy nastrojem. Rozmyty 
klimat podparty banałem. Oto trzydzieści dwa teksty, z których niewiele 
wynika. Kolejny tomik do przeczytania... i zapomnienia. Szkoda.  
 
 
Wojciech Roszkowski, Dworzec św. Łazarza, Teatr Mały, Tychy 2012. 
 
 

Oliwia Betcher 
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MARCIN SIERSZYŃSKI 
 
 

Nieprzebrany sezam pustki. 
Kochanie, zabiłam nasze koty 
DOROTY MASŁOWSKIEJ 

 
 
 „Wciągające…  i zabawne!” – ogłosił na tylnej okładce 
nowej książki Masłowskiej „Washington Review”. W tych dwóch 
przymiotnikach mieści się właściwie wszystko, co można 
powiedzieć o samej powieści, toteż nie dziwią mnie ukazujące się, 
w znacznej większości nieprzychylne, recenzje Kochanie, zabiłam 
nasze koty. Dodatkowo można mieć zastrzeżenia co 
do odniesienia tych przymiotników do zastanych faktów spisanych 
na stu pięćdziesięciu kliku stronach książki.  
 
 Ponieważ blurb ma za zadanie zachęcić do sięgnięcia 
po publikację, musi spełniać określone wymagania: być krótki, 
pozytywnie opiniować i zostać podpisany przez autorytet medialny 
lub specjalizujący się w pewnej dziedzinie. Dlatego obok waszyngtońskiej 
gazety pojawia się nowojorska („New York Times”) i polski mistrz 
Sławomir Mrożek, który to jest w stanie wypowiedzieć się znacznie 
inteligentniej i trafniej, chociaż błędnie interpretujący zjawisko, jakim jest 
nowa powieść Masłowskiej. Ktoś mógłby nawet pomyśleć, że napisał on 
o Wojnie polsko-ruskiej, tak bardzo odbiega ta opinia od rzeczywistości. 
 Dalsze złośliwości wobec linii promocyjnej wydawnictwa jednak 
odłożę. Zahaczyłem o nie tylko po to, by ukazać, jak bardzo zmienił się 
odbiór samej pisarki w społeczeństwie, które do książek sięga coraz 
rzadziej, a jeżeli już, to do Paula Coehlo. Z niepokornej buntowniczki, 
wdzięcznie poruszającej się po najniższych rejestrach mowy, opisującej 
realia z niemal socjologiczną wprawą, spisującej najciekawsze historie 
otaczającego świata, okraszającej fabułę wprawnymi ponowoczesnymi 
wstawkami, stała się Masłowska kolejnym produktem medialnie 
atrakcyjnym. Wyświęcona przez „Gazetę Wyborczą”, „Politykę” 
i telewizję publiczną coraz częściej daje do zrozumienia, że dobrze czuje 
się w promocyjnej machinie, pomimo kokieteryjnych gestów w stronę 
tak dziennikarzy, jak publiczności. W końcu może powiedzieć „nie” 
Kubie Wojewódzkiemu zapraszającemu ją do swojego programu, 
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wiedząc, że i tak wspomni się o niej w jakimkolwiek programie 
o jakiejkolwiek porze, w lepszych słowach niż „tania koniunkturalistka”, 
co w końcu przysporzy jej tylko popularności. 
 Jakkolwiek już zgodzi się na publiczne rozmowy, okazuje się, że 
nie ma nic specjalnie ciekawego do powiedzenia. „Doceniam nie tylko 
literacki talent Doroty Masłowskiej, podziwiam też jej wywiady, 
publiczne wystąpienia oraz medialny image. To doskonałe połączenie 
czegoś lekko skandalizującego z papką myślową, która niczemu 
i w niczym nie zagraża, jest natomiast wręcz idealnym odbiciem 

potocznego, mainstreamowego rozumu. To banały – religia jest 
niedobra, bo na religii ksiądz straszył szatanem, ale Papież był wielkim 
człowiekiem i ach, jak płakałam po jego śmierci; ludzie z różnych 
pokoleń myślą różnie i nie mogą się porozumieć; macierzyństwo 

odmienia życie; literatura powinna być apolityczna… – ale mówione 
w taki sposób, by sprawiać wrażenie opinii przekornych i oryginalnych” 
– stwierdza słowem wstępu w recenzji na witrynie „Krytyki Politycznej” 
Kinga Dunin. I faktycznie, nie ma co liczyć na równie świetne 
wypowiedzi, jak książki. Autorka Pawia królowej nie potrafi uzasadnić 
spostrzeżeń zawartych w dziełach, ani nawet wypowiedzieć się jako 
specjalistka w kulturalnym programie telewizyjnym, czemu dała wyraz 
w Hali odlotów na TVP Kultura. Można zobaczyć na youtubie, jak pisarka 
radzi sobie z dyskusjami, zaś w odświeżonym „Przekroju” sprawdzić, 
jak elegancko można opowiadać o rzeczach niezwiązanych z powieścią 
i pisaniem. 
 Akcja Kochanie, zabiłam nasze koty dzieje się w Ameryce, czyli 
nigdzie. Jedyna znana nam szerokość geograficzna to okolice Princetown 
i jeszcze mniej dookreślone Bath, gdzie mieszka główna bohaterka, 
Farah. Już to zapala nam światełko: to nie dzieje się naprawdę, tutaj nas 
nie ma. Stwarzając alternatywne Stany Zjednoczone autorka asekuruje 
się. Może dowolnie przetwarzać materię miasta, przywołując 
w odpowiednim momencie sklepy, domy i galerie na potrzeby chwili. 
Potęguje to wrażenie, że z równym powodzeniem fabuła mogła zostać 
osadzona tak w Europie, jak i Ameryce Południowej czy części Azji, czyli 
wszędzie tam, gdzie zdążył przemieścić się neoliberalny kapitalizm, 
a wraz z nim określony model życia panujący niepodzielnie nad każdym 
aspektem egzystencji. Czasopisma lifestyle'owe, jak powieściowy 
„Yogalife”, czy wszechobecna agresywna reklama, jak powieściowe krany 
Tip-Tap to nie są obrazki wyłącznie amerykańskie, lecz już globalne. 
Same bohaterki – wspomniana Farah i jej przyjaciółka Joanne – nie są 
nierozerwalnie związane z okolicą, w jakiej przyszło im przebywać. 
„Mieszkanie jak mieszkanie – pusta przestrzeń ze śladami 
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po wyniesionych meblach. Trochę kurzu, wytarta skórzana sofa. 
Względnie w porządku, w porównaniu z niektórymi, które nam 
proponowano. Choć rzeczywiście, panorama rozciągająca się z okna była 
całkiem, całkiem. W dole spora ulica, a dalej, skomplikowane jak wnętrze 
magnetowidu, panoszyło się całe Bath z tym wielkim centrum 
handlowym czy multiplexem: o tej porze spowite poranną mgiełką, 
bezbronne, zdezaktywowane”. To tylko bardzo kuszące tło. 
 Można jednak potraktować to zupełnie inaczej. Nieistniejąca 
Ameryka symbolizuje ogół wartości rozprzestrzenionych po świecie. 
Jako kolebka popkultury i kraj prężnie działającej gospodarki 
promieniującej na większą część globu wchłania każde wyobrażenie 
o ogólnie pojętym szczęściu i sukcesie, gdzie podobne marzenia mają 
szansę się ziścić. Miejsce nieograniczonych możliwości, samo serce 
ponadnarodowego kapitału. Nie byłoby takie potraktowanie Stanów 
z Kochanie, zabiłam nasze koty nadinterpretacją, gdyby pisarka postanowiła 
sensownie rozegrać ten wątek. Tymczasem płytkie nawiązania 
do otoczenia, czyli pojawiające się angielskie nazwy, nie są w stanie 
przekonać do takiego wysiłku interpretacyjnego. Nie jest to zła wola 
czytelnika, lecz brak motywu. Fastfoody, filmy Woody’ego Allena, 
Facebook i handel starymi grami komputerowymi już dawno 
zapomniały, co to znaczy granica, zapomniały nawet, jaką przeszkodą 
może być ocean. Część z nich nigdy nie miało okazji jej doświadczyć. 
 Więc tylko pozornie Masłowska nie nawiązuje do znanej jej 
rzeczywistości. Opisy miasta i żyjących w nim ludzi to wszak portret 
relacji funkcjonujących we wszystkich społeczeństwach cywilizacji 
Zachodu i innych w kręgu jej wpływów. Nawet bohema artystyczna 
przedstawiona w powieści niczym nie różni się od tej znanej nam 
z naszego podwórka. Te same bodźce, co gdzie indziej, lecz tutaj Go, 
którą spotyka podczas wernisażu Farah, może przynajmniej pochwalić 
się „jugosłowiańskim” pochodzeniem, w domyśle: polskim. Ona sama 
zresztą, pochodząc z Jugosławii, pochodzi znikąd, takiej samej fikcji, jak 
wyśniona Ameryka. 
 Im bliżej poznaje się bohaterki powieści, tym bardziej ma się 
wrażenie bezcelowości książki. Farah i Joanne, przyjaciółki, są 
przedstawicielkami średniej klasy biurowej, dzielą zainteresowania 
i stosunek do świata. Ale tylko do czasu. Gdy ta druga poznaje pewnego 
hungarystę, wszystkie swoje uczucia i potrzeby towarzyskie przelewa 
na niego, co wywołuje złość i zazdrość tej pierwszej. Od tego momentu 
w życiu Farah wszystko zaczyna się psuć, a całą żółć gromadzi w sobie. 
Szkoda, że wątek nie został pociągnięty do końca. Został równie płytko 
i niekonsekwentnie poprowadzony jak cała reszta. Głównym zajęciem 
bohaterki jest złoszczenie się na całokształt swojej relacji z innymi. 
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Masłowska nie pokusiła się jednak o wskazanie przyczyn jej 
niepowodzeń i irytacji. Gdzieś między wierszami domyślimy się, że 
chodzi o niedościgłe wzorce promowane przez kolorowe czasopisma czy 
wyalienowanie powodowane niewystarczającymi środkami 
do prowadzenia towarzyskiego trybu życia. A może jednak chodzi 
o charakter Farah i jej osobiste uwarunkowania, fobie i przekonania? Nie 
zostało to jednoznacznie określone, co w tym przypadku nie stanowi siły 
książki, a wręcz przeciwnie: powoduje konfuzję. Nie mogąc oprzeć się 
na żadnych danych możemy błądzić, a dotarłszy do końca z konsternacją 
stwierdzić, że nie było warto i zostaliśmy z niczym. Nawet wypadkowa 
dwóch domniemywań, czyli struktury popkulturowego społeczeństwa 
i natury bohaterki, wydaje się machiną bez kluczowego koła zębatego. 
 Perypetiom, przyznaję, że zabawnym, brakuje puenty, czegoś, 
co spajałoby wydarzenia. Joanne w połowie książki znika, pojawiając się 
wyrywkowo pod koniec, lecz nie wchodząc już w bezpośredni kontakt 
z Farah. Wątek przestaje być istotny. W jej miejsce pojawia się chorujący 
sąsiad nerd i psychotyczna Go. Oni również nie odegrają istotniejszej 
roli. Pomimo zadatków na charakterystyczne postaci, nie zostaną 
pogłębione między nimi relacje. W książce wszystko pojawia się nagle 
i równie prędko znika. Nie oddziałuje na Farah w sposób, który by 
na nią wpłynął – raczej utwierdza ją w dotychczasowych poglądach, nie 
ma więc wyraźnego progresu w powieści. Od początku do finału 
bohaterka stoi w miejscu. Nawet tytuł do niczego nas nie odsyła, 
bowiem, jak się okazuje, jest on tylko wyrazem jednego z gagów, 
kolejnego z wielkiego wachlarza zabawnych sytuacji tej powieści. 
 Wywnioskować można, że bohaterki po prostu nienawidzą 
świata, z którym prowadzą nieustanny konflikt. Chciałyby się od niego 
oderwać, ale nie potrafią, w związku z czym tłumią w sobie złość. Nie 
przeradza się to w konkretne działania, więc pozostaje im życie 
na uboczu, obserwacja i wewnętrzne kontestowanie. „Piątek! Strzeżcie 
się wszyscy niepijący, niepalący, nieatrakcyjni seksualnie, neurotyczni, 
zaburzeni, pogrążeni w depresjach, nieposiadający na Facebooku pięciu 
milionów przyjaciół” – ten fragment mówi nam tyle, że ktoś nie może 
dostąpić uciech gorączki piątkowej nocy ze względu na różne 
wykluczenia (mechanizm wykluczenia nie został, rzecz jasna, opisany) 
i dolegliwości. Potem następuje długa litania przekleństw wobec tradycji 
masowego upijania się na początek weekendu. Od tego momentu 
czytelnik może być już przekonany, że z książki wieje pustką. 
Powierzchowne potraktowanie tematu, zasadzające się na li tylko 
negatywnym opisie zjawiska, pozostawia odbiorcę samego ze sobą, 
niemogącego odnaleźć żadnych tropów. To bodaj najgorsza wada 
powieści, gdy nic nie mówi nam o świecie, który opisuje. Powtarzanie 
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komunałów nie zmusza do myślenia – wywołuje reakcję obronną 
lub zwyczajne znudzenie. 
 Kochanie, zabiłam nasze koty to odcinanie kuponów od Wojny polsko-
ruskiej. Zaprzeczając swojemu wcześniejszemu, wielkiemu dokonaniu, tak 
naprawdę potwierdza jego wartość. O ile Silny był wyrazisty i mówił nam 
bardzo wiele o współczesnym kapitalizmie, o tyle Farah pozostaje mdła 
i, żyjąc w systemie, nie bardzo go rozumie, co jej akurat można 
wybaczyć. Co gorsza – pisarka również udaje, że nie ma dostatecznej 
na ten temat wiedzy. Podobnie jak w debiucie, tak i tu Masłowska 
pojawia się we własnej postaci dowodząc, że nie można brać wszystkiego 
na serio. Jednakże tam, gdzie „Masłoska” przekonywała Silnego, że 
to nie dzieje się naprawdę, tutaj oryginalna Masłowska jest zaledwie 
daleką i przypadkową obserwatorką wydarzeń. Podobnie zastosowany 
chwyt daje całkiem zajmujący wniosek: autorka przestała być bogiem, 
zeszła na ziemię i oto staje przed nami, zaciekawiona tym, czym się 
staliśmy. Bez protekcji, jaką daje wszystkowiedzący narrator-bóg, 
pozostaliśmy sami sobie i nie potrafimy zrozumieć tego, co się dzieje 
wokół nas. To bardzo ryzykowny wniosek, ale rzucający się w oczy przy 
porównywaniu konstrukcji tych dwóch powieści. Jaka inna logiczna 
konkluzja byłaby na tyle wiarygodna, by uchwycić sens tak radykalnej 
zmiany narracji? Wszystkie inne odpowiedzi na te pytanie są 
wystarczająco smutne, by wierzyć, że nie są prawdziwe. 
 Powieść nie jest wprawdzie aż tak zła, jak ją malują. Przyznać 
muszę, że zmysł humorystyczny autorce nie stępił się, a nawet wyostrzył. 
Pojawiają się mniej lub bardziej udane zabiegi rozweselające, nierzadko 
na poziomie skeczu, lecz zręcznie napisane, więc nierażące banałem. 
Gdyby nie ten humor, można byłoby śmiało odrzucić tę książkę już 
po pierwszych kilkudziesięciu stronach. Konstrukcja nie rozpada się 
wyłącznie ze względu na rozrywkę, jakiej dostarcza lektura. Nie jest to 
wszakże to, czego spodziewaliśmy się po Masłowskiej. Po świetnym 
debiucie i równie udanym Pawiu królowej przyzwyczailiśmy się 
do oryginalnego poczucia smaku i wyszukanych żartów, przede 
wszystkim były one zaś glosą do weryfikacji postępowań bohaterów. 
Tym razem humor stanowi oś powieści, co dla niektórych może być 
plusem, dla innych straconą nadzieją. Już zupełnie na marginesie dodam, 
że ciężko mi sklasyfikować taki humor, jak na trzydziestej stronie: 
„To właśnie wtedy zaczęły dopadać ją te zwały, te góry samotności. 
Ten nieprzebrany sezam pustki, z którego wyciągała szare klejnoty 
druzgocącej samotności, kolie zawiesistej ciszy, bele matowych godzin”. 
Ponieważ co jakiś czas pojawiają się takie spiętrzone metafory, byłem 
gotów uznać to za zbyt poważne traktowanie obowiązków pisarskich 
(Mrożek wspominał coś o poezji w tej powieści), lecz ostatecznie 
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zrozumiałem, że to kolejny raz autorka puszcza nam oko, przypominając 
o frywolnym charakterze książki. 
 Z tej mąki nie będzie chleba, a w tym „nieprzebranym sezamie 
pustki” rzeczywiście nie znajdziemy lampy z dżinem. Kochanie, zabiłam 
nasze koty to dwa kroki do tyłu w porównaniu z wcześniejszymi dziełami 
Masłowskiej. Książka przypomina ciosanie młotem na kamiennych 
tablicach opowieści o końcu historii, gdzie wszyscy stoimy w miejscu, nie 
mogąc ruszyć się, by coś zmienić z powodu jakiejś niewyjaśnionej inercji. 
Dookoła dzieje się wiele rzeczy „mocą jakiejś mocy”, jakby ironicznie 
określił to Nietzsche, lecz co to jest i skąd się bierze – nie wiadomo. 
Powieść nie tylko nie sugeruje odpowiedzi, ale również nie stawia pytań. 
Mam nadzieję, że autorka wyciągnie lekcję z recepcji powieści w mediach 
i wróci z książką potwierdzającą jej status w środowisku artystycznym. 
 
PS W wywiadzie dla „Przekroju” Masłowska stwierdziła, że nikt 
poważnie podchodzący do książki nie może pominąć wątku syren 
żyjących ze zbieractwa. Nie wspominałem o nich w recenzji nie tylko 
dlatego, że niepoważnie podszedłem do bardzo poważnego dzieła, 
lecz również dlatego, że przypomnienie sobie o rażąco banalnym 
symbolizmie pół-kobiet, pół-ryb rujnuje pozostałości sympatii wobec 
powieści. 
 
 
Dorota Masłowska, Kochanie, zabiłam nasze koty, Oficyna Literacka 
Noir sur Blanc, Warszawa 2012. 
 
 

Marcin Sierszyński 
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SYLWIA KORDULASIŃSKA 
 
 

Walka o język. 
Pióropusz MARIANA PILOTA 

 
 

Najnowsza powieść Mariana Pilota wymaga od czytelnika 
nieustającej uwagi i zaangażowania. Broni się zatem przed 
zaliczeniem jej do obszernego (zdecydowanie już zbyt obszernego) 
grona książek lekkich, łatwych i przyjemnych. Wręcz przeciwnie – 
określiłabym ją jako zaskakującą, zuchwałą, kontrowersyjną, 
napisaną z rozmachem oraz zaprojektowaną z myślą o odbiorcy – 
intelektualiście. To historia o nieuzasadnionym lęku przed 
przezwyciężaniem analfabetyzmu, panującym wśród wiejskiej 
społeczności. Opowieść o jednoczesnej wierze tej społeczności 
w ogromną siłę słowa pisanego, wobec którego czują zarówno 
strach, jak i szacunek. Między wierszami kryje się także historia 
miłości. Miłości niezwykłej i rzadko opisywanej. Miłości syna 
do ojca. 

 
Ciężkiego zadania podejmie się ten, kto zechce dookreślić 

gatunek powieści. Zawiera ona elementy utworów typowo 
autobiograficznych (miejsce zdarzeń to Siedlików – rodzinna wieś 
autora), historycznych, emancypacyjnych, sagi rodzinnej, ponadto ociera 
się o fikcję i symbolizm. Znajdzie się tu gratka dla każdego. Pióropusz 
to miszmasz totalny, miszmasz – dodajmy – znakomity. Także 
pod względem języka, który w powieści jest fenomenalny! Jawi się jako 
prawdziwa wartość. Wartość niezbywalna, wszędzie obecna, będąca 
sumą tradycji i skarbnicą kulturowej różnorodności. Takiego ujęcia 
brakowało mi w literaturze od dawna! 

Słownictwo w książce to istny żywioł. Neologizmy, wulgaryzmy, 
niemczyzna, ruszczyzna, elementy gwary wielkopolskiej, mowa potoczna 
oraz słowa niebywale kunsztowne, wręcz poetyckie – to wszystko 
i jeszcze więcej znalazło swoje miejsce na kartach powieści.  

Dobór słów w Pióropuszu zdaje się być podyktowany rzadko 
spotykaną swobodą. Pilot ma ochotę na wulgaryzm – jest wulgaryzm, nie 
znajduje wystarczająco dosadnego określenia – wymyśla swoje własne, 
piekielnie trafne. Dzięki temu świat przedstawiony wydaje się 
czytelnikowi bliski, swojski, pozbawiony udziwnień i niepotrzebnej 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

176  
 

kurtuazji. Na uwagę zasługują liczne eksperymenty słowotwórcze 
okraszone dawką humoru i dystansu. Szczególnie reprezentatywną 
okazuje się scena, gdy bohater szuka określenia na siebie jako pisarza – 
pada tu (uwaga!)  aż 30 wyrazów (np. szambopisek, chamopisek, 
durnopisek, mendopisek). Wspomniana różnorodność stanowi kontrast 
wobec wizerunku opisywanej rodziny – ludzi z małej wsi, analfabetów. 

Poruszając się w sferze słownictwa powieści nie sposób nie 
zauważyć rozbudowanych zdań – zapomnianych już nieco w erze smsów 
i maili. Zdziwią czytelnika konstrukcje wielokrotnie złożone. Dla jednych 
będą miłym zaskoczeniem, dla innych barierą nie do przejścia. Bywa 
(i nie są to odosobnione przypadki), że jedno zdanie w powieści ,,ciągnie 
się” przez całą stronę. I choć powoduje to pewne trudności w odbiorze 
– jest chwalebne. Autor w bardzo pomysłowy sposób korzysta z całego 
spectrum słownictwa, w jakie zasobna jest przecież polszczyzna. Tym 
samym walczy z nudą w języku, z ubożeniem języka. 

Równie ciekawa i zaskakująca okazuje się symboliczna warstwa 
utworu. Kluczowym motywem staje się ukradzione pióro, które 
przesądza o dalszych losach głównego bohatera. Wartość metaforyczną 
mają też okulary oraz gazeta, przyniesione przez ojca do domu 
po powrocie z więzienia. Wreszcie, wymownym symbolem okazuje się 
nazwisko opisywanej rodziny – nie bez znaczenia wspomniane dopiero 
na ostatnich kartach  historii. 

Jedyne, czego zabrakło mi w powieści Mariana Pilota, to dialog. 
Biorąc pod uwagę fakt, że książka liczy około 320 stron, jest to dość 
znaczny uszczerbek. Cała opowieść to nieustanny, momentami męczący 
monolog. Takie rozwiązanie kompozycyjne mimo wszystko ma jednak 
swoje uzasadnienie. Historia w Pióropuszu jest bowiem pisana w imieniu 
niepiśmiennego ojca przez piśmiennego syna (tak naprawdę bohaterów 
mamy więc dwóch). To dość ciekawa próba przedstawienia miłości 
dziecka do rodzica. Ukazanie hołdu, jaki może złożyć syn, chcąc 
zapewnić ojcu wieczność po śmierci, spisując i próbując zrozumieć 
niemy (wymuszony przez chorobę) charakter jego życia. 

Niestety, ciekawie zarysowana fabuła została w moim 
przekonaniu prawie całkowicie przesłonięta przez wspomniany już 
wcześniej dość nietypowy, barwny styl, który nie pozwala skupić się 
na zdarzeniach lub przynajmniej skutecznie to utrudnia. Dla przykładu – 
scena, w której dochodzi do przeszukania domu rodzinnego głównego 
bohatera, nie wzbudza emocji, nie wyzwala strachu. Za to przyciąga 
barwnym, pełnym artyzmu opisem. Mimo najszczerszych chęci nie da się 
skupić zarówno na akcji, jak i na coraz to wymyślniejszych epitetach, 
którymi autor sypie jak z rękawa, dowodząc tym samym niezwykłej 
plastyczności polszczyzny. Nie jest to zatem powieść dla osób, które 
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lubią bezmyślnie przerzucać kartki podczas lektury. Ta książka 
da czytelnikowi z siebie bardzo wiele pod warunkiem, że on da jej 
z siebie tyle samo, o ile nie więcej. Pióropusz to wyzwanie. 

Gdy nieliczni dobrną do końca powieści, rzeczywiście będą mogli 
poczuć się tak, jakby ktoś założył im na głowę tytułowy pióropusz – 
w geście ukoronowania trudu pokonywania kolejnych, wymagających 
myślenia i zaangażowania stronic. Ta książka to dla dzisiejszego, 
przeciętnego odbiorcy duże wyzwanie, zaś dla wielbicieli dobrej literatury 
dowód na to, że przyzwoite książki wciąż powstają. 

Reasumując, lektura Pióropusza to zderzenie z pomysłowością 
Mariana Pilota. Z jego niezwykłą inwencją słowotwórczą, 
z kilkudziesięciostronicowymi opisami pełnymi zaskakujących porównań, 
z groteskowym sposobem postrzegania świata. Proza tego autora 
przynosi naprawdę ciekawe, nowatorskie rozwiązania artystyczne. 
Stanowi fortunne połączenie najlepszych cech jego pisarstwa. Czy 
po Pióropusz warto sięgnąć? Myślę, że tak. Aby odszyfrować znaczenie 
tytułu, delektować się dość nietypową techniką prozatorską 
zaproponowaną przez autora i podziwiać (tak rzadką już dzisiaj) 
prawdziwą sztukę pisarską wśród wszechobecnej, zalewającej rynek 
wydawniczy, miernoty. Wreszcie i po to, aby samodzielnie ocenić, czy 
propozycja Mariana Pilota zasłużenie stała się laureatką literackiej 
nagrody NIKE. 

 
 

Marian Pilot, Pióropusz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. 
 
 

Sylwia Kordulasińska 
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MARTA JAWOREK 
 
 

Baśń, której nie było. Bajki Baczewskiego 
MARKA K. E. BACZEWSKIEGO 

 
 

Gdyby przyszłość i przeszłość zbiegły się w jednym miejscu, 
oniemiałyby ze zdumienia. Niebyt okazał się solidniejszy 

od wszelkiego dotykalnego istnienia. 
 

M.K.E. Baczewski 
 
 
Wraz z twórczością Charlesa Perraulta, braci Grimm, Hansa 

Christiana Andersena, a na naszym polskim gruncie Bolesława 
Leśmiana, wątki baśniowe stały się stałą częścią europejskiej 
świadomości kulturowej. Zagnieździły się tam już na tyle mocno, 
że wielokrotnie interpretowano je jako klucz do naszej zbiorowej 
wyobraźni: od psychoanalitycznych interpretacji Bettelheima 
i Fromma po feministyczne czytanie Kingi Dunin. Być może 
dlatego gdzieś po drodze ciekawsze stało się tworzenie wariacji 
na temat wątków baśniowych od klasycznego ich reprodukowania. 

 
Marek K. E. Baczewski w swoich Bajkach Baczewskiego nawiązuje 

przede wszystkim właśnie do tej – sięgającej końca XVII wieku – tradycji 
literackiej, przywracając ją zarazem dorosłemu czytelnikowi. A jednak 
tytuł książki kieruje czytelnika w inną stronę, choć cech gatunkowych 
bajki w materii utworów jest zdecydowanie mniej. Dlaczego więc 
pojawiają się one w tytule zbioru? Czy dlatego, że popularnie baśnie są 
nazywane właśnie bajkami? Czy może chodzi o morał? A może bajki 
w znaczeniu bujdy, opowieści zmyślone, nieprawdziwe, niepoważne? 
Rozstrzygnąć nie sposób, choć wszystkie możliwe wytłumaczenia trzeba 
mieć w pamięci. 

Tytuł książki Baczewskiego jest równie niejednoznaczny, co cała 
jej zawartość. Postmodernistyczna konstrukcja bajek zaskakuje miejscami 
dowolnością kontekstów i rozwiązań. Z jednej strony mamy do czynienia 
z typowym baśniowym sztafażem – są tu królewny, złote rybki i złe wilki, 
z drugiej wszystko jest nie tak, na opak. Czerwony Kapturek chce 
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dzwonić po pomoc z komórki, biedę rybaka opisuje się za pomocą cytatu 
z Ciorana, a przybyłym z obcej ziemi królem okazuje się Kaspar Hauser. 
Świat przedstawiony w bajkach jest jak odbicie w pękniętym lusterku: 
niby wszystkie podstawowe elementy zachowane, ale nic się nie zgadza. 
Czy to wszystko naprawdę dzieje się za siedmioma górami i siedmioma 
lasami? Gdzie „żyli długo i szczęśliwie”? Chciałoby się powiedzieć, że 
takimi właśnie opowieściami mogłyby straszyć się wzajemnie baśniowe 
postacie: jeśli nie będziesz wystarczająco złym wilkiem, zakochasz się 
w Czerwonym Kapturku, jeśli przekwalifikujesz się na palacza CO, 
Kopciuszku, książę porzuci cię po jednym tańcu. Mimo wszystkich 
pozornych różnic wydaje się, że ten świat jest tuż obok naszego. Albo że 
tak właśnie wyglądałby nasz świat, gdyby narzucono mu konwencję 
narracyjną baśni. 

Wspólnym miejscem Bajek… jest kwestia nieistnienia. Zbiór 
otwiera Bajka o królewnie, której nie było, a nieubłagana logika cyklu 
sprawia, że ten właśnie brak zostaje w pamięci czytelnika podczas całej 
lektury. Trudno bowiem, żeby było inaczej: nieistniejąca królewna 
właśnie swoim nieistnieniem ukształtowała swoje królestwo: „Utrata 
weszła na trwałe do mody. W towarzystwie licytowano się zerwanymi 
zaręczynami, przebytymi amputacjami, interesami, które nie doszły 
do skutku. Braki, nadżerki, manka, niedobory kasowe, debety, uszczerbki, 
ubytki — wszystkie te zjawiska spotykały się ze zrozumieniem ogółu”. 

W końcu kogo naśladować, jak nie wyższe sfery. A królewna, 
której nie było (widać bliska krewna Rycerza nieistniejącego Itala Calvina), 
nie była jedyną napiętnowaną niebytem istotą w tym arystokratycznym 
towarzystwie. Mały król, najmniejszy na świecie, właśnie z ciągłego 
umniejszania się uczynił swoją cnotę. Osiągnięcie niebytu wydawało mu 
się najszlachetniejszym spośród życiowych celów. 

Świat jest nieprzyjazny, odkryty zaświat zaś, jakby wspólny 
z pustym zaświatem Leśmiana, wzbudza raczej grozę niż tęsknotę. 
Nieprzypadkowo Czerwony Kapturek wzdraga się przed odwiedzaniem 
babci, od kiedy okazało się, że zamiast niej może zastać w łóżku Boga. 
Bóg przecież może wszystko, więc dlaczego nie wcielić się na moment 
w babcię Czerwonego Kapturka? I tylko na swoje zbyt wielkie zęby nie 
może nic poradzić… Czyżby więc wcale nie był wszechmocny? Czyżby 
i Bóg był napiętnowany brakiem? Czy jest tożsamy z Wilkiem, który 
stworzył las z miłości do Czerwonego Kapturka? „Muszę cię zmartwić, 
panie Wilk. Nie mogąc żyć beze mnie, będziesz musiał żyć w stanie 
niemożności życia…”. 

W podobnym stanie ułomności trwają też inni bohaterowie. 
Rybak traci możliwość zmiany losu, nieopatrznie każąc się odczepić 
wścibskiej złotej rybce. Robin Hood przekonany przez biskupa zamiast 
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grabić bogaczy, okrada nędzarzy z nędzy, mgliście przypominając 
współczesnego komornika. Rycerz zabija smoka nie mieczem, lecz 
katarem. Wykoślawione losy, groteskowi bohaterowie zagubieni 
w świecie baśni, który wcale nie jest tak bezpieczny i przewidywalny, jak 
chciałoby się myśleć. I przy całym komizmie wpisanym w niezwykłe 
perypetie śmiech czytelnika jest smutny, bo autoironiczny. W końcu 
Lustro pięknej królowej pokazuje tylko to, co ktoś przed nim postawi, 
stawia tylko takie sądy, które są tylko odbiciem cudzych opinii. A jeśli 
zgodzić się na to, że to baśń jest magicznym zwierciadłem… 

Świat baśni umiera, chciałoby się rzec. „Istnieć jest trudno, 
to prawda. Ale nieistnienie to rana zadana światu. Każdej z osobna 
rzeczy”. Fantazjana1 znika, a niekończąca się historia, jeśli nawet będzie 
ciągle trwać, to w stanie mocno zdegenerowanym. Skoro poszukująca 
wiecznego życia królowa wypaczy nawet marzenie o nieśmiertelności, 
wybierając chwilowe piękno i wieczny niebyt, dowiedzie tym nie tylko 
wielkiej próżności, ale i lęku przed życiem. Przed marzeniem. 

Czyżby więc baśnie, zwierciadło naszej zbiorowej wyobraźni, 
współgrały z rozpaczą wynikłą z naszych licznych braków, 
melancholicznym powracaniem do na zawsze skażonych dorosłością 
smaków i lektur dzieciństwa? Czy też odpowiedź jest bardziej pokrętna, 
odwrotna, zgodnie z logiką świata po drugiej stronie lustra? Na to każdy 
czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam. 
 
 
Marek K. E. Baczewski, Bajki Baczewskiego, wyd. FA-art, Katowice 
2012. 
 
 

Marta Jaworek 
 

 
 

                                                 
1 Fantazjana to kraina wyobraźni w Niekończącej się historii Michaela Endego. Kiedy dzieci 
przestały używać swojej fantazji, zaczęła obracać się w nicość. 
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JAKUB SKURTYS 
 
 

Wola rewolucji i karzeł teorii. 
Po ludobójstwie PIERA PAOLO PASOLINIEGO 

 
 
 Wydane w serii Biblioteki Kwartalnika Kronos wybrane 
eseje Piera Paolo Pasoliniego Po ludobójstwie już na wstępie 
przysparzają dwóch co najmniej problemów, otwierając zarazem 
oczy polskiego czytelnika na jego braki w oczytaniu – zarówno 
te zawinione, jak i zupełnie od niego niezależne. Pierwszy problem 
to oczywiście kwestia wcześniejszej recepcji Pasoliniego, który 
funkcjonował w naszym kraju przez lata jako reżyser, autor 
skandalizującego Salo i kontrowersyjnej Ewangelii według św. 
Mateusza. Dla włoskiego czytelnika (a zdaje się, że również dla 
samego siebie) było on przede wszystkim pisarzem, poetą, i widać 
to z całą dosadnością w prezentowanych esejach. 
 
 Co ważniejsze, jest również Pasolini aktywnym komunistą 
(idącym nieco pod prąd, samotnie, wbrew Włoskiej Partii 
Komunistycznej) i teoretykiem komunikacji, a jego społeczny rodowód 
(spędzone na wsi dzieciństwo) i szczególnie włoskie kompleksy 
(zmaganie się z faszyzmem i klerykalizmem) skazują go na mocno 
lokalny patriotyzm. Jego komentarze włączają się niejednokrotnie w sam 
środek włoskiej debaty o podmiotowości państwa, o charakterze klas 
społecznych, o redystrybucji środków produkcji, o literaturze i buntach 
roku 68-ego, a wreszcie – co jest naprawdę ciekawe, bo Pasolini 
zachowuje tu jakieś specyficzne czucie i wrażliwość – o kinie i jego 
wyzwalającym lub zniewalającym (burżuazyjnym z gruntu) potencjale. 
Wszystkie te konteksty są oczywiście u reżysera merytorycznie 
uzasadnione i przemyślane, a polski edytor pism za każdym razem 
opatruje szkice w przypisy do poszczególnych nazwisk i spraw bliżej nam 
nieznanych. Trzeba też docenić rzetelne wprowadzenie autorstwa 
Mateusza Wernera, choć można odnieść czasem wrażenie, że czyta on 
Pasoliniego trochę wbrew jego komunizmowi, bardziej jako męczennika 
niż działacza. Jednak sam fakt, że potrzebujemy przypisów, kiedy reżyser 
Salo powołuje się np. na literatów (i to nie z samego czubka awangardy, 
którą zresztą krytykuje), pokazuje, jak nie po drodze jest nam z włoską 
myślą XX wieku. 
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 Gdyby zastanowić się nad tym głębiej, widać olbrzymie braki 
w recepcji zarówno myślicieli, jak i artystów. Książek włoskich autorów 
ukazuje się na naszym rynku stosunkowo niewiele, nie są wydawane 
poszczególne tomy poetyckie, jak ma to ostatnio miejsce choćby 
w kontekście literatur środkowoeuropejskich, iberoamerykańskich czy 
Amerykanów i Brytyjczyków). Pośród antologii poezji węgierskiej, 
ukraińskiej, hiszpańskiej czy francuskiej zabrakło w takim np. Biurze 
Literackim antologii nowej poezji włoskiej. Ojczyzna Pasoliniego jest 
dla nas – stwierdzam to oczywiście z dużym uogólnieniem – nadal 
krajem Dantego i Petrarki, ewentualnie Magrisa i Calvino. Poszczególne 
sławy – np. Umberto Eco czy Giorgio Agamben – które robią dziś 
międzynarodową karierę, nie wypełnią braku podstawowych pism 
(zwłaszcza włoskiej lewicy). I w tym kontekście trafny wydaje się tytuł 
recenzji, którą jakiś czas temu opublikował w Dwutygodniku Krzysztof 
Świrek – „niechciany klasyk”. Niechciany, ale nie ze swojej winy, a raczej 
przez nasze czytelnicze zaniedbania; bo nie chodzi tu tylko o brak wydań 
włoskich pism (poezję Pasoliniego przekładał przecież Jarosław 
Mikołajewski, a o dramatach powstało kilka opracowań), ale również 
o brak zainteresowania nimi. Być może w końcu doczekamy się np. Anty-
Edypa (od lat zapowiadanego przez KP) lub, dzięki ruchom Praktyki 
Teoretycznej, przybliżenia dorobku Antonio Negriego. Włochy lat 60-
tych okazują się bowiem doskonałym przedmiotem do analiz tego, jak 
faszyzm przemieniał się w neokapitalizm oraz jak łatwo przejść 
od aparatu władzy do jej emblematu, pustego pojęcia. Według 
Pasoliniego jest to zresztą skutek spóźnionych reakcji na zmieniające się 
warunki polityczne, dyktowane przez globalizujące się stosunki 
produkcji. Pisarz nazywa to poetycko „okresem zniknięcia świetlików”, 
gdy stare kategorie, przejęte po faszyzmie Mussoliniego, zaczynają 
zawodzić, a rustykalny i trochę naiwny rys włoskiej lokalności rozmywa 
się w nowym języku władzy (Aldo Moro), która nie ma realnej mocy 
sprawczej. I nie chodzi oczywiście o globalne spiski, ale o szczególnie 
dobrze widoczną we Włoszech akumulację kapitału, skupiającego się 
na wzór oligarchiczny w rękach potentatów: politycznych, medialnych, 
sportowych, ekonomicznych. Chodzi też o pewne antropologiczne 
przeobrażenie, dzięki któremu powstaje nowy człowiek – homogeniczny, 
hedonistyczny i pozbawiony języka oporu. 
 To krótkie wyliczenie otwiera drugi kluczowy problem recepcji 
książki. Przy całej przenikliwości i błyskotliwości Pasoliniego, 
wielokrotnie popada on w zbędne teoretyzowanie, w dziwną 
i niewytłumaczalną już wiarę w abstrakcyjne pojęcia. To oczywiście nie 
umniejsza w niczym jego analiz, ale próba zbudowania spójnej teorii 
semiotycznej o rzeczywistości, która mówi własnym językiem, na który 
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z kolei składają się poszczególne kody zachowań, gestów, zdarzeń itd., 
pobrzmiewa romantycznym szaleństwem. Podobnie wątpliwa 
z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się chęć wydzielenia w filmie 
jednostek składowych (np. monemów i kinemów) w analogii do systemu 
językowego. Pierwsza część książki zbudowana z esejów z Empirismo 
eretico jest właśnie takową straceńczą próbą (z laboratorium – jak brzmi 
tytuł jednego z tekstów) stworzenia spójnej teorii i zastosowania jej 
narzędzi. Nie można jednak odmówić Pasoliniemu prawa do poetyckiego 
szaleństwa i jako takiego warto go ze wszech miar odkryć. 
 Szkice zamieszone w Po ludobójstwie ogniskują się wokół lat 60-
tych i 70-tych, czyli czasu politycznej i artystycznej działalności reżysera. 
Przy czym, na gruncie tak dla nas obcym, jak włoskie przemiany 
neokapitalistyczne i połączony z tym proces integracji kraju na nowych 
zasadach, sprawiają, że czyta się te eseje jako książkę niemalże 
historyczną. Przenikliwość, z jaką Pasolini przewiduje skutki globalizacji 
i homogenizacji klas (jak być dziś komunistą, gdy immanentnie rodzimy 
się jako burżuazja?), ustępuje w pewnej chwili przed skalą zmian, których 
nie mógł już niestety opisać. Gdyby dożył szacownej wymiany 
intelektualistów, którzy po roku 68-mym z ważnych działaczy stali się 
filozoficznymi mentorami, być może dołączyłby do nich, a obok 
Antonio Negriego i Gianniego Vattimo czytalibyśmy dziś również 
semiologiczno-marksistowskie (wzorowane na A. Gramscim) analizy 
Pasoliniego. Tak się jednak niestety nie stało, a nad całą książką krąży 
widmo jej historyczności – ze wszystkimi zaletami (np. odczuwalnym 
fermentem myśli w dobie wielkiej rewolty studenckiej) i wadami 
(nieprzekładalnością języka silnej modernistycznej teorii na współczesne 
problemy). 
 Tym samym ciekawszy wydaje się koniec końców Pasolini–poeta 
i Pasolini–komentator zdarzeń, który zdobywa się na błyskotliwe 
metafory, niż teoretyk próbujący opisać Marksem i Gramscim przemiany 
XX-wiecznych Włoch. Amalgamat pojęć, którymi posługuje się włoski 
twórca, żeby komentować neoliberalną rewolucję, może momentami 
przyprawiać o ból głowy, a dziwne – dość radykalne – połączenie 
semiologii z epoki wczesnego Rolanda Barthesa i Umberto Eco, 
strukturalizmu w jego wersji szkoły praskiej oraz marksizmu, broni się 
chyba tylko w kategoriach poetyckich. Przez pierwszą część książki 
trudno oprzeć się wrażeniu, że w Pasolinim z lat 60-tych toczyła 
morderczą walkę dusza teoretyka czy też naukowca z duszą poety. 
Pasolini z epoki Pism korsarskich i Listów luterańskich jest już bardziej 
publicystyczny, doraźny, skupia się na komentowaniu w krótkich 
tekstach rzeczywistości Włoch, które zmierzają ku nieuchronnej 
katastrofie. 
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 Problem dotyczy również trudności, jakie nieuchronnie będzie 
miał polski czytelnik z ulokowaniem Pasoliniego na swojej intelektualne 
mapie. Oto bowiem dostajemy zaangażowanego intelektualistę, 
piszącego erudycyjne eseje o filmie, polityce i języku w duchu naszych 
twórców z kręgu, powiedzmy, „Kultury” paryskiej. Z drugiej strony 
obserwujemy zagorzałego komunistę, bojownika o lokalność, o prawa 
robotników, o podmiotowość studentów i chłopstwa, za pomocą 
marksistowskiej siatki pojęć diagnozującego (czy raczej przeczuwającego) 
zmiany, które zgłębiali potem tacy teoretycy jak Michael Hardt i Antonio 
Negri, Gilles Deleuze i Felix Guattari. Wydaje się, przynajmniej przy 
pierwszej lekturze, że pisma polityczne Pasoliniego pokrywają się 
z diagnozami tych klasyków, a nawet momentami wyprzedzają ich 
obserwacje. Proroczo brzmi reżyser w próbach nazwania procesów 
homogenizujących, w obnażaniu nieustannego ruchu kapitalizmu 
w stronę zunifikowania i usunięcia klas, przekształcania się ludzkości 
w globalną burżuazję a wojska w międzynarodowe policje. To wszystko 
obserwuje Pasolini od strony języka i ekonomii, tego jak zmieniał się 
stosunek literatury do życia, jak międzynarodowe kapitały wkraczały 
do Włoch, odpodmiotawiając ich świeżo odzyskaną (czy raczej: 
ustanowioną) państwowość. I ma w tym dużo racji, jeśli uznamy w nim 
socjologa i krytyka kultury. 
 Ale koniec końców pozostaje nam jeszcze Pasolini jako poeta, 
a raczej pozostaje ta szczególna poetyckość, która niejednokrotnie 
wdziera się do jego analiz i zmienia je w błyskotliwe filozoficzne 
wynurzenia. Wreszcie sama konkluzja dotycząca ludobójstwa – 
najbardziej niebezpiecznej według Pasoliniego prawicowej rewolucji 
w dziejach, czyli przejęcia faszystowskiej siatki pojęć przez katolicyzm 
i neoliberalizm – wydaje się dobrym punktem do organizacji wyboru 
tekstów. Wiele analiz odbywa się na gruncie języka, bo to właśnie on, 
w swoich wariantach i dialektach (to wątek specyficznie włoski) staje się 
pierwszą ofiarą nowego porządku. I to na sam język – przy całej 
świadomości tego, ile traci w przekładzie – warto zwrócić uwagę. 
W komentarze o „języku rzeczywistości” wkrada się więc takie np. 
poetyckie ars moriendi: „Trzeba zatem bezwzględnie umrzeć, a to dlatego, 
że póki żyjemy, póty brak nam sensu, a język naszego życia (język, 
w którym wyrażamy siebie i do którego przykładamy najwyższą uwagę), 
pozostaje nieprzetłumaczalny – pozostaje chaosem możliwości, 
poszukiwaniem związków i znaczeń; poszukiwaniem, które jednak nie 
zrywa swej ciągłości. Śmierć tymczasem dokonuje błyskawicznego 
montażu naszego życia, wybiera zeń naprawdę znaczące chwile (których 
już nie mogą zmienić kolejne momenty, niespójne i sprzeczne z nimi) 
i układa je kolejno, czyniąc z naszej teraźniejszości – nieskończonej, 
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niestabilnej i niepewnej, a zatem niedającej się językowo opisać – 
przeszłość jasną, stabilną, a więc pozwalającą się dobrze opisać 
za pomocą języka (w ramach ogólnej semiologii). Tylko dzięki śmierci 
nasze życie może nam posłużyć do wyrażenia siebie”. 
 Jak by nie potraktować tych uwag, mimochodem wdziera się 
w refleksje Pasoliniego jakiś rys męczeński, poszukujący sensu 
w ostatnim akcie ofiary. I teraz, po przeszło czterdziestu latach 
od tragicznej śmierci reżysera, polski czytelnik (w ślad za autorem 
wyboru Mateuszem Wernerem) może dokonać takiegoż montażu, 
wydobywając z życia włoskiego rewolucjonisty niedostrzegane wcześniej 
sensy. Ten reprezentatywny zbiór pokazuje nam bowiem wiele twarzy 
i ukazuje przebogatą sylwetkę XX-wiecznego intelektualisty, który dla 
jednych będzie ciekawym dramaturgiem, dla innym wielkim filmowcem 
albo poetą, jeszcze innym posłużyć może jako teoretyk kultury lub 
socjolog. Sam Pasolini chciał „mówić o »rewolucyjnej woli« obecnej 
zarówno u autora jako twórcy indywidualnego systemu stylistycznego 
sprzeciwiającego się obowiązującemu systemowi gramatycznemu 
i literacko-slangowemu, jak i u ludzi w ogóle jako tych, którzy obalają 
systemy polityczne”. I tę „rewolucyjną wolę”, wywrotowy idiom, 
na przekór doktrynom, partiom i próbom hagiografii, na szczęście 
możemy odnaleźć również w polskim zbiorze. 
 
 
Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, 
wybór i wstęp M. Werner, posłowie S. Murri, przeł. A. Mętrak, 
I. Napiórkowska i M. Salwa, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 
2012. 
 
 

Jakub Skurtys 
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GRZEGORZ TOMICKI 
 
 

Afgańskie gafy Polaków. 
Dobra pustynia DOROTY KOZIŃSKIEJ 

 
 

Z książek o Afganistanie mamy w Polsce Modlitwę 
o deszcz Wojciecha Jagielskiego, Dobrą pustynię Doroty 
Kozińskiej, a potem długo, długo nic. W takich mniej więcej 
słowach wypowiedziała się na temat tej ostatniej pozycji 
afganolożka Jolanta Sierakowska-Dyndo. Padły one w radiowej 
Dwójce, w audycji w całości poświęconej tej książce, której 
wysłuchałem z dużą satysfakcją, a nawet niejakim entuzjazmem. 
Dlaczego? Z kilku co najmniej powodów. 

 
Po pierwsze, audycja trwała bite półtorej godziny – bez przerw 

na reklamy, autopromocje czy gorące doniesienia z meczów polskiej ligi 
– a w polskim radiu, nawet w szacownym Programie 2., w półtorej 
godziny mówi się zwykle o kilku, a częściej o kilkunastu książkach. 
Nawet audycje o Miłoszu, Schulzu czy Gombrowiczu nie trwają z reguły 
dłużej niż godzinę, a i to przeważnie tylko w rocznice. Nie wspominając 
o telewizji, w której w tym czasie można opowiedzieć o jakichś stu 
książkach z okładem, i to mimo licznych przerywników w postaci 
prognozy pogody, losowania lotto czy skrótu aktualności z kraju 
i zagranicy. A przecież mówimy o książce bez mała debiutantki. 

Po drugie, audycja była naprawdę ciekawa, a przy tym wielce 
pouczająca, tj. społecznie pożyteczna. I to nawet tak ciekawa, pouczająca 
i pożyteczna, że ośmielę się wysunąć propozycję, aby przy okazji 
następnego wydania Dobrej pustyni (którego jej życzę) dołączyć jej zapis. 
Tym bardziej, że mowa jest w niej o rzeczach, o których w samej książce 
nie przeczytamy – a szkoda. Doskonale bowiem uzupełnia ona 
i porządkuje zawartą w niej treść poprzez umieszczenie jej w szerszym – 
kulturowym, etnologicznym, ale i osobistym – kontekście. 
Szczerze mówiąc, to właśnie ta audycja skłoniła mnie do przeczytania tej 
książki, po którą w innym przypadku – w nieustannym natłoku innych 
lektur – byłbym może w ogóle nie sięgnął. Zwłaszcza zerknąwszy 
na IV stronę okładki, z której dowiaduję się, że autorka jest latynistką, 
krytykiem muzycznym i teatralnym oraz tłumaczką. Oraz prowadzi dział 
teatru muzycznego w „Ruchu Muzycznym”, stale współpracuje 
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z Programem 2. Polskiego Radia, „Tygodnikiem Powszechnym” 
i „Teatrem”. Wszystko to pięknie, a nawet kojarzę, kto zacz – zwłaszcza 
z radia i „Tygodnika” – ale z doświadczenia wiem, że osoby 
utalentowane na jednym polu zwykle okazują się beztalenciami, 
a w najlepszym wypadku przeciętniakami na innych. W przypadku 
Doroty Kozińskiej prawidłowość ta nie zachodzi, a nawet, 
powiedziałbym, jest wręcz przeciwnie. Jeśli o mnie chodzi, to mogłaby 
się ona poświęcić wyłącznie pisaniu, a inne zajęcia porzucić (muzyka 
obroni się sama). Po trzecie, rzecz najważniejsza. Otóż z wyjątkową 
satysfakcją stwierdzam, że nareszcie ktoś nie tylko naprawdę 
kompetentnie, empatycznie i odpowiedzialnie – z „powagą moralną 
w życiu publicznym”, o którą apelował Tony Judt – wypowiedział się 
w Polsce na temat obcej kultury, ale i odważnie o obecności naszych 
wojsk w Afganistanie – mianowicie, że wstyd.  

Wstyd ten nie jest bynajmniej jakąś polityczną deklaracją. Kto 
przeczyta książkę lub wysłucha audycji – a zalecam jedno i drugie – ten 
łatwo zauważy, że pojawia się on jako nieuchronna konsekwencja owej 
kompetencji, empatii i odpowiedzialności. Dojdzie też może do mało 
budującego wniosku, że ci, którzy odpowiadają za naszą wojskową 
„misję” w tym kraju, najwidoczniej żadnego z tych przymiotów nie 
posiadają. 

Autorka pojechała do Afganistanu jako wolontariuszka, aby 
w niewielkiej miejscowości Andchoj na północy kraju uczyć tamtejszych 
nastolatków obojga płci języka angielskiego (razem z innym Polakiem, 
nauczycielem informatyki). Jej wyjazd nie był bynajmniej przypadkową 
„przygodą”. W 1967 do Azji Środkowej – a konkretnie do Uzbekistanu 
i Turkmenistanu – wyjechał jej ojciec, Leon Urbański, artysta plastyk. Jak 
wspomina autorka: wrócił stamtąd „z całkowicie odmienioną 
osobowością” – co wiele lat później stało się także jej własnym udziałem. 
„Mój sposób patrzenia na Afganistan jest w dużym stopniu nacechowany 
jego sposobem odbioru świata w ogóle, nie tylko Azji”. Na studiach 
poznała też koleżankę, która dzieciństwo spędziła w Kabulu, wywożąc 
stamtąd wyidealizowany obraz tego miasta, które wkrótce po jej 
wyjeździe miało obrócić się w ruinę, czego długo nie przyjmowała 
po prostu do wiadomości. Fascynacja tym krajem odrodziła się 
po zamachach na WTC, kiedy Afganistan powrócił na pierwsze strony 
gazet, a autorka zaczęła szukać pierwszej nadarzającej się okazji, żeby 
tam pojechać, co jednak udało się dopiero po kilku latach. 
Spędziła kilka miesięcy w gościnie u uzbeckiej rodziny, praktycznie nie 
ruszając się z miejsca, poznając tę kulturę od środka, od strony 
codziennego życia tamtejszych ludzi, z perspektywy niewielkiej, 
aczkolwiek dość reprezentatywnej miejscowości. Afganistan bowiem 
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składa się z takich właśnie mikrokosmosów, które w szczegółach mogą 
się wprawdzie różnić, ale jako całość stanowią jedną, niezwykle wyrazistą 
i – że się tak wyrażę – zagęszczoną, mocno osadzoną w tradycji kulturę, 
której reguły i wzory przenikają wszelkie aspekty życia. 
Jakie to są reguły i wzory? Przede wszystkim jest to kultura 
kolektywistyczna, w której rodzina, ród czy grupa etniczna, stanowią 
jeden organizm, w którym poszczególne jednostki spełniają ściśle 
określone funkcje, nadające sens ich życiu. W przeciwieństwie zatem 
do indywidualistycznych społeczeństw Zachodu, które David Reisman 
określił mianem „samotnego tłumu”, w organizmach społecznych 
Uzbeków, Pasztunów, Tadżyków czy Hazarów nikt nigdy nie jest sam, 
jest bowiem częścią całości, częścią grupy, wobec której ma ściśle 
określone, czasem bardzo ograniczające jego osobistą wolność, 
obowiązki, ale która jednocześnie go chroni, poświęca mu należną uwagę 
i organizuje całe życie. 

Na straży tej wyjątkowej spójności grupy stoi cały zestaw 
zwyczajów, rytów i reguł zachowania, które – jak zresztą wszelkie 
sposoby ułożenia życia społecznego – mają swoje plusy i minusy, 
których ocenianie z perspektywy innej kultury nie ma po prostu sensu. 
Na przykład przestrzeganie parda – czyli tradycji oddzielenia mężczyzn 
od kobiet (parda to dosłownie „zasłona”) – „może być źródłem 
zarówno wyzwolenia, jak i udręki. Nie tylko dla kobiet, ale też 
dla zamkniętych we własnym świecie mężczyzn”. Kultura ta ma swój 
bardzo jasny – aczkolwiek dla laika, powiedzmy: żołnierza NATO, 
w ogóle nieczytelny – system wartości oraz implikowany nim system 
znaczeń-komunikatów. Na przykład zbyt mocny uścisk dłoni może być 
odczytany jako groźba lub próba zaznaczenia dominacji.  
Swój pamiętnik-reportaż – jakkolwiek byśmy tej książki nie nazwali – 
autorka celowo konstruuje jako ciąg takich właśnie nieświadomych, 
wynikających z niewiedzy gaf. Takich jak ta, kiedy na jednej z lekcji 
lekkomyślnie weszła w najintymniejszy, najbardziej skrywany obszar 
idiosynkrazji swoich uczniów, budząc uśpione w nich antagonizmy, 
co zakończyło się wielką awanturą. „Aż strach pomyśleć, ile gaf jeszcze 
przed nami”. I ile w ogóle umknęło jej uwagi. A przecież popełniała je 
osoba otwarta na inność i niezwykle empatyczna, która w jakiś sposób 
obcuje z tą kulturą od dzieciństwa, a w domowej biblioteczce ma ponad 
sto pozycji na temat Afganistanu. 

„Strach pomyśleć” zatem, jakie „gafy” muszą przydarzać się 
stacjonującym w Afganistanie żołnierzom, których świadomość 
kulturowa jest prawdopodobnie znikoma albo wręcz żadna. Egzystując 
w zamkniętych enklawach – np. w Bagramie – nie mają zresztą wielu 
szans na „uświadomienie”: „Wewnątrz kwitnie handel, prosperują kina 
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polowe i doskonale wyposażone siłownie. Mieszkańcy nie wytykają nosa 
poza względnie bezpieczną bazę. W ośmioosobowych kontenerach 
mieszkalnych, barakach i namiotach koczują Amerykanie, Włosi i Polacy. 
Wycieńczeni morderczym marszem ludzie Aleksandra [Wielkiego] 
urządzili się u stóp mniemanego Kaukazu. W podobnie wyobrażonym 
świecie wegetują wojska dzisiejszej koalicji. Kraina Bagram? 
Bo Afganistan to z pewnością nie jest”. 

Skromna objętościowo książeczka Doroty Kozińskiej stanowi 
znakomity elementarz kulturowej pokory. Oraz materiał do refleksji 
dla wszystkich uwikłanych w sposób myślenia charakterystyczny 
dla człowieka Zachodu, ograniczonego do własnej, egocentrycznej 
perspektywy, z wyżyny której lubi on postrzegać i oceniać inne kultury. 
Który w tym upatruje wyższość własnej, iż jako jedyna jest ona rzekomo 
samokrytyczna i samoświadoma. 
 
 
Dorota Kozińska, Dobra pustynia, W.A.B., Warszawa 2012. 
 
 

Grzegorz Tomicki 
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ŁUKASZ GRAJEWSKI 
 
 

Wiara odzyskana. 
Dziennik JERZEGO PILCHA 

 
 

Pewnego dnia wszedłem do księgarni i zetknąłem się 
z Jerzym Pilchem, a dokładnie z jego twarzą. Z obwoluty książki 
wydanej w Wielkiej Literze zerkał na mnie pisarz o niezłym – jak 
na dzisiejsze czasy – dorobku literackim. Oho! – myślę sobie – 
czeka mnie kolejne wejście w cudowny świat Pilchowskiej narracji. 
Tytuł obiecywał wiele, w końcu prawdziwe dzienniki, dzienniki-
klucze, dzienniki stanowiące opus vitae pisze się na starość. 
A przynajmniej wtedy, gdy niejedno już się powiedziało.  

 
Otwarłszy książkę i rozpocząwszy czytanie doznałem słusznie 

oczekiwanego zachwytu. Pierwsze zdania utworu bywają kluczowe, 
o czym niejednokrotnie Pilch wspominał. Znajduje to swoje 
potwierdzenie w Dzienniku: „W Wiśle jak Pan Bóg przykazał: minus 
czternaście stopni mrozu, plus czternaście centymetrów śniegu. Można 
powiedzieć: zatrważająca luterska równowaga. W dzisiejszych czasach 
mało co poza meteorologią Panu Bogu zostało”. Mistrzostwo stylu 
Jerzego Pilcha, zdolność do tworzenia smakowitych fraz nie opuszczają 
go również i w tym utworze. 

W trakcie dalszego czytania towarzyszyły mi jednakże różne 
uczucia. W pewnym momencie pojawiło się nawet zniechęcenie. Nie 
dlatego, że Dziennik jest, najprościej ujmując, słaby – sądzę, że 
to pod wieloma względami jedna z lepszych pozycji tego autora – lecz 
zdaje się być on po prostu zbyt literacki. Czytając ten utwór, obcujemy 
najczęściej z pisarzem, intelektualistą czy krytykiem, rzadko zaś 
z człowiekiem. I nie chodzi o to, że Pilch nie mówi o sprawach 
codziennych bądź nie wspomina ważnych wydarzeń ze swojej 
przeszłości – podobne zarzuty byłyby niesłuszne. Wszystko jest tu 
jednak zmierzone, skrojone na miarę, powycinane, jednym słowem – 
wykreowane. I choć autokreacja jest dla form autobiograficznych czymś 
naturalnym, to trzeba jednak pamiętać o tym, że jej nadmiar prowadzi 
do sztuczności. Czy jest tak w przypadku Dziennika? Może nie do końca 
– spoza gombrowiczowskiej maski wygląda niekiedy człowiek – Pilch 
spacerujący, Pilch wspominający, Pilch zagubiony. Rozmywa się 
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to jednak w skrojonej, spreparowanej formie, wynikającej w dużej mierze 
z publicystycznego charakteru poszczególnych wpisów, które przed 
wersją książkową ukazywały się przecież w „Przekroju”. W kompozycji 
klamrowej nadającej utworowi wymiar zamknięty, a przy tym 
niedziennikowy. W chwalonym przeze mnie języku, który – choć świetny 
– to momentami jednak zbyt literacki. Nieautentyczny. 

Wszystko to sprawia, że Dziennik czyta się nieco jak kolejny zbiór 
felietonów. Cała twórczość Jerzego Pilcha upodabnia się zresztą 
do siebie – powieści i opowiadania poprzez swoją autobiograficzność 
wędrują w stronę felietonów, które z kolei ocierają się często 
o beletrystykę. Podobnie jest i z Dziennikiem, który swoją literackością 
przypomina po trosze Pilchowską powieść autobiograficzną. Mamy 
tu zatem do czynienia z czymś, co moglibyśmy określić beletrystycznym 
zbiorem felietonów. Nie jest to może contradictio in adiectio, sprzeczność 
jest tu pozorna, ale czy takie połączenie tworzy dziennik?  

Najnowsze dzieło Pilcha aktualnością poruszanych problemów 
(choćby katastrofa smoleńska) i swobodnym charakterem zmierza 
bowiem w stronę twórczości felietonistycznej, zaś fabularnością 
niektórych wpisów przypomina powieść czy opowiadanie. Przykłady 
można by tu mnożyć – ograniczę się do jednego. Typowo fabularna jest 
chociażby opowieść o dawnym koledze Pilcha, młodym, krakowskim 
poecie, którego zgubiła miłość do nieodpowiedniej kobiety, zabijając 
w nim poezję. Całość nota bene rozłożona jest na kilka wpisów i stanowi 
świetny materiał do opowiadania czy nawet powieści w duchu przygód 
Pawła Kohoutka z Innych rozkoszy.  

W Dzienniku odnaleźć możemy również fragmenty eseistyczne. 
Pilch mówi o w nich o literaturze, ewangelikach, Bogu. Obok 
wspomnień są to chyba fragmenty najciekawsze. Wszystko tu słusznie 
przeplata się ze sobą, niczym w literackim bigosie.  

Podsumowując kwestię formy, sądzę, że Dziennik nie jest 
dziennikiem. Mimetyzm formalny sprawia, że utwór ten jest czymś 
w rodzaju współczesnej powieści-dziennika, swego rodzaju formą 
sylwiczną. Od takiego autora jak Jerzy Pilch oczekiwałem jednakże 
prawdziwego dziennika, czegoś, co stanowiłoby opus vitae pisarza, dzieła 
wyznaczającego szeroki kontekst dla wcześniejszej twórczości Pilcha. 
Tymczasem prawie w ogóle nie odnosi się on do swoich opowiadań czy 
powieści. Głos autora-narratora dziennika jest tu bowiem taki sam jak 
głos narratorów autobiograficznej prozy Pilcha. Może na takie dzieło jest 
jeszcze zbyt wcześnie? 

Pomimo całej tej krytyki sądzę, że Dziennik warto przeczytać. 
Nawet jeśli nie jest on arcydziełem, które można by porównywać 
z opasłymi tomami Lechonia czy Iwaszkiewicza, to z pewnością swoim 
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bogactwem wyróżnia się spośród wielu miałkich pozycji zalewających 
polskie księgarnie. Jest to bowiem utwór doskonały językowo, a przy tym 
po prostu wciągający, będący atrakcyjną pozycją dla czytelnika 
wymagającego nieco więcej niż sprawnej fabuły i taniej krzykliwości. 
Szczególnie godne uwagi są wpisy wspomnieniowe, w których pojawiają 
się takie osoby jak Tadeusz Słobodzianek, Marian Stala czy Bronisław 
Maj. Czuje się tu dobrze znaną czytelnikowi Pilcha nostalgię 
przywracającą to, co minione, ocalając od demonizmu współczesności – 
demonizmu zwątpienia, upływu czasu, samotności. Ostatecznie wiara 
zostaje tu odzyskana. 
 
 
Jerzy Pilch, Dziennik, Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2012. 
 

 
Łukasz Grajewski 
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BARTŁOMIEJ ALBERSKI 

 
 

Na przekór, goddammit! 
Zeznania Niekrytego Krytyka 

MACIEJA FRĄCZYKA 
 
 

Optymalna długość materiału oglądanego przez 
statystycznego internautę nie powinna przekraczać trzech minut. 
Dlatego niezwykle intrygującym elementem internetowego życia 
społecznego jest zjawisko vlogów. Twórcy tych programów 
przeczą internetowej modzie, tworząc filmy znacznie dłuższe. 

 
Nie śledzę kariery Niekrytego Krytyka, po prostu podobnie jak 

większość użytkowników internetu, błądząc w sieci, niejednokrotnie 
trafiłem na zrobione przez niego filmy. Zjawisko niezwykle frapujące – 
byłem jednym z setek tysięcy ludzi, którzy obejrzeli mówiącego 
do kamery mężczyznę. Popularność w internecie (ponad sto milionów 
wyświetleń na portalu YouTube) stała się dla Macieja Frączyka 
trampoliną do kariery: od 2011 prowadzi audycję w Radiu Zet, a w tym 
roku ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa książka Zeznania 
Niekrytego Krytyka, której zaraz się przyjrzymy. 

Na zewnętrznej stronie okładki widnieje czerwony napis-
pieczątka Nieocenzurowane. Jak się później okazuje, informacja ta była 
bardzo przydatna, bo wulgaryzmów jest dużo, ale wbrew pozorom nie są 
one nadużywane. Co więcej, autor poświęca wyrazom nieprzystojnym 
część wywodu. Forma Zeznań… jest przemyślana i dopracowana. Każdy 
rozdział opatrzony jest mottem (a nawet dwoma), które w luźny sposób 
nawiązują do treści. Jak na internetowego twórcę przystało, na wielu 
stronach znajdują się fotokody, które za pomocą smartfonu pozwalają 
odszukać konkretne treści zamieszczone na stronach internetowych. 
Ponadto jest sporo ilustracji, a ich karykaturalna stylistyka wspaniale 
komponuje się z ironicznym tekstem. Książka napisana jest językiem 
nastolatka. Przyczynę takiego wyboru upatruję w kontynuacji stylistyki, 
która jest prezentowana w filmach Niekrytego Krytyka. Mowa dosadna, 
ironiczna i pełna zapożyczeń, ale zawsze bardzo barwna, jest skutecznym 
narzędziem w rękach autora. 
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Do kogo Niekryty Krytyk kieruje swój tekst? To jest pytanie, 
na które od pierwszych chwil lektury szukam odpowiedzi. Wziąwszy pod 
uwagę, że odbiorcami jego filmów w znacznej części są młodzi ludzie, 
można przyjąć, że dedykowany jest właśnie im. Tym bardziej, że poza 
wulgaryzmami Niekryty Krytyk porusza m.in. temat edukacji, 
odpowiedzialności, marazmu czy subkultur. Wszystko komentuje 
ironicznie i często niezwykle trafnie. Język, żarty i niekiedy zwroty, np. 
„Jeśli trafiłeś na rodziców […] Próbuj różnych rzeczy. Pisz, rysuj, kręć 
filmy na YT, wszystko jedno” wskazują na odbiorcę nastoletniego, 
a charakter tych refleksji przypomina mi trochę motywujące 
amerykańskie poradniki. Jednak nie odważyłbym się ograniczyć 
odbiorców tylko do nastolatków. Zeznania… świetnie się czyta i mogą 
być naprawdę inspirujące. To może być interesująca pozycja dla osób 
pracujących z młodzieżą. Mam wrażenie, że autor, pisząc tę książkę, 
chciał poza dostarczeniem rozrywki motywować do rozwoju, pokazując, 
że warto spełniać marzenia, tak jak on to zrobił. 
 
 
Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka, Wydawnictwo Zielona 
Sowa, Kraków 2012. 
 
 

Bartłomiej Alberski 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

195 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fot. Anna Rudecka 
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TOMASZ PUŁKA 
 
 

Wiersze polecenia 
Za: http://halfka.liternet.pl/teksty 
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„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

197 
 

2 
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3 
 

 
 

Tomasz Pułka 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

199 
 

KAMIL KWIDZIŃSKI 
 
 

Dean Moriarty pisze do żony 
o podziemnych walkach kogutów  

 
 

Nadchodzi wielki deszcz, krzyknął Meksykanin o imieniu Nowa  
[Makabra, 

i czułość zewrze nierozerwalnym szykiem zdania mistrzów,  
[wicemistrzów świata. Zjednane buzowanie, jego gwałtowny świetlik;  

to właśnie rozkosz. Powstawanie jasnych pęknięć na ciele, jasnych  
[galaktycznie i jasnych tak po prostu,  

które odmienią oblicze ziemi, twojej zaniedbanej i nieludzkiej niemal,  
gdzie leży wicehrabia, kochanka i ognisty warkocz Marii  
 
od wszystkich aniołów. Dostaniesz jasność w załączniku maila, 
obróconą w proch i ostatecznie zajętą przez niezawisły organ   

[Najwyższego Sądu.  
I przyjadą po ciebie w rydwanie, w rozklekotanym fordzie, zewrzeć szyki  
[zdania. Tu leży akcent: imię, nazwisko. Szaleństwo. Ostatni krzyk mody.  
PS.  
Czerwone niech będzie mleko pod twoim językiem, bo, istotnie, jesteś  
na podobieństwo wilka, na podobieństwo dębu.  
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Powtórzenia imion 
    
       Justynie 
 
Kurz ze srebrnych gałek osiada na ustach, innej nocy przypomnimy się  
sobie; księżyc tak kruchy – byłby przysiadł, gdyby wpierw mógł   

[pobiec.  
Połowa zdjęcia zalana mocną kawą, druga połowa po prostu jest pusta;  
z lewej Rzym płonie, z prawej wiersz o odejściu, wywietrzony pokoik.  
 
Tu podaj imię, współrzędne, co zechcesz. Dłonie wychowane 

[na grzańcu  
zajęły się pradawnym ogniem. Czułość. Mam to na samym końcu  

[języka,  
cyplu pradawnego lądu, gdzie się czasem spotyka białe renifery, 
Eskimosów na chrypiących motorach, chrypiących starców  
wystawionych przed dom. Litość.  Mam zagwarantowaną na końcu 
ciebie jaskinię, powtarzanie tych samych słów. Wyrazów. Wyrazów.  
 
Skamieliny,  
 
wstanę przed tobą zbuduję kubek kawy z fabrycznych  
kominów rozstrzelam nad tobą ciepły łuk katedralny  
i obok jednostajnie cichy odmienię twoje imię przypadkiem  
przez cyfrę śniegu cyfrowy mętlik głowy szum starej liczby  
 
którą mam na końcu języka. Jak kwaśny plaster jabłka, jak uczucie  
wepchnięte między zęby. Tu podaj imię, miłość, co tylko zechcesz;  
nigdzie nie dopłynęliśmy, wiosła roztrzaskane na niebie.  
Niebo to tam, gdzie nie trzeba uprawiać ziemi, a piekło (pamiętam) 
jest najzimniejsze.  
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katarzyna od szczurów 
 

   Pewnego wieczoru wziąłem na kolana Piękno.                                           
     I przekonałem się, że jest gorzkie. 

 
                  J.A. Rimbaud 

 
po raz trzeci jechałem z nią na pogotowie. nie chciała wypuścić z rąk  
swoich sandałów. mówiła: ,,co za plugawy krajobraz. tylko muszle 
i kości”: 
 
po roku wysiadła z autobusu w sukience w ryby i boso  
z niezagojoną ciemnością w oczach. postanowiłem przebywać z nią  
na dużej przestrzeni, w obawie. plaża była idealna, była  
wspaniale uczesana tego dnia, czesał ją Bóg  
oddziału, pani Ania z kluczem do chińczyka, warcabów i sali 
komputerowej.  
 
,,odpocznijmy na tym ciepłym piasku, mój statku w butelce”. siadła  
na moich kolanach i poczułem maszerujące pod sukienką słonie,  
słuchałem dziesiątek mikserów rozkruszających lód jej krwi zapragnąłem  
 
leczyć ją z każdej zimnej ryby, pisać listy do kamieni i kwiatów  
jej najsmutniejszego świata, jej każdej postaci, tych i innych lampartów,  
z którymi od roku dzieliła ciało,  
 
ale ona wciąż tylko o książkach. czy czytałem ,,Autobus do San Juan”.  
oczywiście, bardzo dobra książka. a ona na to, że to bardzo zła książka,  
bo udowadnia, że Bóg jest wszędzie i może zesrać się do naszych serc. 

 [z czułością  
 
myślę o latawcach strąconych w morze jej sukienki, wspominam sekundy 
między błyskiem a grzmotem, które liczyliśmy pod stołem z ustami 
pełnymi  

[Cremony.  
 

w przedstawieniu szkolnym grałem ziemniaka, ona królową 
szczurów. 
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Przemiany 
 
 
Zbladłaś. Spomiędzy barków wysupłujesz ostatnią 
buteleczkę,  którą schowali w tobie matka wraz z ojcem.  
Cała krew poszła na zwiady za tropem mężczyzny  
w twojej biednej głowie.  
 
Zrobił to bez gestu, bowiem był już sobą; 
za target obrał spokój domu, gdzie upchałaś żyły i lampę  
(by schodzić do piwnic po dżem poziomkowy lub smalec 
 z romansów). 
 
Wisienka w usta i rój serduszek wpiętych w sukienkę, 
na każdym inne imię, by razem tworzyć urojony kraj.  
Łykanie różowych oparów, spanie w różowej sukience; 
ach gdybym mogła go pożreć plemiennym zwyczajem.  
 
Byłabyś silna; spróbuj być silna jak drzewo, jak słoń 
i wrzask pod księżycem, kiedy wilk zaczyna otwierać  
kocioł brzucha. Nie słuchaj, jak błagają w nim 
mężczyźni. Trzymaj się tego, co mówią drzewa  
i wilki.  
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Posąg anioła na dachu hotelu Merkury
                                                            

                            Robertowi 
 
Anioł nie pamięta, co było przed mieczem. Czy był jakiś pokój, 
nadgarstek, jakaś na nim krwawiąca pszczoła. Zwykły pokój; 
z prababką przy piecu kaflowym, strumykiem grzybów 
nad jej łysą głową; 
 
czy anioł głaskał się pomiędzy? No, czy pieścił to płonące jak gwiazda 
cacko. I patrzył nieprzytomnie w światło na drodze. Mówił: nie mogę, 
 
i czy domyśla się, że wszystko smutniej jest po portugalsku? Pszczoła 
bardziej wtedy krwawi,  a śmierć brzmi trochę jak najtańszy wafel, 
natomiast jak śmierć brzmi słowo: słoik. Czy anioł postawi na miejsce, 
powie: tu osiądę, tu mój dom, moje drzewo, mój ogień, 
nie strząśnie pszczoły z nosa. Pomyśli: a niech chodzi. 
 
 

Kamil Kwidziński 
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ANNA DWOJNYCH 
 
 

*** 

 
 
zamiast pisać wiersze 
czasem fajnie być dziwką 
 
sąsiadki w oknach pilnują porządku 
warczą staruszki mieszkające na ławkach 
dziadkowie wzywają wszystkich świętych 
nikogo z nich wnuczek nie odwiedza 
facet z psem zazdrośnie się obejrzy 
chce opóźnić powrót do domu 
chłopcy chowając się z papierosem 
wyobrażają sobie wiele 
spóźnionym do szkoły dziewczynom  
nie wysechł lakier na paznokciach 
pewnie dlatego krzyczą kurwa 
matki z wózkami obrażone 
że nikt im nie pomógł w autobusie 
kobieta z siatką zniesmaczona 
nie wie co zrobić dziś na obiad 
 
tak naprawdę wszyscy by chcieli 
czasem nie być sobą 
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Wrażliwe dziewczynki umierają 
 
 
czasem przychodzi pan komunizm  
czasem pan kapitalizm 
pracodawcy i urzędnicy 
panie z gazet i telewizji 
panowie z żonami i obietnicami 
chłopcy z różami i prezerwatywami 
dziewczyny bez obaw i zahamowań  
ciocie dobre rady i głosiciele prawdy 
nauczyciele seksapilu 
nauczycielki savoir-vivre’u 
 
a czasem nikt nie przychodzi 
 
wrażliwe dziewczynki umierają 
i piszą wiersze 
 
 
 

Władca much 
 
 
Hodowanie pająka po raz drugi  
byłoby przesadą 
 
tup tup tup 
zrób to i tamto 
bo jak nie zrobisz 
to pójdę po inną 
 
muchę 
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Nam 
 
 
pierwszy raz odczułam 
jak bardzo wyzwolone są muzułmanki 
dzięki mojej minispódniczce 
która dla niektórych mężczyzn znaczy to samo 
co kciuk wystawiony przy autostradzie 
 
w czasach kiedy taksówkarz obiecał mi 
że będzie taniej 
jeśli się spotkamy 
nam kobietom nie wolno 
lubić lodów ani bananów 
a w szczególności ze śmietaną 
bo większość słów coraz rzadziej kojarzy się 
z czym kojarzyła jeszcze dziesięć lat temu 
 
jeśli zaufać Cosmopolitan 
wolno nam coraz więcej 
być może ale 
gdybyśmy zasłoniły 
usta 
i trochę włosów 
jeszcze miałybyśmy coś dla siebie 
 
 

Anna Dwojnych 
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AGNES MARTYS 
 
 

Presja 

 
 
brakuje mi kilku kropel potu 
stanę się terrorystą 
 w nogach mam zawleczkę 
będę latać i przelecę 
niebieskie schody 
o stopniach za dużych na kroki 
 
tylko kilka kropel potu 
by nie z szaleństwa a ze strachu  
nie mieć wyboru i stanąć po drugiej stronie  
schodów odbitych w niebieskookich 
co jeszcze o mnie nie słyszeli 
 
i niech już nic nie słyszą 
 
 

Agnes Martys 
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PIOTR PARULSKI 
 
 

szklanka kątem oka 

 
 
kiedy woda jest w szklance 
nie interesuje mnie picie 
statek na powierzchni 
zamknij dziób i idź na dno 
jeśli nie potrafisz tam popłynąć 
 
współrzędne w porcie 
oni jedzą my chcemy podania 
oni podają my chcemy jedzenia 
resztki odkształcają się na rejsie 
spadają pod ster 
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powierzchnie chłonne 
 
 
szybko mrugające światło w przebieralni 
nie wiem czy założyłem w konfiguracji 
tył przód czy przód tył 
trzęsienie ziemi albo ewakuacja 
ciekawe co gorzej wpływa na moją bieliznę 
 
powolne zsuwanie nagości 
przygotowywanie się do spania 
a może zachęta do przyjrzenia się 
lupa waha się pomiędzy skrobią a miejscem poczęcia 
teleskop zaczyna od gwiazdy wytatuowanej na pośladkach 
 
pojazd pamięci w niskich rejonach 
kleszcz i komar są w lesie 
ale i tak odpadają i ssą 
korę w której płyną korzenie i żywica 
zjeżdżam na bok kiedy chcę 
zobaczyć drzewo na papierze 
 
karczowanie to nie nazwa 
wymyślmy coś co można doczytać do końca ciała 
burczy w brzuchu ale sytość jest 
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poszedłem i wszystko nie tak 
 
 
zbyt dużo osób by poprosić o papierosa 
występują i za wejściówkę nie trzeba płacić 
pomimo tego puszczam dyma i czekam na reakcje 
 
skróciłbym to do słów 
taksówkarz okulary na desce rozdzielczej 
w radiu Marek Grechuta śpiewa niepewność 
ale jak można opisać 
skoro siedzi się na miejscu pasażera 
co jest oczywiste bo zamawiałem 
 
i czekałem 
było zimno 
na drodze ślisko 
wysuszone uszy 
już mogłem słuchać kumpla 
że zaraz będzie 
 
zażartowałem żeby wyciągnął szlaban z kieszeni 
wyciągnął rękę i podał mi ją 
załapałem że to nie był żart 
gardło sięga nam do ust 
kiedy już naprawdę nie mam ich czym zwilżyć 
 
roznosiłem ulotki i kaszel 
kaszel 
i przed użyciem zapoznaj się z opinią lekarza lub farmaceuty 
 
nie jestem na czasie z teorią 
w jednym z dziesięciu padło pytanie 
ilu nas jest 
w programie odpowiedziałem że tak 
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przypisy od autora 
 
 
czytelne widmo opowieści 
zastanawiam nad ideą turkotu 
zasłaniając wieś chatami z tektury 
napis witający zamazany 
widać go po podejściu 
 
znikanie wzbieranie burzy 
wraz z odczytaniem 
analfabeci wertują akapity 
wpasowując się w puste 
 
okładka musi mieć tytuł 
tytuł musi mieć okładkę 
 
przebieg 
mało istotnym faktem 
 
 

Piotr Parulski 
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NINETTE NERVAL 
 
 

Liryka intensywna 

 
 
każdy akt pisania to rodzaj 
śmierci próbując mnie o-kreślić 
wykonujesz okrężne ruchy 
dłonią 
przestrajasz o oktawę 
łamiesz obojczyk 
dźwięk przenika tkankę 
przesiąka do kości 
cięcie kaleczenie 
wykrój 
próbując mnie od-strzelić 
wydajesz ciało na ostre krawędzie 
słów słowa na ostre krawędzie 
sensu wykrawasz i wykrwawiasz 
same główki stopy ustniki korpusy 
wciskanie i zwalnianie klawiszy 
włączanie i wyłączanie dźwięku 
praca palców przedramion 
ty tłuczesz szkło na taśmę 
na recytatora i taśmę 
na dwoje skrzypiec 
na maszyny i przestrzeń fabryczną 
smyczek to przedłużenie ręki 
mówisz mi łamiąc 
nadgarstki 
skalpele plastry 
bo wiesz że szeleszcząc papierem 
nie osiągnie się 
forte 
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Z jej strony 
 
 
z jej strony 
to wygląda 
zupełnie zwyczajnie 
z jej strony 
misja się skończyła 
wyjmuje baterie 
zabiera ze sobą notes 
z adresami 
pakuje zabawki 
jak leczyć zęby kiedy 
nie może wyleczyć się 
z miłości? 
jej ciało jest klatką 
ma gorzką pigułkę 
do przełknięcia 
układa się grzbietem 
do ściany 
 
ładnie z jej strony 
ładnie z jej strony 
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Śmierć Klitajmestry 
 
 
i dostałeś tato dwa lata  
łagru w zawieszeniu  
na wieczność z niewieścich rąk 
a teraz budzi się Elektra  
dziewczę ćwiczę 
śmierć z wielkim 
wysiłkiem dziecięcym   
poczuciem wstydu 
  
znaleziono zwłoki  
mężczyzny na przełęczy  
Brenner spuszczono 
psy wcierając brud 
pod dywan 
klasyczna wpadka  
wściekły nacjonalizm  
w spódnicy 
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'Jesus died for somebody’s sins, but not 
mine' 

 
 
umarłbyś dziś gdyby nie telefon 
z Francji za dwie jedenasta  
uważaj głos w słuchawce  
ostrzega zachłannie   
dzisiaj dwudziesty trzeci  
loża masońska znajduje się  
na 23 ulicy bomba spadła 
na Hiroszimę o 8:15=23! 
masz dwadzieścia trzy lata 
i niełatwo cię nabrać  
więc zaciągasz się mocno 
dwudziestym trzecim  
skrętem wyplecionym starannie 
gorączkowo wpatrując się 
w swoje zdjęcie na okładce TIME’a 
z podpisem Jan XXIII 
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Prowansja to rodzaj przeznaczenia 
 
 
nie kryła się  
z tym 
[kultura małych dziwek?] 
zdecydowała  
częściowo obnażyć  
na tarasie  
liźnięte ledwie  
lędźwie  
muśnięte musinelle 
– obrzęknięte tkanki – 
 
skąd widać ją  
było z publicznej  
drogi i jest teraz  
zdruzgotana lub też  
pałac zirytowany  
jest tym  
że ludzie są 
tym  
zainteresowani 
 
 

Ninette Nerval 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 
 

Naturalnie 
 

 
wjeżdżamy w wasze wysokości / Jak wyżej 
za pomocą dźwięcznych artefaktów / Ukrywa 
tony w toni / Jednak bardziej cierpię, zacięta 
dolegliwość w umileniu łóżka. Ja na ostatnim 
stopniu / & okrasić przesyt / Apetyt, co apetyt? 
Chcący się spodziewać / Pokarm dla estetyki, 
 
widzę go w patrzeniu. Bohater nosi wąsy 
i ślady po ospie / Alarm rozkwita w żyłach, 
ciepło porucznika / Nie mówiłem, że kocham / 
Bym pociągnął z buta. Będąc w czekać na balet, 
w uchodzić z wolenia / Very łatwo uwierzyć, 
very dobrze zatrząść / Spoczynek bierze górę 
 
nad całą boleścią. „Umrzeć” ujarzmia dowcip / 
Czymże doprawiony? Toczący parafinę w środku 
iloczynu, kłamstewko w sutenerze / Za mały na afekt / 
Jak rozsznurować igłę, zmieścić spektakl w dzbanku? 
Będzie czynił szerokość, starannie wkopywał / 
Gdzie matka pod powałą zaczepiona w żegnaj. 
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Naturalnie 
 
 
zjeżdżamy wasze wysokości / Jak wyżej 
za pomocą niewdzięcznych antraktów / Urywa 
skany dłoni / Jednak bardziej czerpię, zaległe 
dotkliwości w ulubionych nóżkach. Ja na ostatnim 
szczeblu / & oznaczyć przebyt / Patetyzm, co patetyzm? 
Chcący się polewać / Pokarm dla erotyki, 
 
wiem go w oparzeniu. Bohater znosi dąsy 
i barki na Odrze / Alarm rozkwitł na tyłach, 
ciekło z południka / Nie mówiłam, że kocham / 
Bym wyciągnął dłuto. Będąc w czkać na bilety, 
w ugodzić z wątlenia / Very łatwo uśmierzyć, 
very dobrze zasiąść / Uczynek bierze górę 
 
nad całym zamiarem. „Umieć” ujmuje dowcip / 
Komuż zagrabiony? Tnący polopirynę pośrodku 
zaczynu, kłamstewko na stoliku / To za mały efekt / 
Jak rozplanować igłę, zmieścić spektrum w banku? 
Będzie czyścił szerokość, starannie wykpiwał / 
Gdzie maska pod pochwałą uczepiona czekaj. 
 
 

Tomasz Dalasiński 
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W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
TOWARZYSZA 

 
 

LECH BRYWCZYŃSKI 
 
 

Pewnego razu w Soclandii 
Dramat w jednym akcie 

 
    Czystość rewolucji może trwać dwa tygodnie 

                                                                  
Jean Cocteau 

  
OSOBY: 
Więzień I 
Więzień II 
Więzień III 
Więzień IV 
Strażnik 
 
SCENA PIERWSZA 
Cela więzienna: nie otynkowane ściany, pod sufitem żarówka bez 
oprawy, metalowe łóżka, przy nich taborety. Trzy łóżka są 
zaścielone, na czwartym leży tylko materac. Na łóżkach siedzą 
dwaj staruszkowie w strojach więziennych: jeden z nich czyta 
książkę, a drugi ogląda swoje ordery, zdjęcia i inne pamiątki, 
przechowywane w kartonowym pudełku. Trzeci staruszek stoi przy 
zlewie i starannie, bez pośpiechu zaczesuje włosy. 
 
Więzień I: - (przerywa czytanie, zamyka książkę. do Więźnia III) 
Patrzcie go, jaki elegant! Bawisz się tym grzebieniem tak długo, jakbyś 
naprawdę miał co czesać!  
 
Więzień II: - Właśnie, właśnie... Też chciałbym się kiedyś dopchać 
do lustra! 
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Więzień III: - Dopchać? (śmieje się bezgłośnie) Zdążysz, nie martw 
się. (odkłada grzebień, odwraca się, spogląda na nich w milczeniu) 
Chcę jakoś wyglądać. Przecież wiecie, jaki mamy dzisiaj dzień.  
 
Więzień II: - Jasne! Rocznica jego urodzin... (wskazuje dłonią 
ku górze) Towarzysz pierwszy sekretarz ukończyłby dzisiaj 
dziewięćdziesiąt lat. Gdyby żył... 
 
Więzień I: - Codziennie czytam jego wspomnienia. (potrząsa trzymaną 
przez siebie książką) I nigdy nie mam dosyć... 
 
Więzień III: - (do Więźnia II, wskazując na lustro) No, możesz już 
iść. Lustro czeka! (podchodzi do swojego łóżka, siada na nim) 
 
Więzień II: - Niech sobie czeka! Żartowałem... (uśmiecha się) 
Do czego mam się spieszyć? Prędzej wyjdę stąd na cmentarz, niż 
na wolność...  (na chybił trafił wyjmuje z pudełka jeden z medali, 
przygląda mu się przez dłuższą chwilę) Ten order dostałem od niego 
osobiście, pamiętam jak dziś. (przysuwa medal do oczu, czyta) 
Za walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne...  
 
Więzień I: - Skoro tak, to ja skorzystam... (odkłada książkę na łóżko) 
Co prawda goliłem się wczoraj, ale i teraz... (gładzi się dłonią 
po brodzie, sprawdzając zarost) nie zawadzi. W takim dniu! (wstaje, 
podchodzi do lustra, sięga po przybory do golenia) Poznałem go 
w partyzantce. Sytuacja była trudna – Niemcy atakowali, próbowali wziąć 
nas w okrążenie... A on stanął na łące i zaczął mówić o tym, jak będzie 
wyglądał kraj po wojnie. Że będą budowane szkoły i fabryki, że nie 
będzie bezrobocia... (z westchnieniem) My, chłopaki ze wsi, 
słuchaliśmy tego, jak urzeczeni! Dopiero wtedy zrozumieliśmy tak 
naprawdę, o co  walczymy... (namydla pędzlem brodę) 
 
Więzień II: - (sam do siebie) Byłem wtedy ministrem kultury. Wezwał 
mnie do siebie, spojrzał mi przenikliwie w oczy, jak to tylko on potrafił, 
a potem powiedział: „Jesteś pracowity, odpowiedzialny... Ale z upływem 
czasu popadasz w rutynę, zamieniasz się w skostniałego urzędnika. 
Dlatego partia powierza ci nowe zadanie. Przez miesiąc popracujesz 
fizycznie w spółdzielni rolnej, żeby zbliżyć się do problemów, którymi 
żyją ludzie... Potem wrócisz do stolicy i obejmiesz funkcję ministra 
rolnictwa. Zgoda?” A ja na to: „Tak jest!” (bezmyślnie gmera w swoim 
pudełku) 
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Na dłuższą chwilę zapada cisza. Więzień I goli się starannie. 
 
Więzień III: - Było takie spotkanie w cementowni, ze dwadzieścia lat 
temu. Mówił do robotników o sprawach krajowych, o polityce 
światowej... Jego szczerość mnie zaskoczyła. Mówił nawet to, o czym ja 
sam jeszcze nie wiedziałem, chociaż byłem wtedy ministrem spraw 
zagranicznych! 
 
Więzień II: - (wyjmuje z pudełka kolejny order, przygląda mu się) 
A to jest medal za utrwalanie władzy ludowej! (po chwili, nie 
odkładając medalu) Masz rację, On umiał rozmawiać z ludźmi! 
Przypominam sobie takie spotkanie z góralami. Wszyscy siedzieli przy 
ognisku. Jeden z miejscowych wstał i zaczął mówić. A on wtedy: „Siadaj, 
bracie! Kiedy rozmawiamy na siedząco, jesteśmy bliżej ziemi!”. 
 
Więzień I: - (nie przerywając golenia) Właśnie, bliżej ziemi... Byłem 
szefem komitetu miejskiego partii w stolicy. Miałem akurat naradę 
aktywu, kiedy on się pojawił. Zaskoczenie! Spytał, czy może posłuchać 
dyskusji... (odchrząkuje, odkłada przybory do golenia) Po naradzie 
zaczął rozmawiać z ludźmi, wypytywać każdego o zdrowie, rodzinę, 
dzieci. Okazało się, że jeden z dyrektorów, biorących udział w naradzie, 
był żonaty od lat, a mimo to nie miał dzieci. Nic o tym nie wiedziałem, 
ten dyrektor nigdy mi o tym nie wspominał... (po chwili) Nasz stary 
bardzo się tym przejął. Kiedy wszyscy już wyszli, spojrzał na mnie 
surowo i powiedział: „Plan, produkcja, to nie wszystko. Najważniejsi są 
ludzie! Dlaczego nikt nie próbował rozwiązać tego problemu?” (kiwa 
głową) Zdrowo mnie wtedy objechał... Kilka dni później przyjechali 
ludzie z bezpieki i zawieźli żonę tego dyrektora do kliniki. Kuracja się 
udała: w ciągu następnych pięciu lat urodziła troje dzieci. Wyobrażacie 
sobie? (myje twarz, a potem wyciera ją ręcznikiem) 
 
Więzień II: - A ta konferencja oświatowa, którą prowadziłem? Dyskusja 
nie trzymała się kupy, brak było w tym wszystkim głębszej myśli... 
(bezwiednie grzebie w swoim pudełku) W połowie obrad przyjechał 
on i przysłuchiwał się kolejnym wystąpieniom. Potem poprosił o głos. 
Powiedział, że dyskusja była ciekawa i że chce się z nami podzielić 
drobnymi uwagami, które mogą się nam przydać w trakcie obrad. 
Te „drobne uwagi” to był wielki wykład! Wszystko zrobiło się jasne 
i oczywiste... 
 
Więzień III: - (z ożywieniem) Zapomniałem powiedzieć, że w tej 
cementowni on rozmawiał, paląc papierosa. W pewnej chwili młody 
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robotnik zwrócił mu uwagę, że tu nie wolno palić, bo jest zakaz. 
Konsternacja! A on? Uśmiechnął się i podał temu robotnikowi rękę. 
„Słuszna uwaga. Bardzo przepraszam! Dlaczego nikt mi wcześniej nie 
powiedział?”. Zgasił papierosa i kontynuował dyskusję.  
 
Więzień II: - (wyciąga z pudełka kolejne odznaczenie) Ten order 
jest za zasługi dla obronności kraju! Byłem wtedy ministrem obrony... 
(wyjmuje następny medal) Ten za zasługi dla ochrony przyrody! 
Pamiętam... Zaraz potem przeszedłem do resortu oświaty... (zastanawia 
się przez chwilę) Nie, chyba do zdrowia... Albo rybołówstwa? 
 
Więzień III: - (do Więźnia II) Zastanawiam się, czy przypadkiem nie 
urodziłeś się z teką ministerialną. Nie objąłeś tylko mojego resortu, 
dyplomacji... 
 
Więzień I: - (z ręcznikiem w dłoni, wolnym krokiem przechadza 
się po celi) A pamiętacie burzę, jaką wywołała pierwsza powieść tego 
pisarzyny? Wiecie, o kogo chodzi... (obaj pozostali potakują) Cenzura 
w końcu przepuściła książkę, ale wielu było takich, co chcieli autorowi 
dokopać. Bo uważali, że to kontrrewolucyjna powieść. Z powodu tej 
sceny: odbywa się wieczorne spotkanie Biura Politycznego, a jego 
uczestnicy są tak opisani, że przypominają hersztów mafii... On trochę 
się wkurzył, ale mimo wszystko wziął autora w obronę. Powiedział, że 
młodzi twórcy muszą być zbuntowani, pogratulował mu książki. (wiesza 
ręcznik na swoje miejsce, a potem wraca do swojego łóżka i siada 
na nim) A teraz ten dupek robi z siebie męczennika i herolda 
demokracji! 
 
Więzień II: - Ci intelektualiści są najgorsi! Tworzyli za państwowe 
pieniądze, a kiedy socjalizm zaczął się chwiać, nagle poczuli do niego 
odrazę... (przez chwilę milczy, by potem, triumfalnym gestem, 
wydobyć z pudełka kolejny medal) Za zasługi dla socjalistycznej 
kultury! 
 
Więzień III: - W któreś urodziny przyjechała do niego z życzeniami 
delegacja z odległego regionu. Była w tej delegacji staruszka – prosta 
kobieta ze wsi, dojarka. Spojrzał na jej dłonie i powiedział: „Od razu 
widać, że te dłonie przez całe życie ciężko pracowały. Złote ręce, godne 
najwyższego szacunku!”. 
 
Na pewien czas zapada cisza. Więzień II bez pośpiechu chowa 
wszystkie medale do pudełka i zamyka je. 
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Więzień III: - (kładzie się wygodnie na łóżku, wpatrzony w sufit) 
Pamiętam uroczyste odsłonięcie jakiegoś pomnika. Lokalne władze, 
młodzież - wszyscy czekają... Przyjechał. Akurat było po wielkiej ulewie. 
Do pomnika było ze sto metrów, ale błoto takie, że samochód nie dałby 
rady bliżej dojechać. Mówię do niego: - Towarzyszu sekretarzu, jest tyle 
błota, proszę zaczekać! (uśmiecha się) Ale on tylko machnął ręką:  
„To jest pomnik bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę. A wy mi tu 
o błocie!”. I poszedł pieszo, nie zważając na nic... 
 
Więzień I: - On jest jak górski szczyt. Im dalej się od niego oddalamy, 
tym większy się nam wydaje... 
 
Więzień II: - Ile od siebie wymagał! Jak spojrzę na tych, co teraz, 
„demokratycznie wybrani” sprawują rządy... Im wszystko uchodzi. Mogą 
mieszkać w luksusowych warunkach, spędzać urlopy w najdalszych 
zakątkach kuli ziemskiej, wysyłać swoje dzieci do drogich szkół – nikt nie 
ma im tego za złe. (kwaśno) Kiedy byłem ministrem, musiałem 
stanowić wzór skromności, nie mogłem zbyt wiele zarabiać, żeby nie 
wywołać oburzenia klasy robotniczej... 
 
Więzień II: - Teraz ludzie uwierzyli w demokrację. Naiwni! (chowa 
swoje pudełko pod poduszkę) 
 
Więzień III: - (ziewa przeciągle, pociera dłońmi skronie, a potem 
siada) Sami też jesteśmy winni. Po jego śmierci wybraliśmy 
nieodpowiedniego następcę – nie sprostał zadaniu, był chwiejny, 
a w końcu nikczemnie zdradził. Oddał władzę bez wystrzału. 
 
Więzień II: - (zaciskając pięści) Gdybym tylko dorwał tego drania! 
 
Więzień I: - Utraciliśmy rewolucyjną czujność... 
 
Zapada cisza, wszyscy ponuro wpatrują się w podłogę. 
 
Więzień III: - Wiecie, tak między nami mówiąc... Wydaje mi się, że 
socjalizm upadł dlatego, że stawiał ludziom za wysokie wymagania. Żeby 
pracowali dla wspólnego dobra, dla idei...  
 
Więzień I: - Bo tak trzeba. 
 
Więzień III: - Utopia! Ludzie pracują wtedy, kiedy boją się śmierci 
głodowej. A kiedy nie ma bezrobocia, olewają wszystko... 
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Więzień II: - (zaskoczony) Więc uważasz, że socjalizm upadł, bo jest 
sprzeczny z ludzką naturą? Że ludzie do niego nie dorośli? (po chwili) 
Skąd wiadomo, że kiedykolwiek dorosną? 
 
Więzień I: - Jak macie gadać takie głupoty, to lepiej siedźcie cicho! To 
defetyzm, towarzysze! 
 
Zapada cisza, Więzień I siada na swoim łóżku. 
 
Więzień III: - Naprawdę wierzycie w jakiś Komunizm 2? Obyście mieli 
rację! (po namyśle) Po tym, co się stało, kilka spraw trzeba będzie 
w naszej doktrynie zmienić. Ale trzon pozostanie.  
 
Więzień II: - Tylko ta nazwa - Komunizm 2! Ale wymyśliłeś! Brzmi jak 
tytuł filmu. Nie można tak... 
 
Milknie, bo słychać zbliżające się kroki, a potem zgrzytanie 
klucza w zamku. Wszyscy trzej więźniowie wstają, z niepokojem 
wpatrzeni w drzwi.  
 
Więzień II: - (szeptem) Znowu przesłuchanie?  
 
Więzień III: - Chyba nie, przecież już tyle razy... 
 
Drzwi się otwierają.  Do celi wchodzi umundurowany Strażnik, 
a z nim Więzień IV, trzymający pościel i torbę z rzeczami 
osobistymi.  
 
Strażnik: - Nowy lokator do tej celi! Tam jest wolne łóżko... (lekko 
popycha Więźnia IV w stronę wskazanego łóżka) Panowie na pewno 
się znacie, macie Biuro Polityczne prawie w komplecie. (krztusząc się 
ze śmiechu) Możecie zaczynać obrady!  
 
Więzień I: - Żartuj sobie, żartuj, imperialistyczny pachołku. 
 
Strażnik: - Zobaczymy jak zaśpiewacie, kiedy proces się skończy... Kiedy 
wszyscy dostaniecie sprawiedliwe wyroki za wasze krwawe zbrodnie!  
 
Więzień II: - (siląc się na patos) Krew, przelana przez 
rewolucjonistów, to tylko strumyk wobec wielowiekowych rzek ucisku...  
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

225 
 

Strażnik: - Ale poezja! (śmieje się chrapliwie) Możecie sobie gadać, 
nic wam już nie pomoże.  (wychodzi z celi i dokładnie zamyka 
drzwi, nie przestając się śmiać. potem słychać jego oddalające się 
kroki) 
 
Więzień III: - (sam do siebie) Sprawiedliwe wyroki? W polityce ten, 
kto traci władzę, zawsze jest winien... 
 
 
SCENA DRUGA 
Zapada długotrwała cisza. Więzień IV niepewnie, nerwowymi 
ruchami rozkłada swoje rzeczy na wolnym łóżku. Trzej pozostali 
stoją nieruchomo, wpatrując się w każdy jego ruch. 
 
Więzień I: - (wolno cedząc słowa) Proszę, proszę... Kogo my tu 
widzimy? Były przywódca naszej ludowej republiki. Towarzysz... zdrajca. 
 
Więzień II: - Tchórz. Kapitulant. 
 
Więzień III: - Zamienić pałac prezydencki na celę... (z ironią) Jakiż 
to bolesny upadek, prawda? 
 
Długa, pełna napięcia cisza. 
 
Więzień IV: - (z rezygnacją) Słuchajcie, ja naprawdę... (przerywa 
rozpakowywanie, siada na łóżku) Przecież znamy się od tylu lat... 
Pozwólcie, że wam wyjaśnię... 
 
Więzień III: - Z tym akurat się zgadzam. (do Więźnia I) Trzeba sobie 
parę rzeczy powiedzieć...  Bez tego zupełnie nie wiem, jak się do niego 
odnosić! 
 
Więzień I: -  Zgoda! Niech tak będzie! (uroczystym tonem) 
Towarzysze! Niniejszym otwieram posiedzenie naszego Sądu Partyjnego!  
 
Więzień IV: - Sądu? Jakiego sądu?  
 
Więzień II: - Ogłuchłeś? Partyjnego! 
 
Więzień IV: - Jeszcze się bawicie w te przepisy, regulaminy partyjne? 
(spogląda na nich, zaskoczony) Żartujecie?  
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Więzień III: - Nastroju do żartów nie mamy, odkąd doprowadziłeś 
nasze socjalistyczne państwo do upadku.  
 
Więzień IV: - Ale przecież nasza partia została rozwiązana, 
zdelegalizowana... 
 
Więzień II: - (wzruszając ramionami) Ta ich „delegalizacja” obchodzi 
mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. 
 
Więzień III: - Wiesz, gdzie ja mam burżuazyjne prawo? Chcesz, żebym 
ci pokazał?  
 
Więzień IV: - Nie, nie! Lepiej nie pokazuj... 
 
Więzień I: - (wyprostowany, z surowym wyrazem twarzy. 
odchrząkuje, obaj pozostali stają po jego bokach, w podobnych 
pozach) Co towarzysz ma na swoje usprawiedliwienie? Pytam o to 
oficjalnie, jako przewodniczący składu sędziowskiego! (wszyscy trzej 
siadają obok siebie na sąsiednim łóżku, wpatrując się w twarz 
Więźnia IV) Proszę mówić, sąd słucha! 
 
Więzień IV: - No, dobrze... (wstaje) Ale może najpierw wy mi powiecie, 
co się z wami działo? Kiedy się to wszystko zaczęło, straciłem z wami 
kontakt! 
 
Więzień II: - Straciłeś... Byłeś zbyt zajęty... Rozbijaniem naszej partii.  
 
Więzień I: - (tonem napomnienia) Proszę nie przeszkadzać 
oskarżonemu! (do Więźnia IV) Kontynuujcie, towarzyszu! Tylko 
radziłbym trzymać się tematu. 
 
Więzień IV: - Spróbuję... (milczy przez chwilę, potem bierze głęboki 
oddech) Na wstępie chciałbym zapewnić, że  naprawdę miałem zamiar 
utrzymać socjalizm. Chciałem jedynie dodać do naszego ustroju więcej 
praw człowieka, dopuścić do głosu opozycjonistów, dysydentów... 
 
Więzień II: - I dopuściłeś. Najpierw domagali się prawa do wyrażania 
swoich poglądów... Później zechcieli startować w wyborach, a w końcu 
sięgnęli po władzę. Teraz są w parlamencie, w rządzie, w wielkim 
biznesie... To o demokrację im chodziło, czy o władzę i pieniądze? 
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Więzień III: - Kiedy próbowaliśmy z nimi walczyć, ty nas 
powstrzymywałeś. Nazywałeś nas „partyjnym betonem”, 
„dogmatykami”... 
 
Więzień IV: - Nie ścigałem opozycjonistów, kiedy byli słabi, to fakt. 
Nawet wtedy, kiedy zaczęli strajkować, rozrabiać na ulicach... Może 
to był błąd... Miałem nadzieję, że jak dodam trochę demokracji... 
 
Więzień II: - Daj spokój z tym dodawaniem! Polityka to nie jest przepis 
na zupę. (poirytowany) Kiedy ci twoi demokraci podpalali komitety 
partyjne, nie kiwnąłeś palcem! To po czyjej stronie naprawdę byłeś? 
 
Więzień IV: - Chciałem uniknąć rozlewu krwi. 
 
Więzień III: - Rozlew krwi był i tak. Kiedy oni obrośli w piórka i zaczęli 
się rozprawiać z naszymi ludźmi. 
 
Więzień I: - Pozwoliłeś reakcjonistom przejąć władzę i zaprzepaścić 
zdobycze rewolucji. Takie są fakty, towarzyszu.  
 
Więzień II: - Gdyby chodziło tylko o nas, pal diabli! Swoje już 
przeżyliśmy. Ale za twoje błędy płacą wszyscy. 
 
Więzień III: - Ilu jest teraz bezrobotnych, ilu wyemigrowało. Za to 
wszystko ponosisz odpowiedzialność. Przynajmniej w części. 
 
Więzień IV: - Macie trochę racji. Ale myślę, że to, co się stało, było 
nieuniknione. Nikt, na moim miejscu, nie obroniłby socjalizmu. Zmieniła 
się sytuacja międzynarodowa, dłużej nie bylibyśmy w stanie... Widziałem 
ludzi, którzy domagali się demokracji, wolnych wyborów... Wy 
zamknęlibyście ich w więzieniu, może nawet w tym. A ja wolałem dać im 
szansę. 
 
Więzień III: - I samemu dać się wyrzucić z pałacu prezydenckiego! 
(szyderczo) Albo jesteś zdrajcą, albo nieudacznikiem! 
 
Więzień II: - On miał rację, trzymać się klasyków marksizmu-leninizmu, 
nie eksperymentować! Ten ustrój nie znosi takich zabaw.  
 
Więzień IV: - Dajcie mi powiedzieć choć słowo! (odchrząkuje, przez 
chwilę zbiera myśli) Pamiętacie? Kiedy obejmowałem funkcję 
pierwszego sekretarza partii od razu zastrzegłem, że nie będę w stanie 
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zastąpić swego poprzednika. On o wszystko się troszczył, na wszystkim 
się znał... Dla każdego miał czas, w wolnych chwilach pisał referaty, 
artykuły, rozprawy... Tacy ludzie rodzą się raz na kilka pokoleń. 
 
Na chwilę zapada cisza. 
 
Więzień II: - (oskarżycielskim tonem) Skupmy się na konkretach. 
Fabryki, które budowaliśmy z takim wysiłkiem, oni sprzedali za bezcen!  
Rozwiązali spółdzielnie rolne - tam gdzie były uprawy, teraz są nieużytki. 
 
Więzień IV: - Te fabryki były przestarzałe. Poza tym, ludzie więcej tam 
nakradli, niż wypracowali. Kiedy wszystko jest wspólne, państwowe, czyli 
„niczyje”, to... (macha ręką) Dlatego próbowałem wprowadzić 
niewielkie, kontrolowane bezrobocie, jako czynnik motywujący. Dać 
trochę  więcej miejsca dla prywatnego biznesu. Może byłem naiwny, 
może nie da się pogodzić socjalizmu z wolnością. Ale wiedziałem jedno: 
warto spróbować! Jak się to wszystko skończyło, sami wiecie. Zrobiłem 
wyłom i tama runęła. (milczy przez chwilę) Chciałem dobrze. A że nie 
wszystko mi się udało... (rozkłada bezradnie ręce) Tyle mam 
do powiedzenia. 
 
Więzień I: - Dziękuję! (do Więźnia II i Więźnia III) Czy są jeszcze 
jakieś pytania? (obaj przecząco kręcą głowami) Dobrze... 
(do Więźnia IV) Proszę usiąść! (Więzień IV siada na swoim łóżku. 
Więzień I zastanawia się długo, potem bierze głęboki oddech) 
Każdy ma prawo popełniać błędy. Ale trzeba ponosić za nie 
odpowiedzialność. Niech oskarżony wstanie! (Więzień IV wstaje) Sąd 
partyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu sprawy, biorąc 
wszystkie jej aspekty pod uwagę uznaje, że za omówione tu błędy 
oskarżonego towarzysza właściwą karą będzie wykluczenie z partii. 
To najwyższa, przewidziana statutem sankcja. Wyrok jest prawomocny 
i nie podlega odwołaniu. (po chwili) Czy oskarżony ma coś jeszcze 
do powiedzenia? 
 
Więzień IV: - Pewnie! (stanowczo) Nie zgadzam się z tą decyzją. 
Zawsze byłem jednym z was. Intencje miałem czyste...  
 
Więzień I: - (pojednawczo) Wierzymy w czystość intencji. Ale nie ma 
to wpływu na wyrok Sądu Partyjnego. (oficjalnym tonem) Ogłaszam, 
że od tej chwili nie jest pan już członkiem naszej partii. 
 
Więzień II: - Trudno, proszę pana. Taka jest wola partii! 
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Więzień I: - Kończymy obrady sądu. Dziękuję! (wstaje i odchodzi 
w stronę swojego łóżka. Obaj pozostali wstają również i odwracają 
się tyłem do Więźnia IV, ten ostatni, nie wiedząc, co z sobą 
począć, zabiera się za ścielenie łóżka). 
 
Więzień III: - (do Więźnia I) Też mi kara – wyrzucenie z partii! To jak 
prezent! W dzisiejszych warunkach, kiedy wszyscy uciekają od nas jak 
szczury z tonącego okrętu... 
 
Więzień IV: - Bzdury gadasz! To dla mnie gorsze, niż wyrok, który mi 
dadzą ci, tam... (pokazuje w stronę drzwi) Co oni mogą mi jeszcze 
zrobić? (kończy ścielenie, siada na łóżku) Za stary jestem, żeby to 
mnie obchodziło. 
 
Strażnik: - (głośno, zza drzwi) Co to za dyskusje? Cisza ma być! Spać! 
 
Wszyscy w milczeniu przygotowują się do snu i kolejno kładą się 
na swoich łóżkach. Więzień I gasi światło i kładzie się jako ostatni.  
 
SCENA TRZECIA 
Wczesny ranek, w celi panuje półmrok. Cisza, wszyscy śpią. 
Po jakimś czasie zza drzwi dobiega odgłos zbliżających się 
kroków. 
 
Strażnik: - (głośno, waląc pięściami w drzwi) Pobudka! Wstawać, 
czerwone pająki! Wyklęty powstań ludu ziemi! (śmieje się głośno) 
 
Kroki się oddalają, zapada cisza. Więzień I, Więzień II i Więzień 
III długo przeciągają się, zaspani. 
 
Więzień I: - (ziewając) Towarzysze, zaczyna się nowy dzień! Wstajemy! 
(siada na swoim łóżku, potem wstaje i gimnastykuje się 
energicznie) 
 
Więzień II: - Aaaaaa... (ziewa)  Do czego się tu spieszyć... (przeciąga 
się) Co za różnica, noc czy dzień... (siada) 
Więzień III: - Właśnie... (odgarnia kołdrę, siada) 
 
Więzień I: - (nie przerywając gimnastyki) Nie wolno się godzić 
na taką wegetację – trzeba tworzyć historię! 
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Więzień II: - (drapiąc się po głowie) Podobno szczęśliwe narody nie 
mają historii... (ziewa) 
 
Więzień III: - Jak to: nie mają? 
 
Więzień II: - No zwyczajnie. Po prostu żyją. 
 
Więzień III: - Z czego? 
 
Więzień II: - (poirytowany) Daj mi spokój! Tak się tylko mówi. Żyją 
szczęśliwie, bo jest im dobrze. Więc nie muszą się oglądać za siebie, 
w przeszłość... 
 
Więzień I kończy gimnastykę serią skłonów, a potem siada 
na swoim łóżku. 
 
Więzień III: - My mamy już tylko przeszłość. Jak nie będziemy się 
na nią oglądać, to co nam zostanie? 
 
Więzień II: - Gdybyśmy byli burżujami, to moglibyśmy pławić się 
w luksusie. 
 
Więzień III: - Dzięki za dobrą radę! (śmieje się) Niektórzy się pławią, 
dzięki nieudolnym rządom naszego przyjaciela! (wskazuje na Więźnia 
IV, wciąż leżącego nieruchomo na swoim łóżku) 
 
Więzień I: - A pewnie! Hulaszczy tryb życia to teraz oznaka 
patriotyzmu. Kiedy taki kapitalista szasta groszem, to napędza 
koniunkturę gospodarczą i tworzy nowe miejsca pracy! (śmieje się)  
 
Więzień III: - To dlaczego mnie w dzieciństwie uczono, że trzeba być 
oszczędnym? (po chwili, wskazując na Więźnia IV) Czemu nasz 
dawny kolega nie wstaje? 
 
Więzień I: - Nie jest jeszcze przyzwyczajony do więziennego porządku 
dnia. (wstaje, podchodzi do Więźnia IV i lekko poszturchuje go  
w ramię) Pobudka! Niech pan wstanie! (widząc, że Więzień IV nie 
reaguje, potrząsa nim mocno) Wstawać! Już pora... (zaniepokojony) 
Słuchajcie, chyba coś się z nim stało... Zobaczcie! (obaj pozostali 
szybko podchodzą) Nie wiem, czy on... (Więzień II przysuwa ucho 
do ust Więźnia IV, żeby wyczuć jego oddech, równocześnie 
Więzień III ujmuje leżącego za nadgarstek, żeby zbadać puls) 
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Więzień II: - Nie oddycha! (odsuwa rękę od Więźnia IV) Czy 
to znaczy, że... 
 
Więzień III: - (puszcza przegub Więźnia IV, dotyka jego czoła) 
Rzeczywiście, jest już zimny... (nieswoim głosem) Nie żyje. Co najmniej 
od dwóch godzin... (prostuje się) To mi wygląda na zawał. A może 
wylew? 
 
Więzień II: - Co za różnica, skoro i tak... 
 
Zapada cisza. Wszyscy trzej długo stoją, w osłupieniu spoglądając 
na siebie. 
 
Więzień I: - Zmarł w czasie snu. Nagła śmierć... Lekka. Nie miał aż tak 
źle. 
 
Więzień II: - (w zadumie) Ciekawe, jak to jest po śmierci... Czy ta... 
dusza naprawdę istnieje.  
 
Więzień III: - (nieobecnym tonem) Serce nie wytrzymało. Nic 
dziwnego, ostatnie lata nie były dla niego łatwe. 
 
Więzień I: - Tak! No i chorował. Zdaje się, że rok temu miał operację... 
 
Więzień III: - Szkoda chłopa. Mimo wszystko dobry był... towarzysz.  
 
Więzień I: - (gestem głowy wskazując zmarłego) Kto jest za tym, 
żeby pośmiertnie przywrócić go do partii? (podnosi rękę, obaj 
pozostali bez wahania robią to samo) Ogłaszam, że uchwała została 
podjęta jednomyślnie. (po chwili, stając na baczność) Oddajmy 
towarzyszowi ostatni hołd! 
 
Staje na baczność, obaj pozostali robią to samo. Trwają tak 
nieruchomo. 
 
KURTYNA 
 
 

Lech Brywczyński 
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Yass Anders, Pomieszanie pomieszczeń 
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J. 
 
 

1000 słów za, a nawet przeciw. 
Wolny Rynek Poetycki 

 
 
Pięciolecie jednej z najbardziej rozpoznawalnych toruńskich 

imprez literackich – Wolnego Rynku Poetyckiego – które (wcale nie tak 
hucznie) obchodziliśmy w roku 2012, zmusza, a przynajmniej inspiruje, 
do poczynienia kilku uwag na temat tego, czy założenia, jakie postawili 
przed sobą jej twórcy, zostały satysfakcjonująco zrealizowane. Te kilka 
uwag pozwalam sobie poczynić z tym większą przyjemnością, że sam 
byłem uczestnikiem kilku edycji Rynku, w tym pierwszej, plenerowej, 
w ogródku Wiczy. 

Formuła tego felietonu – 1000 słów na zadany (sobie) temat – 
ogranicza nieco pole manewru, sprawiając, że pewne kwestie można 
jedynie zasygnalizować. Będąc za Wolnym Rynkiem, spróbuję, 
bynajmniej nie z powodu chęci dokopania temu czy owemu, przedstawić 
5 powodów na pięciolecie WRP, dla których impreza ta nie była i nie 
jest, mimo swojej potencjalności, naprawdę istotnym elementem życia 
kulturalnego Torunia. 

1. Siła Rynku już w samym zarodku obraca się w jego największą 
słabość. Siłą Rynku jest i było to, że wiersz przeczytać tam może każdy – 
Rynek ma więc quasi-slamową formułę z wyłączeniem oceniania 
w postaci buczenia i tupania. Na Rynku nie ma nagród, bo nagrodą jest 
samo przeczytanie tekstu. Niestety, najczęściej – nagrodą dla czytającego, 
a karą dla publiczności. Poziom literacki tekstów większej części 
uczestników, dodam od razu: tych niezaproszonych (nie mylić, a może 
właśnie mylić?, z „nieproszonych”) i nieanonsowanych, woła o pomstę 
do nieba. Jasne, że tego nie da się uniknąć, jeśli przyjmuje się otwartość 
jako przewodnie hasło imprezy. Pytanie jednak: czy faktycznie – 
z perspektywy tych pięciu lat – można powiedzieć, że otwartość 
festiwalowej (podkreślam raz jeszcze: festiwalowej, bo WRP jest 
festiwalem) imprezy literackiej jest dobrym pomysłem? Festiwal 
powinien, jak sądzę, mieć zawsze jakąś rangę; o randze festiwalu 
natomiast świadczą jego uczestnicy i publiczność. Jeden Dehnel czy 
jeden Macierzyński sprawy nie załatwiają, podobnie jak utalentowani 
poeci toruńscy, którzy muszą się swoimi wierszami przedzierać przez 
gąszcze tandety serwowanej przez gości z tak zwanej ulicy. Być może 
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lepiej byłoby, gdyby impreza festiwalowa była spotkaniem sprawdzonych 
tu i ówdzie artystów, natomiast tym niesprawdzonym lepiej byłoby 
zostawić inne furtki, przez które wdzieraliby się do literackiego światka – 
slamy, konkursy, warsztaty i pisma literackie o randze ustalanej nie przez 
tych wdzierających się, ale przez wszystkich -orów: organizatorów, 
jurorów, mentorów i redaktorów. Wówczas Rynek stałby się imprezą 
ambitniejszą, choć jednocześnie nie musiałby tracić swojej „wolności”. 
W jaki sposób? O tym niżej. 

2. Wolny Rynek jest substytutem najbardziej podstawowych 
komórek budujących życie literackie, jakimi są spotkania (tzw. wieczory, 
nawet jeśli odbywają się popołudniami czy nocami) literackie. W Toruniu 
takich spotkań, przynajmniej prezentujących poezję autorów młodych, 
jak na lekarstwo. Nie ma spotkań, nie ma więc wymiany myśli – brakuje 
AUTORA (który czyta i odpowiada na pytania), KRYTYKA (który 
pytania zadaje) i AKTYWNEJ PUBLICZNOŚCI (która wchodzi 
w interakcje z autorem i krytykiem, nie tylko przez potakiwanie). 
Na WRP w stronę autora nie latają pomidory, publiczność w skupieniu 
słucha największych bleblowin, brakuje instancji, która dałaby 
do zrozumienia, że ten a ten przeczytany wiersz jest stekiem 
[AUTOCENZURA] i po prostu przeczytany nie powinien zostać. 
Wreszcie, brakuje dialogu – wiersze wiszą w próżni, odbijają się od siebie 
i od słuchających, a jeśli w ogóle są komentowane, to tylko po cichu 
(a i to – wiem, widziałem – z rzadka). Na Wolny Rynek – stwierdzam to 
z przykrością, choć nie uważam, że dotyczy to 100% publiczności – nie 
przychodzi się po to, żeby słuchać wierszy i słuchać wypowiedzi 
o wierszach; przychodzi się po to, aby wiersz przeczytać i ogłuchnąć, 
a w najlepszym razie udawać, że słyszy się wszystko, tylko akurat nie to, 
co dzieje się na scenie. WRP, mimo najlepszych chęci, nigdy nie zastąpi 
tradycyjnych spotkań literackich. Paradoksalnie, największą wadą Rynku 
jest to, że istnieje w sytuacji, w której nie istnieje (bo istnieć nie może) 
jako alternatywa; to, że nie jest on opozycyjny w stosunku do spotkań 
autorskich, ale jest wypełniaczem próżni. Rynek miałby się świetnie, 
gdyby uzupełniał wieczorne (popołudniowe, nocne) spotkania 
z poetami, jednak jako jedyna cykliczna i w miarę regularna impreza 
młodoliteracka nie jest w stanie stać się motorem życia literackiego. 
A skoro Mahomet nie przychodzi do góry, co powinna uczynić góra? 
Dodajmy do Rynku element dialogu, dodajmy rozmowę między 
AUTOREM a KRYTYKIEM i PUBLICZNOŚCIĄ, a notowania 
imprezy (i frekwencja na trybunach) wzrosną. 

3. PR. Nie, nie promocja – ta jest stosunkowo niezła: Rynek się 
widzi, o Rynku się słyszy, o Rynku się wie – ale właśnie marketing. 
Poezja nie jest towarem na sprzedaż, ale impreza poetycka – jak 
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najbardziej. Aby sprzedać, nie wystarczy promować; w wypadku towaru, 
o jakim mówimy, trzeba tworzyć popyt. Czy jest popyt na WRP? Tak, 
o ile się pisze i chce się to pisanie gdziekolwiek przeczytać (do pism nas 
nie biorą, w konkursach nagród nie dają, przeczytamy więc coś 
na Rynku, wzmocnimy poczucie własnej wartości). Ale już zupełnie 
inaczej jest, jeśli chodzi o słuchanie – nie ma popytu na słuchanie poezji 
w ramach WRP. Z powodów, o których w punktach 1. i 2., ale nie tylko. 
Rynek nie ma dobrego PR-u, uznawany jest za nieco kaleki wytwór 
skłóconego wewnętrznie środowiska, które zamiast zrobić wspólnie coś 
wartościowego, idzie na łatwiznę i wynajduje lokum, po czym rzuca ster 
ze słowami: „róbta, co chceta”, czytajcie, jak macie ochotę, a jak nie, to 
won do domu. Rynek – w odczuciu przeciętnego torunianina 
interesującego się nową literaturą – nie jest imprezą WAŻNĄ, nie jest 
imprezą, podczas której o literaturze mówi się tak, że staje się ona 
istotna. 

4. Krótko i złośliwie. Wrażenie lekceważenia i braku szacunku 
pozostawiają prowadzący kolejne edycje Rynku. Pal licho pomiętą 
koszulę i ubabrane spodnie, ale przekręcanie nazwisk zaproszonych 
autorów czy brak orientacji w tym, kto właściwie został zaproszony i się 
pojawił (przykład z edycji jesiennej – Derdy nie było i być nie miało, 
a Grzegorz uparcie kilkakrotnie wywoływał go z sali), to przecież 
przynajmniej niepoważne. Panowie, trochę więcej, młodzieżowo 
mówiąc, ogaru. 

5. Liczba słów nieuchronnie zbliża się do tysiąca, dlatego punkt 
piąty będzie miał formę prostego pytania i prostej odpowiedzi: który 
z tzw. „poetów” (owych gości z ulicy), którzy od roku 2007, od pierwszej 
edycji Rynku, notorycznie czytają jako niezaproszeni/nieanonsowani, 
poczynił wystarczające postępy w rzemiośle, aby można było 
powiedzieć, że WRP kogoś literacko ukształtował? Słysząc setny raz 
te same kiepskie teksty tych samych kiepskich autorów, twierdzę, że 
niemal żaden. WRP nie kształtuje literacko. A chyba powinien. 

 
Wasz J. 
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EMIGRACJA 

 
 

PAWEŁ TAŃSKI 
 
 

Współczesne środowisko polskich pisarzy 
na emigracji w Anglii 

 
 
 W ostatnich latach środowisko literackie polskiej emigracji 
w Anglii poniosło wiele strat – odeszli znakomici pisarze, poeci, 
tłumacze: Bolesław Taborski, Krystyna Bednarczykowa, Mieczysław 
Paszkiewicz, Jerzy Pietrkiewicz. Tych czworo znakomitych ludzi pióra 
i kultury zbudowało niewątpliwie bogaty świat kultury polskiej diaspory 
na Wyspach. Wszyscy mieszkali w Londynie i tam znaczyli swoje ślady 
w życiu literackim powojennego wychodźstwa. Warto zastanowić się, jak 
obecnie wygląda środowisko polskich pisarzy w Anglii. 
 Wciąż istnieje Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie – 
organizacja założona w Londynie w roku 1945, a więc trwająca już 66 lat. 
Od roku 1976 wydaje czasopismo „Pamiętnik Literacki”. W ostatnich 
latach (2005–2010) prezesem Związku była Krystyna Bednarczykowa – 
legendarny wydawca książek i znakomitego kwartalnika „Oficyna 
Poetów” (1966–1980), po śmierci Bednarczykowej obowiązki kierowania 
Związkiem przejął Andrzej Krzeczunowicz. Organizacja zrzesza 
polskich pisarzy – emigrantów z całego świata, są wśród nich także 
autorzy mieszkający w Anglii. To pokolenie starszych ludzi pióra, a – jak 
wiadomo – przecież po otwarciu granic dla nowych członków Unii 
Europejskiej wielu Polaków wyjechało do Wielkiej Brytaniił czy są wśród 
nich nieco młodsi wychodźcy – pisarze? 
 W roku 2010 Justyna Daniluk pisała na łamach londyńskiego 
„Dziennika Polskiego”: 
 

Tydzień temu pan Krzysztof Muszkowski, w swoim felietonie, pytał: 
„Gdzie są pisarze? Sześć lat minęło […] a tu ani emocji, ani dreszczyku 
literackiego, nie widać ani nie słychać?”. No, właśnie, gdzie oni są? Przecież to 
niemożliwe, że z paru milionów Polaków, którzy przez ostatnie 6 lat 
przejechało przez Wyspy, ani jeden nie miał ani grama talentu. Tu pan 
Muszkowski ma całkowitą rację, na emigracji jest głucho… 

Ale, głucho jest jedynie pozornie, bo w swoich prywatnych „niszach” 
i pod „kamieniami” kiełkują już pierwsze zaczątki tej emigracyjnej 
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nowoczesnej literatury. O początek jest trudno, zawsze tak było. Może 
na wzór winniśmy wytoczyć „ciężką artylerię” argumentów i przyjrzeć się 
sytuacji młodych pisarzy polskich w Wielkiej Brytanii.  
[…] 

Polaków jest tak wielu, że nie sposób wyłonić spośród nas 
poszczególne kategorie: pisarze, aktorzy, malarze…  gubimy się w ogromnej 
ilości samych siebie. Zwłaszcza, że droga kariery każdego z nas biegnie niejako 
dwutorowo: nawet, jeśli ukończyło się z wyróżnieniem, pisze się poezję 
lub prozę – uznawaną przez autorytety – to wciąż zarabia się na życie, jako 
pracownik fizyczny. Znam wielu polskich artystów, którzy z braku innej pracy 
są kucharzami, pracownikami społecznymi… Młody pisarz bowiem ma 
w Londynie kilka opcji: może zacząć pisać po angielsku i próbować przebić się 
na rynek brytyjski, ale ci z założenia nie liczą się w niniejszym artykule i jest ich 
niewielu; może pisać po polsku i próbować swoich sił w Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie; może pisać do szuflady; i ostatecznie może 
publikować w Internecie. 

Internet to jest ta nisza, to jest ten „kamień”, pod którym najmłodsze 
pokolenie pisarzy siedzi. A dlaczego tam siedzą? Bo ich nikt nie drukuje 
na papierze. I dlatego, panie Krzysztofie, nie ma periodyków, nie ma zbiorów 
i czasopism, bo nikt nie chce tego drukować. Kultura, a szczególnie literatura 
nigdy nie była „łatwym chlebem”, i należy przyznać, że każdy, kto trochę 
w nią zainwestuje, łatwo może stracić… Dlatego o druk trudno. Pisarze 
drukują sami, ubiegają się o dotacje, ale to wciąż za mało. 
[…] 

Można przypuszczać, że czas formowania się grup literackich, 
z własnym programem i manifestem bezpowrotnie minął. Istnieje, co prawda 
formacja OFF PRESS, czy deConstruction (byłe Polish deConstruction), ale 
oni potrzebują być popierani przez inne większe grupy czy instytucje, by stać 
się bardziej zauważalnymi, by przetrwać. OFF (http://off-press.org) i jego 
satelici, próbują, ale chęci często zderzają się z twardą rzeczywistością, gdzie 
i tak trzeba mieć pracę spoza branży i tak zarabiać na życie. 
(za: http://www.dziennikpolski.co.uk/index.php?option=com_content&view
=article&id=820:pisarzeniepisarze&catid=6:kultura&Itemid=13) 

 
Wróćmy jeszcze na chwilę do nieco dojrzalszego pokolenia 

emigrantów – pisarzy, by zauważyć, że pewna organizacja pomaga 
dotrzeć do twórczości zarówno tych starszych, jak i młodszych egzulów 
polskich do odbiorców literatury. Spośród ludzi pióra zrzeszonych 
w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie na uwagę zasługuje Maria 
Jastrzębska. Jak czytamy na stronie internetowej Związku: „urodzona 
w Polsce, w Warszawie, przyjechała do Anglii jako dziecko. Do jej 
tomików wierszy należą: Postcards From Poland (Working Press), Home from 
Home (Flarestack 2002), Syrena (Redbeck Press 2004), I'll Be Back Before 
You Know It (Pighog Press 2009) oraz Everyday Angels (Waterloo Press 
2009). Była współredaktorem Forum Polek – Polish Women’s Forum, 
Poetry South oraz Whoosh!- Queer Writing South Anthology. Jej wiersze 
pojawiły się w wielu antologiach, m.in: See How I Land – Oxford Poets  
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& Refugees (Heaven Tree Press 2009) oraz Telling Tales About Dementia 
(Jessica Kingsley Publishers 2009). Premiera sztuki Marii – Pamiętniki 
demencji – Dementia Diaries odbyła się w kwietniu 2009 w ramach 
Eastbourne Festival (produkcja Lewes Live Literature), wypełniając sale 
po brzegi przez cztery kolejne dni programu. Maria została laureatką 
międzynarodowego konkursu poetyckiego Off_Press w 2009 roku. Jej 
twórczość została przetłumaczona na język francuski, japoński, polski, 
rumuński i słoweński”. 

I właśnie na tę organizację – Off  Press – przywołaną przez wyżej 
wspomnianą Justynę Daniluk – chcę zwrócić uwagę. Jak czytamy 
na stronie internetowej: „OFF_PRESS jest niezależnym wydawnictwem 
z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które promuje współczesną twórczość 
literacką w przekładzie polskim i angielskim. Przez aktywną promocję 
literatury rozumiemy organizację wydarzeń literackich, wieczorów 
autorskich, spotkań z pisarzami tworzącymi w różnych językach, także 
z użyciem filmu i sztuk wizualnych. W listopadzie [2011 roku – dop. P.T.] 
podróżujemy po Polsce z książkami wydanymi w 2011, w tym ręcznie 
szyte egzemplarze tworzone w Londynie – odwiedzamy Gdańsk, 
Kraków, Wrocław, Łódź i Warszawę, by spotkać się z autorami (w tym 
roku wydaliśmy ponad 50 polskich pisarzy w tłumaczeniu na język 
angielski) i publicznością, pokazać filmy i porozmawiać o literaturze 
i wydawnictwach w XXI wieku”. 

Bez wątpienia – jest to wspaniała działalność, którą należy 
nagłaśniać. Ze strony internetowej (za: http://off-
press.org/main/about/off-people/) dowiadujemy się, że właściwie trzy 
osoby są odpowiedzialne za tę znakomitą pracę: Marek Kazmierski 
(„Editor / UK”), Monika Błaszczak („Editor / Poland”) oraz Tomasz 
Wysota („Graphic designer”). OFF_PRESS promuje wielu polskich 
pisarzy, tu zwróćmy uwagę na osoby pisarzy – polskich emigrantów, są 
to: Wioletta Grzegorzewska, Iza Smolarek oraz Kajetan Herdyński. 
Poniżej zamieszczamy ich biogramy, zaczerpnięte ze strony internetowej 
OFF_PRESS: 
 
Wioletta Grzegorzewska – ur. 9 lutego 1974 r. Poetka. Pochodzi 
z Rzeniszowa (woj. śląskie). Wydała tomy poetyckie: Wyobraźnia 
kontrolowana (Częstochowa 1998), Parantele (Częstochowa 2003), Orinoko 
(Tychy 2008), Inne obroty (Toronto – Rzeszów 2010). Wiersze publikowała 
na łamach artzinów i pism literackich m.in.: „Arterie”, „Arkusz”, „OFF-
Press”, „Studium”, „Tygiel Kultury”, „Zeszyty Literackie”. Była laureatką 
konkursu literackiego na tom wierszy po debiucie książkowym „Tyska 
Zima Poetycka”. Jej wiersze były przekładane na język angielski. W roku 
2006 wyemigrowała z kraju. Mieszka w Ryde na wyspie Wight. 
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Iza Smolarek – rocznik ’77. Poetka, prozaiczka, dziennikarka, 
animatorka kultury. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (w dziedzinie literatury). Autorka tomu się lenienie 
(Wydawnictwo Portret 2006) i stany zmysłowe (Liberum Arbitrium 2007) 
oraz powieści kryminalnych. Laureatka licznych konkursów literackich. 
Nominowana do Dżonki – nagrody literackiej im. Stachy Zawiszanki dla 
najbardziej utalentowanych poetów młodego pokolenia (2007). 
Publikowała m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Akcencie”, „Zeszytach 
Literackich”, „Gazecie Wyborczej”. Tłumaczona na język ukraiński 
i angielski. Ostatnia książka: „Solistki. Antologia poezji kobiet”, 
Warszawa 2009. Poznanianka, obecnie mieszka i pracuje w Londynie.  
 
Kajetan Herdyński, poeta, ur. w 1980 w Zamościu, studiował filozofię 
i polonistykę w Lublinie, wiersze publikował m.in. w „Kresach”, 
„Studium”, „FA-arcie”. Obecnie mieszka i pracuje w Bournemouth 
w UK. 
 
 Nie ma tu miejsca, oczywiście, by dłużej przyjrzeć się twórczości 
tych autorów, zwracamy jedynie na nich szczególną uwagę Czytelników. 
Być może okaże się, że wrócą oni do Polski i wówczas nasze uwagi tu 
poczynione będą miały charakter historyczny – jako ślad epizodów 
pobytów na emigracji tych autorów książek. W każdym razie w chwili 
obecnej te trzy poetki i jeden poeta – osoby przebywające na emigracji 
w Anglii – zasługują na uwagę. 
 Warto podkreślić, że działalność OFF_PRESS jest bardzo cenna, 
bowiem promuje współczesnych polskich poetów zarówno w Anglii, jak 
i w Polsce – poprzez publikacje ich wierszy w języku angielskim 
i polskim. Ta kulturotwórcza działalność dzisiejszych polskich 
emigrantów na Wyspach jest nie do przecenienia. O aktywności tego 
stowarzyszenia animatorów sztuki świadczy choćby taka informacja 
zamieszczona na stronach internetowych, dopowiedzmy, że chodzi 
o akcję OFF_PRESS POLISH POETRY PO POLSCE TOUR 2011 – 
w listopadzie roku 2011: „Zapraszamy na spotkanie z autorami 
OFF_PRESS i promocję dwujęzycznych książek, w tym: antologia poezji 
Free Over Blood (Londyn 2011), w tym wiersze po angielsku i polsku 
Justyny Bargielskiej, Jacka Dehnela, Romana Honeta, Joanny Mueller, 
Andrzeja Sosnowskiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i innych, 
Debiut Rafała Gawina Wycieczki Osobiste / Code of  Change (Londyn 2011), 
trylogia wierszy Grzegorza Kwiatkowskiego Should Not Have Been Born 
(Londyn 2011), podwójny tom wierszy Joanny Lech Nic z tego / Nothing 
of  this (Londyn 2011), tom wierszy Jakobe Mansztajna Wiedeński High Life 
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/ Vienna High Life (Londyn 2011), antologia poezji ANTHOLOGIA#2 
(Londyn 2011), w tym wiersze po angielsku i polsku Dariusza 
Adamowskiego, Zofii Bałdygi, Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej, 
Elżbiety Lipińskiej, Piotra Macierzyńskiego, Mirki Szychowiak i innych”. 

Przy okazji powiedzmy również o ogromnej roli Polish Cultural 
Institute w Londynie – to przybliżanie w Anglii kultury polskiej, ważnych 
współczesnych dzieł artystów polskich.  

Nie może w naszym komunikacie zabraknąć słowa poetyckiego – 
nim więc zakończmy to krótkie sprawozdanie–wprowadzenie, 
zachęcające Czytelników do sięgnięcia po tomiki wierszy autorów 
polskich żyjących dziś na emigracji w Anglii. Chciałbym tu przywołać 
nowy wiersz Wioletty Grzegorzewskiej, oczywiście zaczerpnięty 
ze strony internetowej OFF_PRESS: 

 
SPRING 1986 – a new poem by Wioletta Grzegorzewska 
 
The night was heavy, but the air was alive 
   Mike Oldfield 
 
At night, the Chernobyl cloud fell 
on our pastures. Thyroids swelled. 
The pond aglow with murmuring iodine.  
Swallows kissing crooked mirrors. 
 
Moonlight Shadow was playing on the radio. 
A city girl scout took over a barn and opened 
a virgins’ club. We smoked menthols, 
took free lessons from Playboy in  
“Preparing for life in a family set-up”. 
 
No other end of  the world was there to be, 
and yet it kept repeating, like belly aches 
and acne, until the time I found 
spots of  dark blood in my underwear. 
 
2011 
 
translated by Marek Kazmierski 
 
Na stronie Literackie.pl znajdziemy polską wersję tego liryku: 
 

http://off-press.org/main/poetry/spring-1986/
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Wiosna 1986  
 
Noc była ciężka, a powietrze ożywcze  
   Mike Oldfield  
 
Nocą chmura z Czarnobyla spadła  
na pastwiska. Nabrzmiały tarczyce.  
Staw zaświecił szemranym jodem.  
Jaskółki całowały krzywe lustra.  
 
W radiu grali „Moonlight Shadow”.  
Harcerka z miasta założyła w szopie  
klub dziewic. Paliłyśmy mentolowe,  
biorąc z Playboya darmowe lekcje  
przygotowania do życia w rodzinie.  
 
Innego końca świata miało nie być,  
a wciąż się powtarzał jak bóle brzucha  
i pryszcze, do czasu aż zauważyłam  
plamki ciemnej krwi na bieliźnie. 
 
 

Myślę, że trzeba by też zacytować taki oto mały fragment wiersza 
Grzegorzewskiej (bez tytułu, rozpoczynającego się od przytoczenia 
motta z wiersza Piotra Macierzyńskiego: „podobno 20% Polaków…”, 
cytuję za stroną internetową: http://www.literackie.pl/autor.asp?idautora 
=60&lang=) – bowiem jest w nim zawarta ważna informacja 
autobiograficzna, mówiąca o niezwykle ważnej kwestii – komunikacji 
językowej w kraju osiedlenia emigrantki: 

 
Choć ominął mnie tyfus i przeczytałam w życiu  
trochę więcej książek niż elementarz Falskiego,  
to w Anglii, gdzie mieszkam, jestem analfabetką.  
W mojej głośnej lekturze plaża brzmi jak suka,  
klucze są pocałunkiem, prześcieradło gównem.  
Jeszcze niedawno, kiedy chciałam powiedzieć,  
że czegoś nie umiem, mówiłam: „jestem pizdą”. 

 
Paweł Tański 
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ZNANI, (ZAPO)ZNANI 
 
 

ŁUKASZ GRAJEWSKI 
 
 

Czy warto znać 
LEOPOLDA BUCZKOWSKIEGO? 

 
 
Twórczość tego pisarza jest już słabo znana nawet polonistom. 

Jeśli się czyta, to głównie jego wczesne utwory – Wertepy czy budzący 
egzaminacyjny postrach Czarny potok. Mało kto jednak zdaje sobie 
sprawę z tego, że Buczkowski był nie tylko literatem, ale i muzykiem, 
malarzem, rzeźbiarzem. Stanowił on przykład genialnego samouka, który 
czerpał garściami z różnych gałęzi sztuki czy nawet geometrii wykreślnej, 
by wszystko to zespalać w jednym dziele – muzycznym, plastycznym, 
literackim. Artyzm autora Doryckiego krużganka polega m.in. na tym, że 
jego dzieła nigdy nie są tylko literackie czy tylko plastyczne. 
Ta interdyscyplinarność sztuk widoczna jest zwłaszcza w jego prozach. 

Buczkowski obserwował rzeczywistość, był blisko natury, 
pracował fizycznie – w polu czy przy wykuwaniu nagrobków. Otaczał się 
rzeczami stworzonymi własnoręcznie. Patrząc na to wszystko, na tę jego 
kreacyjną wszechstronność, możemy powiedzieć, że był on artystą 
absolutnym. Stwarzał na wielu różnych płaszczyznach. Przełamywał 
konwencje. Nie tylko zatem obserwował rzeczywistość, ale i jej 
bezpośrednio doświadczał. 

Jeśli więc, powtarzając za Zbigniewem Herbertem, „na skraju 
prawdy rośnie dotyk”, to śmiało możemy nazwać Buczkowskiego twórcą 
dążącym do odnowienia realizmu sztuki, a przy tym krytykującym 
tradycyjną kulturę mieszczańską. Zdawał on sobie sprawę z relatywnego 
charakteru wszystkich zdarzeń, z iluzji obiektywizmu prawdy. 
Fascynował go paradoks, dialektyczność. Widoczne to jest w jego prozie, 
gdzie odnaleźć możemy fragmenty, w których bohaterowie o tym samym 
wydarzeniu podają wzajemnie wykluczające się informacje. Buczkowski 
zdaje się pytać, jak i czy w ogóle istnieje prawda. Dlatego też bardziej 
cenił on analizę niż syntezę. Jedną wielką analizą jest chociażby Oficer 
na nieszporach, quasi-powieściowy utwór, który – jak powiada sam autor – 
stanowi swego rodzaju próbę docieczenia przyczyn wybuchu pierwszej 
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wojny światowej, wydarzeń roku 1914. Prawda zdaje się być tam głęboko 
ukryta w gąszczu antynomii i powiązań. Tę całość związków można by 
porównać do sieci, struktury, które zresztą, podobnie jak paradoksy, 
także Buczkowskiego fascynowały. Byłaby to zatem makrostruktura – 
jedność w wielości. Pojawiają się tu także mikrostruktury, jak choćby 
twierdza w Przemyślu.  

Tutaj właśnie w sztukę tego artysty wkracza wspomniana 
geometria wykreślna, wywierająca swój wpływ nie tylko na samo 
myślenie strukturami, ale i na formę, która staje się konsekwencją 
przyjętych zasad tworzenia, wynikiem poglądu tego pisarza na zadania 
sztuki. 

Dlaczego nie czyta się jednak Buczkowskiego? Wydaje się to być 
oczywiste – jak niejednokrotnie się o nim mówiło – jest niezrozumiały. 
Począwszy już od pierwszych utworów, kpi on z konwencji, łamie 
fabularność i związki przyczynowo-skutkowe, mnoży poziomy narracji, 
zataja tożsamość podmiotów i bohaterów. Nic tu nie jest na swoim 
miejscu. Czytając jego prozę, niejednokrotnie ma się wrażenie, że autor 
wpuszcza czytelnika w literackie maliny. O ile Wertepy są zrozumiałe 
i zapowiadają jedynie dalsze dziwactwa formy, o ile fabuła Czarnego 
potoku jest stosunkowo rekonstruowalna, o tyle późniejsze prozy 
Buczkowskiego sprawiają wrażenie skrajnie niekomunikatywnych. Wielu 
badaczy i krytyków nazywa tego prozaika eksperymentatorem, z czym 
nie do końca można się zgodzić, bowiem twórczość ta jest wynikiem 
dojrzałej, przemyślanej świadomości twórczej. Jakkolwiek jednak określić 
prozę Buczkowskiego, z całą pewnością zasługuje ona na miano 
literatury niepowtarzalnej, z którą można by nieśmiało porównywać 
twórczość jedynie takich tuzów jak William Faulkner czy James Joyce.  

Jednakże inni polscy pisarze również eksperymentowali, jak 
choćby Witold Gombrowicz, który grał konwencjami, a mimo to jest 
jednym z najczęściej interpretowanych polskich pisarzy. Niełatwa 
twórczość Witkacego czy Schulza również cieszy się sporym 
zainteresowaniem wynikającym czasem nawet ze snobizmu. Dlaczego 
inaczej jest z pisarstwem Buczkowskiego?  

Zdaje się, że zawartym w jego utworach szeregom znaczeń 
trudno w procesie czytania nadać spójny sens. Poszczególne fragmenty 
nie składają się w całość nawet przy sporej dozie pobłażliwości ze strony 
czytelnika. Zresztą niektórzy krytycy odmawiali tej prozie racji bytu, 
nazywając ją grafomanią. Jednym z nich był Artur Sandauer. I choć 
pierwsze powieści, szczególnie Wertepy, o „mozaikowości” których pisał 
Kazimierz Wyka, spotykały się z dobrym przyjęciem krytyki, to wraz 
z ukazywaniem się kolejnych utworów reakcje czytelników były coraz 
to chłodniejsze. W pewnym momencie Buczkowski miał nawet 
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trudności z wydaniem swoich dzieł. Wszystko do dobitnie pokazuje, jak 
duże niezrozumienie towarzyszyło tej twórczości. 

Czytelnik może zadać sobie pytanie: po co więc czytać tę 
niezrozumiałą, dziwną prozę? Moją intencją jest pokazanie istotnej 
wartości tych utworów. Zwracano na nią uwagę, bowiem obok krytyków 
poddających w wątpliwość rangę Buczkowskiego jako prozaika 
odnajdziemy również takich, którzy byli nim zachwyceni. Jednym z nich 
jest Zygmunt Trziszka, autor wywiadów, dialogów z Buczkowskim 
i książek o nim, w których wskazuje on m.in. na mistrzostwo języka 
autora Czarnego potoku. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, 
iż Buczkowski urodził się w roku 1905 w Nakwaszy-Podkamieniu, 
miejscowości leżącej w obrębie zaboru austriackiego. Całe jego 
dzieciństwo było doświadczaniem wielokulturowości, wielości języków: 
polskiego, niemieckiego, ukraińskiego. Poznał on świat kresowej wsi. 
Ku zgrozie swojej rodziny wiódł przez pewien czas życie, włócząc się 
z cygańskimi taborami. Wszystko to znacznie wpłynęło na język jego 
utworów, choćby Wertepów, w których odnajdziemy wiele zapożyczeń 
ukraińskich czy rosyjskich. Jest to mowa żywa, zaskakująca czytelników 
swoim bogactwem.  

Do odnowienia języka literackiego dążył Buczkowski także 
na inne sposoby. Mówi o tym Trziszka, tłumacząc przynajmniej 
częściowo sens Urody na czasie i Kąpieli w Lucca. Oba te utwory stanowią 
bowiem swoistą prowokację literacką. Pierwszy został stworzony 
na podstawie rozmówek polsko-francuskich, drugi parodiuje logiczny 
porządek naukowy. Celem obu jest kpina z naiwnego racjonalizmu 
i martwego, schematycznego, oderwanego od życia języka. Podobną 
w swoim zamyśle prowokację stosowali niegdyś futuryści, wydając swój 
Nuż w bżuhu. 

Niezwykle ciekawy jest również intertekstualny charakter tej 
twórczości. Na związki Buczkowskiego z utworem Sartor resartus 
Thomasa Carlyle’a wskazywało wielu badaczy, szeroko komentował je 
Tadeusz Błażejewski. Szczególnie bogaty w aluzje literackie jest zbiór 
opowiadań Buczkowskiego Młody poeta w zamku. O swojej fascynacji 
Carlylem mówi zresztą sam autor Wertepów w swojej Prozie żywej.  

Obok bogactwa językowego i wielości nawiązań jest w tych 
prozach coś jeszcze. Niezrozumiałość Buczkowskiego wynika w dużej 
mierze z przyzwyczajeń czytelnika nieznającego tego typu sztuki, której 
literackość wiele czerpie z muzyki, malarstwa, geometrii. Aby dotrzeć do 
tej literatury, należy przeskoczyć ową barierę stworzoną  
z przyzwyczajenia do fabuły, linearności czy tradycyjnego modelu 
bohatera i narracji. Gdy się to uda, okazać się może, że zaczniemy 
dostrzegać w tej prozie znacznie więcej, choćby wspominaną 
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paradoksalność i złożoność, którą przed Buczkowskim pokazywał 
choćby Pablo Picasso ukazujący ludzką twarz z wielu perspektyw 
jednocześnie.  

Jak więc poradzić sobie z ową niezrozumiałością? Sądzę, że, 
czytając utwory Buczkowskiego, należy zmienić swój styl odbioru. 
Można bowiem czytać je rozmaicie, choćby estetyzująco, i widzieć 
w nich ciąg literackich obrazów, literatura ta bywa bowiem niezwykle 
sensualna. Można też rozsmakować się w języku, czytać fragmenty, 
bawić się nimi, przestawiać je i zestawiać. Można wreszcie spojrzeć 
na całość tej twórczości jak na skomplikowany system myślowy, który 
znalazł swój wyraz w sztuce, jak na łamigłówkę, która zaprasza swych 
czytelników do intelektualnej uczty. Wraz z kolejnymi odczytaniami tych 
utworów widzi się bowiem więcej. Dostrzega się autentyczność, 
przełamanie schematów, krytykę kultury mieszczańskiej, prawdę 
w paradoksie. Z czasem widoczne jest tętniące w tej prozie życie. 

 
 

Łukasz Grajewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

246  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Anna Rudecka 
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MAGIEL LITERACKI 
O literaturze mniej serio 
 
 

ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 
 

Magiel literacki – brzmi dziwnie, bo i sama rubryka będzie miała 
dość dziwną treść. Służyć będzie przeglądowi najważniejszych plotek 
i ploteczek z literackiego świata (przez wielu nazywanego półświatkiem). 
Pojawią się tutaj bujne opowieści o literackich imprezach, niemniej 
zaskakujące fakty z życia pisarzy, sensacje i sensacyjki, czyli to, co każdy 
czytelnik lubi chociaż troszkę, nawet jeśli się do tego nie przyznaje 
(nawet przed samym sobą). W pierwszym numerze jednak wypada 
przedstawić redakcję i to o niej trochę poplotkować. Kim są zatem nasi 
redaktorzy, czy są leniwi i zblazowani jak na literatów i badaczy literatury 
przystało? Startujemy. 

Zacznijmy od redaktora naczelnego. Tomasz Dalasiński. Inicjator 
inicjatyw, poeta mas, tłumów i jednostek, bożyszcze kobiet, wydziałowy 
celebryta. Codziennie coś pisze, stale gdzieś publikuje, ale twierdzi, że nie 
zbiera punktów (do stypendiów) i nie wyznaje USOS-a. W wolnych 
chwilach rozmyśla o tym, że rzucił palenie oraz tworzy miniprozy, które 
systematycznie umieszcza w windowsowym koszu. Jak na prawdziwego 
poetę i redaktora przystało ma czarny golf i potargane włosy. Szczupły 
i kawaler, za chwilę wyda kolejny tomik. Polecam. 

Radosław Sobotka – znany z tego, że jest znany. Zastępca 
redaktora naczelnego, autorytarny i hardy (ale dużo się śmieje, może – 
bo ma białe zęby). Z powołania poeta, z wyboru hejter. Budzi pewien 
strach u osób, które jeszcze nie zrozumiały, że jego surowe oceny 
i drobne uszczypliwości to wyraz szacunku i uznania. Wygrywa konkursy 
poetyckie, nie wiadomo, co robi z pieniędzmi – pewnie objada się 
konserwami w akademiku, kiedy ogląda mecze. 

Paweł Tański – doktor, redaktor działu proza, ojciec (jeszcze nie 
dyrektor). Szerzej i węziej znany jako autor wierszy, które czyta połowa 
jego studentów. Zwolennik nocnych spacerów z psem po swoim osiedlu. 
Autor sporej liczby książek o poezji i nie tylko. Trochę dydaktyk, trochę 
badacz – połączenie idealne. Sławę zyskał dzięki łagodnemu 
usposobieniu i radosnemu stylowi życia. Za młodu mroczny punk, dziś 
przykładny mąż i ojciec. 
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Anna Pudlak – specjalistka od przekładów, niby-polonistka, 
ale do tego jeszcze germanistka! Pilna, sumienna, życzliwa, wesoła – jak 
dziewczynka z czytanki. Wyjątkowo tajemnicza – nie odkrywa nigdy 
wszystkich kart. Na wydziale znana ze sporządzania porządnych notatek. 
Oczytana i bystra – niestety zajęta. 

Eliza Kącka – specjalistka od krytyki (oczywiście literackiej). 
Autorka minipróz, które systematycznie umieszcza na facebooku, 
twierdząc, że to tylko krótkie historyjki. Napisała książkę o Brzozowskim 
i Norwidzie. W wolnych chwilach się doktoryzuje i bada relacje 
międzyludzkie w autobusach czy bibliotekach.  

Anna Dwojnych – napisała tomik gadu gadu, ale niestety nie było 
w nim skopiowanych prywatnych rozmów. Z wykształcenia filozof 
i socjolog. Ma rude włosy i bardzo ładnie się ubiera. Jej głos dobrze 
brzmi, kiedy czyta wiersze publicznie. W piśmie odpowiedzialna 
za rozmowy i dyskusje – debiutancki tomik zobowiązuje.  

Rafał Różewicz – zajmuje się aż dwoma działami, ale młody jest, 
to może. Rocznik 90. Publikuje i dostaje za to nagrody (w końcu 
to nazwisko!). Czyta nowe książki i chadza tu i tam, żeby pisać Kronikę. 
Zna kogo znać trzeba. 

Łukasz Grajewski – współpracownik, ale toruński, to 
do obsmarowania. Czarnowłosy bohater romantyczny, wierzy, że można 
utrzymać się z pisania literatury i o literaturze. Zawodowo czyta, 
a w wolnych chwilach dla urozmaicenia – czyta ze wskaźnikiem. Zajmuje 
się Buczkowskim, wzbudza szacunek. Jest mistrzem ciętej riposty, twórca 
terminu „suchareska”. 

 Aleksandra Szwagrzyk – posiadaczka blond włosów, ale nie 
blond umysłu (tak przynajmniej jej się wydaje). Pisze właśnie o sobie 
w trzeciej osobie, co zdecydowanie nie jest zdrowe. Lubi brać udział 
w różnych inicjatywach, żeby jak najmniej siedzieć w domu. Wychowuje 
swojego beagla najlepiej jak potrafi. Nie umie rysować i śpiewać, 
ale nadprogramowo dużo mówi (niektórzy nazywają to krzyczeniem 
i przerywaniem). 

 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
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TORUŃ TEATRALNY 
 
 

SYLWIA RYBACKA 
 
 

Toruń pożegnał KEMPĘ 
 
 
Moim pierwszym skojarzeniem z nazwiskiem Kempa jest 

ascetyczna, pozbawiona wszelkich zbędnych rekwizytów scena 
i ogołocony z szafarza bibelotów człowiek. To rodzaj widowiska, który 
trafia do mnie najmocniej. W teatrze najważniejsza jest treść, a ta staje się 
pierwszoplanowa. Przedmioty potrafią tworzyć barykady, które była już 
dyrektor artystyczna Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu nieustannie 
burzy. 

O odejściu Iwony Kempy zrobiło się głośno już we wrześniu. 
Wywołało to nie lada zaskoczenie. Nadal (początek grudnia) nie 
wiadomo, kto zostanie nowym dyrektorem artystycznym. Jadwiga 
Oleradzka-Świątek jedynie wspomina, że będzie to mężczyzna związany 
z festiwalem „Kontakt”. Dementuje plotki na temat objęcia stanowiska 
przez Andrzeja Churskiego lub (opcjonalnie) Grzegorza Wiśniewskiego. 

Kończąca swoją pracę reżyserka In Extremis wraca do Krakowa. 
Tego, w którym ukończyła teatrologię i reżyserię. Obejmie funkcję 
dyrektora Małopolskiego Ogrodu Sztuk oraz zostanie wicedyrektorem 
Teatru im. Juliusza Słowackiego. Przenosi się z całym domem, a więc 
Horzyca zostaje bez cenionego aktora (a zarazem męża Kempy) 
Sławomira Maciejewskiego. Będzie on grał gościnnie w Toruniu, jednak 
z afisza zniknie monodram Cosi, gdziesi, kasi, ktosi - - . 

Iwona Kempa współpracę z toruńską sceną rozpoczęła tuż 
po zakończeniu studiów w roku 1996. Przygotowała Karykatury Jana 
Augusta Kisielewskiego, które zostały docenione przez miesięcznik 
„Teatr”. Równo dekadę później objęła dyrekcję artystyczną tej sceny. 
Pracowała w Toruniu przez siedem lat. Ponadto przynajmniej raz w roku 
przygotowywała premierę w Krakowie. Reżyserka była wielokrotnie 
nagradzana – sześciokrotnie w trakcie pracy w Toruniu w latach 2007-
2009. 

Jak wygląda jej twórczość? To spektakle, w których największą 
uwagę skupiamy na człowieku. Słynne są już słowa Kempy z wywiadu 
dla „Gazety Wyborczej”, w którym mówiła o swoim pokrewieństwie 
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myśli z autorami węgierskimi: „W tej dramaturgii dostrzegam czułość 
do człowieka, ciepły stosunek do bohaterów i niezwykłe poczucie 
humoru, które pozwala mówić o bardzo poważnych sprawach”. Takie 
też są najważniejsze cechy jej przedstawień. 

Iwona Kempa w trakcie kierownictwa artystycznego w Teatrze 
im. Wilama Horzycy w Toruniu przygotowała dla tego teatru: Plażę 
Asmussena, Dwa i pół miliarda sekund Becketta, Pakujemy manatki Levina, 
In extremis Brentona, Kalekę z Inishmaan McDonagha, Zimowe ceremonie 
Levina, Nowego Don Kichota Fredry, Gody życia Przybyszewskiego, Mroczną 
grę albo historie dla chłopców Murillo, O miłości Noréna oraz Upadek pierwszych 
ludzi Ferencego. 

 
 

Sylwia Rybacka 
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WIĘZIENNY KLUB LITERACKI 
„BARTNICKA 10” 

 
 

Więzienny Klub Literacki „Bartnicka 10” powstał w Zakładzie 
Karnym we Włocławku (nazwa klubu pochodzi od nazwy ulicy, przy 
której mieści się Zakład) z inicjatywy kierownika działu penitencjarnego 
kpt. Leszka Lubickiego oraz kpt. Ryszarda Seroczyńskiego (późniejszego 
opiekuna Klubu) w 1997 roku w ramach działań kulturalnych, które 
w środowisku penitencjarnym nazywa się „resocjalizacją przez kulturę 
i sztukę”. W pracach Klubu uczestniczyli osadzeni tworzący literaturę 
oraz ci, którzy sami nie tworzyli, ale brali udział w organizowanych przez 
klub imprezach jako widzowie i uczestnicy dyskusji. Celami, jakie 
postawili przed sobą członkowie i opiekunowie Klubu, były: inicjowanie 
nowych form działań kulturalnych, promowanie twórczości osadzonych, 
zapoznawanie społeczeństwa z twórczym dorobkiem osób 
przebywających w zakładzie karnym oraz zmiana negatywnego 
wizerunku zakładu. Cele te próbowano osiągnąć poprzez prezentację 
twórczości literackiej na łamach „Gazety Więziennej”, organizowanie 
spotkań z twórcami literatury i kultury, popularyzację twórczości 
osadzonych w mediach, udział w konkursach organizowanych przez 
jednostki więziennictwa i instytucje spoza zakładów karnych (członkowie 
WKL odnosili sukcesy m.in. w konkursach w Bydgoszczy, Sztumie, 
Siedlcach, Gdańsku i Krasnymstawie) oraz wydanie tomiku Cień serca 
będącego wyborem poezji i prozy więźniów z ZK Włocławek. 

Prócz aktywizacji twórczej osadzonych, WKL proponował także 
zapoznawanie ich z najnowszą literaturą polską – swoje wieczory 
poetyckie w Zakładzie Karnym mieli m.in.: Agnieszka Konopka, Teresa 
Olewczyńska, Ryszard Świętochowski, Jerzy Sebastian, Beata 
Poczwardowska, Sebastian Kubiak, Rafał Zięba, Grzegorz Bazylak, 
Marian Kustra i ks. Wacław Oszajca. Poza wieczorami autorskimi 
organizowano też warsztaty literackie, umożliwiano osadzonym udział 
w imprezach wolnościowych (członkowie „Bartnickiej 10” uczestniczyli 
w spotkaniach literackich organizowanych przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Literatów) oraz udział w programach radiowych 
i telewizyjnych. 

„Bartnicka 10” ma na swoim koncie szereg wyróżnień 
kulturalnych – najważniejsze to wyróżnienie za całokształt działalności 
w radziejowskirn konkursie im. Franciszka Becińskiego oraz nagroda 
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przyznana przez prof. Adama Zielińskiego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

Obecnie działalność Klubu została zawieszona, jednak 
kpt. Seroczyński nie wyklucza jej wznowienia w najbliższym czasie. 

Poniżej przedstawiamy wybrane teksty poetyckie i prozatorskie 
byłych osadzonych, którzy w trakcie pobytu w Zakładzie Karnym 
we Włocławku aktywnie współtworzyli „Bartnicką 10”. Co ważne, 
publikujemy je nie tylko jako ciekawostkę, tzn. dlatego, że wyszły spod 
pióra więźniów; publikujemy je przede wszystkim z powodu tego, że 
prezentują one wysoką wartość artystyczną. 
 
 

POEZJA 
 
 

LUDWIK JAKSZTAS 
 
 

Prawie erotyk 
  
 
Skonany szukasz smętnie snów 
Stołeczny skwar spieczonej szosy 
Słońce sadysta skwierczy skrzy 
Skręcasz skuszony szorstkim szumem 
Jeżyny maliny oset głóg 
Siadasz samolubnie 
Ona leży 
Spowita cieniem cierni 
Poetycka niezbędna pożądana 
Czeka 
Butelka piwa niedopita 
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SYLWESTER KUROWSKI 
 
 

Pocałunek 
 
 
Ży  jątka małe z ust spijamy 
Je  my smakując wytrwale 
My  je – one nas 
Dla tego ręce piaskiem myję niezapamiętale 
Sie dzibę na języku Twoim znalazłem, bo szukałem 
Bie sującą jamę – intymną zapadkę. 
 
 
 

JERZY K. 
 
 

Dla Monterlanta 
 
 
białym atramentem 
szczęście pisze 
czerwienią 
nienawiść barwi 
zieleń 
ciągle przemija 
szarość 
człowieka znaczy 
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FENIKS 
 
 

Analogia grzechu pierworodnego 
 
 
Niegdyś  
rajski owoc zerwano 
nie spadł a oddalił 
życie wieczne 
 
Dziś 
newtonowskie jabłko spadło 
samo 
nadało nam ciężar 
zakrzywiło czasoprzestrzeń 
zmieniło tor planet 
przykuło do Ziemi 
oddaliło Niebo 
 
O Stwórco ustal 
wyprostuj 
ogłoś 
moją drogę do Prawdy 
ofiaruj mi 
ze skarbca Twego absolutu 
moje własne proste pięć minut 
wynieś moją duszę 
ponad  
grawitację grzechu 
 
Wiem o Panie 
Ty możesz więcej 
niż 
Newton Einstein Kepler 
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PROZA 
 
 

PIOTR KONCA 
 
 

Der Burgemeister aus Brandenburg 
 
 

Dworce kolejowe we Francji wykazują pomiędzy sobą 
zadziwiające podobieństwo. Gdyby nie nazwy, i, oczywiście, świadomość 
miejsca, w jakim się znajduję, trudno byłoby mi powiedzieć, w jakim 
mieści aktualnie przebywam. Nie odnajdywałem w nich nic 
szczególnego, co wyróżniałoby je i tym samym nadawało jakąś 
indywidualną postać. Przypominają mi lotnicze hangary z rozwartymi 
wierzejami, tyle tylko, że zamiast płyty lotniska i pasów startowych, 
po których pomkną wojskowe samoloty – wychodzą z nich szyny 
dla wszelkiej maści pociągów. Suną po nich zarówno powolne, towarowe 
wagony, podmiejskie szkaradztwa upstrzone niekiedy interesującym 
graffiti, albo mkną po żelaznych nitkach nowoczesne, superszybkie 
składy TGV. O ile odrzutowce kojarzą mi się z niezwykłą wolnością – 
wszak można nimi jeździć po ziemi, latać w przestworzach i wykonywać 
najprzeróżniejsze akrobacje – o tyle pociąg od zawsze był dla mnie 
synonimem zniewolenia, takiego bezmyślnego twardogłowia i tępoty, 
jaka, według moich wyobrażeń, powinna cechować czerstwego, ideowego 
komunistę w czasach bolszewickiego absurdu. Myśleć oczywiście można, 
ale zgodnie z rozkładem jazdy i dokładnie wzdłuż wytyczonego szlaku. 
Inaczej się nie da, albo nastąpi katastrofa. Właśnie ten sposób patrzenia 
na hale rozpostarte nad peronami sprawił, że odczuwałem niechęć – i tak 
jest do dziś – do dworców kolejowych francuskiej SNCF. Oczywiście 
wynajdowałem wiele innych wad tego typu obiektów, jednak czyniłem 
w ten sposób chyba jedynie dlatego, by ukryć przed sobą prawdziwą 
przyczynę niesmaku, jaki we mnie budziły. 
 Kupiłem w kasie ulgowy bilet, jaki przysługuje żołnierzom. 
Dziewięćdziesięcioprocentowa zniżka na podróż ani na jotę nie 
poprawiła mi humoru. Czułem, że powinienem pojechać, spotkać się  
z tym człowiekiem. Już samo przeświadczenie wystarczyło, abym 
wyruszył w podróż, chociaż nie mogłem uwolnić się od wrażenia, 
iż postępowałem nieco wbrew sobie. W moim umyśle wciąż rodziły się 
dziesiątki wątpliwości, jednak twardo obstawałem przy swoim 
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postanowieniu. Do odjazdu pozostawało niecałe pół godziny, 
ale chciałem znaleźć się jak najszybciej w pociągu i spróbować 
zdrzemnąć się, zanim dojadę do Lyonu. 
 Na dworcu prawie w ogóle nie było ludzi. To dziwne. Kilka 
pociągów posłusznie stało, czekając na pasażerów; gdzieniegdzie 
żegnano się, ściskano. Patrząc na nieliczne grupki podróżnych, poczułem 
się przeraźliwie obco, aż stanąłem pośrodku tego niby hangaru 
zaskoczony tym nagłym wrażeniem. Alienacja była wszechogarniająca. 
Przytłoczyła mnie z siłą, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. 
Po raz pierwszy uczucie to nie niosło w sobie niczego przyjemnego, nie 
zawierało ani odrobiny radosnego smutku – jak miałem w zwyczaju, 
na własny użytek, nazywać takie stany. Ze zdumieniem dostrzegłem, że 
narasta we mnie panika, powoli, ale jednak nieustępliwie, niczym fala 
przyboju, która zalewa nadmorski brzeg, by go w końcu całkowicie 
pochłonąć. 
 Dopiero z perspektywy minionych lat odważyłem się powrócić 
do tamtego, pamiętnego dnia. Pozwoliło mi to zrozumieć nagły strach, 
który napełnił mnie wtedy – zdawałoby się, bez żadnej przyczyny. 
Zawsze lubiłem samotność, ów specyficzny rodzaj smutku, jaki jej 
towarzyszył. Ten stan umysłu sprawiał mi przyjemność, gdyż nasączony 
był ledwie wyczuwalną radością bycia kimś wyjątkowym, bycia 
obserwatorem, wilkiem stąpającym własnymi ścieżkami. Niekiedy celowo 
chodziłem w dziwne, zdawałoby się tajemnicze miejsca, aby doświadczyć 
wyobcowania, które otwierało mnie, pozwalało odkrywać całą gamę 
wewnętrznych wrażeń, by potem rozkoszować się ich smakiem i cieszyć 
się, że potrafię wybić się ponad codzienność, przeciętność, ponad 
szarość. Czerpałem radość z połączenia egocentryzmu z egoizmem, 
mając przy tym podświadomą pewność, że nie zatracę poczucia 
bezpieczeństwa. Przecież w każdej chwili mogłem powiedzieć dość. 
Na dworcu w Marsylii wszystko było inaczej. Zamiast subtelnych wrażeń 
– otarłem się o prawdziwą pustkę. Uświadomiłem sobie jej istnienie 
po raz pierwszy od momentu powrotu z Afryki. Tego uczucia chyba 
najbardziej się obawiałem, gdyż zaraz po nim pojawiało się jakby 
otępienie, rezygnacja, czasem zaś uciekałem od samego siebie, 
pozwalając prowadzić się instynktowi. Zdarzało się to niezwykle rzadko 
i zawsze miało konkretną przyczynę, a przede wszystkim rodziło 
wewnętrzny bunt. Tym razem nic takiego nie miało miejsca. Francja, 
z którą zdążyłem się już zżyć, stała się nagle obca, podobnie jak ludzie, 
cholerny hangar i przesuwające się rzędy liter na migoczącym rozkładzie 
jazdy. 
 Franz nie żyje. Mówią, że i tak by umarł, ale nie zmienia to faktu, 
że to właśnie ja wpakowałem mu kulkę prosto pomiędzy oczy. Sierżant 
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G. stracił nogę i wegetuje w ośrodku weteranów, jak nazywano dom 
starców i kalek Legii Cudzoziemskiej. Moja grupa w ciągu jednego dnia 
przestała istnieć, a ja miałem ukryte poczucie winy, że wykpiłem się 
śmierci jedynie lekką raną nogi i kilkoma szwami na ramieniu. 
 Kto z otaczających mnie ludzi zrozumiałby, co się stało w tej 
cholernej Afryce? Komu mógłbym wykrzyczeć w twarz, że nie jestem 
skurwysynem?! Najgorsze, że wtedy tak właśnie o sobie myślałem. Mogę 
nie zgadzać się z tym, co każą mi robić, buntować się do woli i zrzucać 
swoją winę na dowódcę – zupełnie jak Piłat żreć wieczorem kolację 
z czystym sumieniem… ale jak zbuntować się przeciwko sobie? 
Co z tego, że dali mi medal, skoro w każdym cywilizowanym państwie 
zasługiwałbym na dożywocie w zatęchłym więzieniu! Jak mam z tym żyć? 
 Gdyby w wówczas dotarły do mojej świadomości owe myśli, 
poczułbym się zdecydowanie lepiej. Mimo wszystko. Jednak nie dane mi 
było doświadczyć łaski zrozumienia. Jeszcze nie wtedy. Stałem pośrodku 
hali, otępiały, pusty, a jedynym uczuciem, jakie w sobie nosiłem, był stale 
narastający, niezrozumiały strach przed obcym światem. 

– Dobrze się pan czuje? – spytała mnie starsza, elegancka 
kobieta.  

– Tak… – cicho odpowiedziałem, a po chwili dodałem pewnym 
tonem – Już mi lepiej. To tylko serce. Czasem mam z nim kłopoty.  
Uśmiechnąłem się do niej z wdzięcznością. Kilka słów wypowiedzianych 
troskliwym tonem sprawiło, że szybko powróciłem do rzeczywistości. 
Przez chwilę przyglądała mi się z uwagą, a potem jej twarz rozpogodziła 
się.  
 – Taki młody człowiek, a już ma chore serce. Powinien pan dbać 
o zdrowie.  
 – Staram się, ale nie zawsze jest to możliwe.  
 – Jest pan na wakacjach?  
 – Tak, mam urlop.  
 – I jak się panu podoba Francja?  

 – Nie potrafię powiedzieć jednym zdaniem. Czasem czuję się jak 
u siebie w domu, czasem wręcz przeciwnie.  

 – Jest pan Amerykaninem? – spytała to takim tonem, jakby była 
pewna, że przyjechałem zza oceanu.  
 – Nie, Polakiem.  
 – Ach, Polakiem… Wygląda pan jednak na Amerykanina.  
 – Amerykanie mają kłopoty z wymową r – znów się uśmiechnąłem.  
 – Na pewno czuje się pan lepiej?  
 – Tak, to chwilowe. Nie znam na tyle francuskiego, aby wyjaśnić, co 
z moim sercem. Już wszystko dobrze.  
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 – I tak pan nieźle mówi po francusku. To do widzenia młody 
człowieku. Niech pan dba o zdrowie.  

 – Do widzenia pani – odpowiedziałem. 
Odwróciła się i ruszyła w kierunku wyjścia na miasto.  

 – Merci, madame – rzuciłem za nią.  
Nie odwracając się, lekko machnęła lewą dłonią. 

 
 
 

LECH MICHEJDA 
 
 

Nieznośna lekkość bytu (fragment) 
 
 

Wlókł się w kierunku najbliższego rogu… „Czy, blin, na całym 
Grażdaznskim nie mają piwa…?” – zapytał sam siebie. Bolała go głowa, 
w żołądku powtórka z Wielkiej Październikowej… Wczoraj był, 
to akurat pamiętał, u Jury, na Pietrogradskoj Stronie, potem – cholera 
to wie… Wszystkiemu winna ta wódka, kupili z Jurką w parku, ten, 
co sprzedawał, zapewniał, że oryginalna, fabryczna… Szlag by go trafił 
i tę jego wódkę także… co za świństwo… tak napić by się piwa, 
dobrego, twerskiego… Dowlókł się do końcowej metra. Stacja otoczona 
wianuszkiem kiosków, niektóre spalone, chyba dzisiejszej nocy. „Znowu 
rekietierzy, cholera… Haraczy im się zachciewa…” – pomyślał 
poirytowany. Dostał piwo, żygulowskie, co prawda, i ciepłe, ale zawsze 
piwo… Powoli wracała pamięć – gdzieś z Jurką poleźli, na ulicę… 
a cholera wie, nie pamiętał, jak się ta ulica nazywała… jakaś Tańka, nie 
Tańka, chciała tańczyć, potem  okazało się, że to, co ona uważa 
za taniec… nieważne, w końcu z niejedną już tak tańczył… pieniędzy nie 
ukradła, a to blacha – mucha, najważniejsze… potrzebne tych parę 
rubelków… Życie w Petersburgu drogie, coraz droższe… a  w ogóle, to 
co on  robi tu na Grażdance, po pijaku musiał pomylić kierunki metra, 
nieważne, w końcu mógł trafić na Pułkowski… nie ma co dumać, trzeba 
wracać do siebie na Wyspę Wasilewską… W zakamarkach kieszeni 
znalazł żeton, ostatni… trafił się też papieros, skąd u niego „Biełomor”, 
nieważne, można zapalić… 

Nie wiedział, co go podkusiło, by wysiąść na Placu Powstania. 
Zbliżał się wieczór, jednak nie robiło się ciemniej. „Przecież to Białe 
Noce” – pomyślał. Newskim, w kierunku Admiralicji, Nadbrzeżną Rzeki 
Mojki, szli ludzie oglądać występy przy Twierdzy Pietropawłowskiej. 
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Postanowił iść też, w końcu to jego kierunek, stamtąd do niego 
niedaleko. Przejdzie się, może na powietrzu przestanie go boleć 
ta cholerna głowa. Poza tym, on – rdzenny petrburżec – nie pójdzie 
nad Newę w Białe Noce? Tak być nie może… Pójdzie, choćby nie wie, 
co. Zwalił się na ławkę, nad kanałem oddzielającym Twierdzę 
Pietropawłowską. „Żeby tak kielicha, a tu na złość nikogo znajomego, 
sami turyści, cudzoziemcy, cholera…” – zadumał się – „A w ogóle, żeby 
tak się skundlić… Parę lat temu przyszedł by tu z Iriną, poszliby 
na kawę, lody, posłuchaliby muzyki, spotkali ze znajomymi… kultura, 
w ogóle… A teraz siedzi brudny, głodny, skacowany – ludzki wrak. 
Dobrze, że chociaż ma jeszcze gdzie mieszkać – nora w komunalnym, 
ale zawsze. Gorzej, że to ścierwo Sierioża chce wykupić całe 
mieszkanie… Teraz już może, burżujska swołocz… Wykupi, to przegna, 
na ulicę, jak psa. Ale co robić, jedni mają, drudzy nie. Sierioża swołocz 
ma, a on nie ma, bywa i tak. Życie…”. Znalazł jeszcze jednego papierosa 
– to już naprawdę ostatni. Zapalił łapczywie. „Jeszcze by tak 
szklaneczkę, ssie, cholera… a tu na złość nikogo…”. Jakaś dziewczyna 
siadła na sąsiedniej ławce, nawet ładna, ubrana po peterbursku, 
z szykiem, podobała mu się. Kiedyś, kiedyś to by ją zaprosił na kawę, 
a dzisiaj gdzie, może do „Europy”, tylko tam za walutę, a u niego 
i rubelków nie za wiele. Uśmiechnęła się, jakoś tak ciepło „Jaka ładna” – 
zadumał się – „jakby z innego życia”. Patrzył zachłannie, cóż mu innego 
pozostało – popatrzeć, pomarzyć… „Gdzie zagubiły się te kobiety – 
piękne, dumne. Te dzisiejsze – szare, nijakie… pośpieszna, milcząca 
miłość… Jaka miłość, brednie… wleźć, zrobić swoje, zleźć 
i po wszystkim… gdzie tu miejsce na miłość? Wódka… wódka wypierze 
wszystko z emocji, uczuć. Pić się chce, cholera, diabli z tą wódką, ale bez 
niej ciężko – życie przegrane staje przed oczami.  Kto temu winny? On 
sam, a może inni, „Garbaty” czy ten cap Borys Nikołajewicz? 
Demokracji im się zachciało. Gdzie? Tu, w Rosji!… Jaka tu, blin, 
demokracja? Tu trzeba za mordę, inaczej wszystko się rozłazi jak zgniła 
koszula. W  głowach się ludziom poprzewracało, miejsca swego nie znają 
i znaleźć nie potrafią… Za pieniądze każde świństwo zrobią. Taki 
Sanycz, chociażby, spotkał go wczoraj, jakieś ciemne interesy kręci. 
Mówi ścierwo: „Przyjdź do mnie, pogadamy, zarobisz” – parę 
tysiączków dał – „na dobry początek”. Właśnie, przecież te pieniądze 
wziął, są w kieszeni, faktycznie… sam ścierwo, szmata… brać pieniądze 
od Sanycza, to jakby z diabłem pakt podpisać. Ale pieniądze, to zawsze 
pieniądze, przydadzą się… później będzie się martwić, jak to załatwić 
z Sanyczem. A może by tak obok do ogródka, skoro już pieniądze są, 
piwo wypić, może i co więcej? Wstał z ławki, uśmiechnął się 
do dziewczyny, przechodząc obok. Ładna, bardzo ładna, nie taka młoda, 
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pewnie po trzydziestce… ale on też nie młodzieniaszek. Nie oddała 
uśmiechu, patrzyła tylko jakoś tak smutno, jakby z żalem. Nie oglądał 
się, ona nie z tej, jego rzeczywistości… Szedł do jednej z licznych 
w okolicy Pietropawłowki letnich kawiarni. Po drodze znalazł kran, 
trochę się umył, nawet oczyścił z grubsza ubranie, trochę bardziej 
do człowieka się upodobnił. Wziął piwo – dobre, niemieckie, papierosy 
też zagraniczne. Usiadł przy stoliku. Piękny ten Petersburg, szaro-różowa 
noc, jasna, że gazetę można czytać… zieleń nad rzeką – jego Newą… 
Przymknął oczy. Wydawało mu się, że jak dawniej siedzi naprzeciw 
niego Irina w swej jasnej sukience w kwiatki. Gdzie ona teraz? Poszła 
precz, odeszła, a bo i po prawdzie z kim miała zostać? Z wykolejeńcem, 
degeneratem? Czekała cztery lata, na kogo?  Na swego inżyniera – 
młodego, jasnego. Wrócił ktoś inny. Zaraz pierwszego wieczora upił się 
i ją zgwałcił, nie chciała suka… Rano, jak oprzytomniał, już jej nie było, 
więcej jej nie widział… Znajomi, przyjaciele? Nikt nie został, wszyscy się 
odwrócili, nawet nie było kogo spytać, czy jej nie spotkali. No dobrze, 
siedział, ale cztery lata w Krestach to nie sanatorium, człowiek dziczeje, 
zwierzęceje… może i nie powinien tak zrobić, ale stało się i nic nie 
zmienisz. Zamienił mieszkanie – ładne, dwupokojowe – na Wyborgskiej 
na pokój w komunałce na Wasilewskim. Znalazł pracę – on, inżynier, 
dozorcą w magazynie portowym. Też posada, ale zawsze jest parę 
rubelków, regularnie, co miesiąc… dobrze, że choć Jurka został. Poznali 
się w Krestach… też za jakieś sprawy w zakładzie. Trzy lata. Spotykają 
się teraz, piją za życie zmarnowane, za los… Jurka też sam, żona odeszła 
zaraz, jak po niego przyszli. Pracę ma lepszą, w biurze projektów się 
zaczepił – prywatnym, tam na przeszłość nie patrzyli, na kreślarza go 
wzięli, szczęściarz… Jemu tak się nie udało, ale mogło być gorzej, 
w ogóle bez pracy pozostać! 

Życie przegrane, puste, beznadziejne. Wyszedł z Krestów w inny 
świat. To już nie jego Rosja, nie jego miasto – już nie Leningrad, a Święty 
Petersburg. Ludzie też inni, za pieniądzem gonią ścierwa, wszędzie tylko 
oszuści, złodzieje. Gdzie jego bezproblemowe życie – inżyniera, 
kierownika wydziału? Były niezłe zarobki – Kirowski, duży zakład. 
Wczasy w Soczi, w Bułgarii, wyjazdy służbowe… był nawet w NRD… 
Piękne czasy, nie wrócą. A dziś co? Żyje, bo żyje. Jakoś… Przypomniało 
mu się – gdzieś czytał, czy słyszał: „Nieznośna lekkość bytu”, no cóż – 
żyje lekko, bo na razie ma za co, choć za mało, aby żyć, za dużo, by 
zdechnąć. Nieznośne – kim jest? Książek nie czyta, na koncerty nie 
chodzi… Położył się na jego życiu cień Krestów czarny, duszący… 
wyzwolić się niepodobna… Skończy kiedyś od noża, może serce 
któregoś pijaństwa nie wytrzyma… czterdziestka przeszła, żegnać się 
pora… bez żalu za życiem... 
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Siedział z przymkniętymi oczami, wracać do domu nie było po co. 
Dzisiaj nie pracował, jutro zresztą też nie będzie. Lepiej tu, nad Newą… 
Spać się nie chce, może wypić jeszcze jedno piwo, ból głowy by minął… 
zapalił papierosa… „Może iść do Sanycza, zmienić życie na inne, krótkie 
pewnie, ale ciekawsze? Tylko po co? Co to zmieni? Co – fura, ciuchy… 
czy na tym opiera się świat?”. Nie mógł nadążyć za własnymi myślami. 
„Rozbiegły się, cholera, jak zające”. […]. 
 
 
Informacje o WKL i teksty literackie za: http://bartnicka10. 
w.interia.pl/klub.htm. Przygotował Tomasz Dalasiński. 
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LITERATURA DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
 
 

ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

Literacki fast-food? O McDusi słów parę 
 
 
  Na najnowszą powieść Małgorzaty Musierowicz czytelnicy 
(a w przeważającej części wierne czytelniczki) musieli czekać naprawdę 
długo. Od 2008 roku autorka nie opublikowała nowej części Jeżycjady, 
więc napięcie rosło. Kiedy w końcu pojawiła się informacja o planowanej 
na październik premierze książki, fani odetchnęli z ulgą. Ale czy czekać 
było warto? 

Kiedy w pewną październikową sobotę stałam w dwugodzinnej 
kolejce po podpis Musierowiczowej na genialnie rozreklamowanej 
McDusi, usłyszałam, jak ktoś mówi: „Ona się już kończy”. Nie mogę 
zgodzić się z tym, że pisarka „kończy się”, ale na pewno nie da się ukryć, 
że kolejne tomy są coraz bardziej supermarketowe i serialowe. Sama seria 
przypomina zresztą już trochę brazylijski tasiemiec – mamy tutaj 
pomieszanie z poplątaniem, dziesiątki bohaterów, których historie coraz 
mniej zaczynają się zgadzać. W McDusi autorka próbuje nam 
przypomnieć o prawie wszystkich postaciach z powieści – ale czy taki 
zabieg ma sens? Niestety nie, powstaje tylko zbędny galimatias imion, 
nazwisk i co dziwniejszych pseudonimów. Z tego chaosu autorka 
próbuje nas wyplątać poprzez łopatologiczne opisywanie sytuacji – 
pojawiają się sugestie, które fragmenty mają nas zasmucić, które 
rozśmieszyć, a które wywołać zadumę. Bo zadumy jest tutaj 
na kilogramy. Gabrysia i Ignacy urastają wręcz do rangi mędrców – ich 
złote myśli to trochę olśnienia na miarę Paulo Coelho, zniknął dawny 
pazur. Zostały za to nieciekawe opisy życia wewnętrznego nastolatków, 
które nijak przystają do dzisiejszej młodzieży. Strumieniami leje się też 
słodycz – ocieka nią każda stronica. Wszyscy wybaczają, każdy umie 
przepraszać, a wszystkie kłótnie kończą się happy endem.  
McDusia wygląda trochę na literacki fast-food – szybko przyrządzony 
i do szybkiej lektury. Zadziwia, że autorka pisała tekst tyle lat. Oprócz 
fast-foodowych skojarzeń, mamy także „bigosowe”: jak w przaśnej 
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potrawie, mamy w książce wszystko i nic. Potwierdza to chociażby 
fabuła. Chociaż zastanawiam się, czy mamy o takowej prawo mówić. Nic 
się nie dzieje, spokój, wielki spokój. Książka to tak naprawdę 
kontynuacja, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wydaje się nawet, że to 
tekst zbudowany jedynie z nawiązań do poprzednich tomów.  
McDusia to hamburger ze średnio wysmażonym kotletem i podwiędłą 
sałatą. Niby zjeść można, ale czy nie lepiej czasem zostać na czczo? 
A i tak niecierpliwie czekać na kolejne tomy, bo ulubionym pisarzom 
wybacza się wszystko. 
  
 
Małgorzata Musierowicz, McDusia, wyd. Akapit Press, Łódź 2012. 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk  
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POGOTOWIE POETYCKIE 

MAGDALENY GAŁKOWSKIEJ 
 
 
 Po lekturze czterdziestu jeden zestawów nadesłanych przez 
Państwa postanowiłam wyróżnić wiersze Natalii Partykowskiej 
i Krzysztofa Marcyjaniaka – jedyne utwory, w których przebija się jakaś 
świadomość poetycka, zmaganie z materią języka i próba znalezienia 
własnego głosu. Próba wybicia go na niepodległość. 
 Niestety, w przypadku pozostałych utworów dominuje mniejsza 
lub większa odtwórczość; popełniacie Państwo typowe grzechy 
poetyckie: patos, nieuzasadnione inwersje, częstochowskie rymy, brak 
pomysłu na to o czym i jak chce się pisać. Można być epigonem 
Broniewskiego czy Leśmiana, tylko po co?  Broniewski i Leśmian – 
niewątpliwie klasycy, niewątpliwie doskonali poeci – przeminęli i teraz 
nastał czas posługiwania się językiem współczesnym. Poruszacie 
Państwo wielkie poetyckie tematy: miłość, śmierć, przemijanie. 
Poruszacie bez głębszej refleksji, bez świadomości słowa, bez brania 
odpowiedzialności za słowo. Poezja to nie malowanie landszaftów 
ani tandetna, sztuczna biżuteria z bazaru. Poezja wyrasta z głębi, 
z poznania świata i siebie. Poezja zobowiązuje. Rozumiem nawiązania 
i inspiracje, ale „rozprawić się” z nimi można na wiele sposobów: 
potraktować jako dyskusję, dialog z przywoływanym tekstem czy jako 
punkt wyjścia do napisania własnego wiersza. Traktowanie jednak cudzej 
poezji jak babcinej kiecki, którą można przerobić na swoją, kończy się 
zawsze tak samo. 
 Pozostałym trzydziestu dziewięciu autorom proponuję poważne 
i zupełnie serio przemyślenie kwestii: po co Państwo piszą? Co chcą tym 
Państwo uzyskać/załatwić/przekazać? Myślę, że od tego trzeba zacząć, 
dopiero potem chwytać za długopis, ołówek, klawiaturę. Kłaniam się 
i pozdrawiam. 

 
         

  Magda Gałkowska 
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NATALIA PARTYKOWSKA 
 
 

Dziennik trudności, sobota 
 
 
idziemy z A. rozważając samobójstwo 
po chwili okazuje się, że z tym też same trudności 
odtąd wszystko będzie już trudne, wszystko i zawsze 
przeżywamy z nerwów hosanny, bo w życiu płodowym, 
a może to było później, ktoś wzuł nam w podświadomość 
coś o jakichś bajkach i że dla zasady powinno być miło 
każdy mądry wie, że na odwrót, ale warto żyć 
i tak dalej 
(gdzie ci mądrzy, mało ich) 
póki co 
upadek na ziemię jest koszmarny, tyle że niegroźny 
dlatego wleczemy się noga za nogą rozważając 
tak więc nawet z samobójstwem kłopot 
zresztą ja się tam boję, powiedziałam, że jakiś czyściec i ciągłe błąkanie 
to już chyba lepiej się przemęczyć 
chociaż odkąd znów na siebie wpadliśmy 
to czuję, że niedługo to potrwa 
bo mam na twoim punkcie tak chorą obsesję, że już 
nie ma czym oddychać 
dosłownie znikam z minuty na minutę, słuchaj 
wyobrażając sobie jak ją międlisz w dłoniach 
a ja ci te dłonie poświęciłam w myślach 
wymodliłam i zbeatyfikowałam 
cóż, to tylko trudność 
teraz idę do wanny 
skóra na brzuchu parzy od wody 
drapię się w brzuch i zostawiam 
ślady jak po świecowej kredce 
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wilk stepowy 
 
 
nie wierz w sacrum 
wiersze piszą wszyscy chcą je popchnąć potem ze skały 
żeby leciały lądowały na bruku na ramionach pustych płaszczy 
cisza modlitewna zapada wyłącznie ze zmęczenia 
i otępienie ustępuje miejsca ulotnej wizji ciała ponad głową 
– 
gdy śpisz z otwartymi oczami przy ulicy na papierosie 
twoje włosy  dryfują w burzowej chmurze pyłu 
gdzieś dźwięk jakby cytra ale nigdy tego nie usłyszysz 
zamknięty w kolejnym wersie komentowania rzeczywistości 
wrona kulejąca tylko łypnie okiem 
a mogłeś biec z wilkami mogłeś moczyć rany w rzece 
spać na ziemi 
to życie byłoby wierszem nie umiałbyś pisać 
 
 

Natalia Partykowska 
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KRZYSZTOF MARCYJANIAK 
 
 

Trociny 
 
 
) 
 
I znowu: po- 
wietrze nie na swoim miejscu; jak św.ietlicki  
w pegazie, jak pol- 
ska mistrzem świata w piłce  
drzewnej. 
 
Umieram cię; warstwa po warstwie, 
aż w zdartym podskórzu, 
zamiast tętnic – wypełnione ciszą, kłębki  
światłowodowych lin 
 
( 
 
Ale –  
pewnego ranka, w telefonicznej budce 
wylęgnie się las,  
a dzikie drzewo,  
które zasadziłem w trzewiach, 
zdradzi: drrr, drrr… przychodźcie: już pora  
na drrrewniany horyzont 
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Wszyscy jesteśmy Curtisami 
 
 
(I need you here today. Don't ever fade away) 
 
Tęsknię, ale oczekiwanie ma granice, jak rzeka – 
czasami wzbiera i przynosi gniazda pod poduszkę; 
uczy latania pod prąd, wyżej, jedynie źródło  
 
nie da się zamknąć w klatce, nawet wers z Digital 
niczym nadłamana trzcina, musi zostać – 
zapamiętany jak ślady na wodzie. 
 
Dawniej wznoszono się i spadano poziomo. 
Teraz spada się  
do góry. 
 
do góry. 
Teraz spada się 
Dawniej wznoszono się i spadano poziomo.  
 
zapamiętany jak ślady na wodzie. 
niczym nadłamana trzcina, musi zostać – 
nie da się zamknąć w klatce, nawet wers z Digital 
 
uczy latania pod prąd, wyżej, jedynie źródło  
czasami wzbiera i przynosi gniazda pod poduszkę; 
Tęsknię, ale oczekiwanie ma granice, jak rzeka – 
 
(I need you here today. Don't ever fade away) 
 
 

Krzysztof Marcyjaniak 
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PRZEGLĄD LITERACKI 
KAROLA MALISZEWSKIEGO 
 
 

Na żywe życie 
 
 

Z książek poetyckich, które ostatnio zatrzymały mnie na dłużej, 
wymieniłbym przede wszystkim Białą skrzynkę Macieja Woźniaka, 
a następnie Miasto małe jak łza Jerzego Plutowicza, Rzeczy R Zygmunta 
Krukowskiego, De-klaracje Beaty Patrycji Klary i Karmageddon Pawła 
Podlipniaka. Nie ustalam tu żadnej kolejności czy hierarchii, każdej 
z tych książek zawdzięczam osobną, swoistą dawkę przeżyć i przemyśleń. 
Jest jednak coś, co je łączy, prócz danej mi intuicji bliskości 
i pokrewieństwa, a mianowicie pokora i dojrzałość, wartości bliskie 
słowom Plutowicza ze wstępu poprzedzającego wiersze: „Czy autor 
wyrusza ku przygodzie jako rywal Boga w konstrukcji światów, czy raczej 
jako wędrowny rzemieślnik, który otwiera się na wyobraźnię, grę piękna 
i bytu. Na żywe życie. Na nad-realizm. Otwiera się na magię, na sen 
Apollina”. 

Myślę o wyobraźni, grze piękna i bytu. O perfekcyjnym rzemiośle. 
Bo niektóre wiersze z tych tomików są nie tylko błyskotliwe, za-lotne, 
porywające, są przede wszystkim solidne, dojrzale osadzone 
w poznawczo-biograficznym konkrecie, „żywym życiu” bądź jego 
finezyjnym złudzeniu. Ja takim wierszom wierzę. Takiej czytelności. 
Takiemu otwarciu się konkretu na metafizyczność. Oto wiarygodność. 
Zupełnie  inna u Plutowicza (quasi-mityczna, jak u Leśmiana), rzeczowa 
aż do bólu u Krukowskiego, melancholijna, jakby Larkinowska, 
u Woźniaka, alegoryczna i feministyczna u Klary, erudycyjno-
dandysowska u Podlipniaka. 

I jak zawsze – w samym środku „żywego życia” nieusuwalny cierń, 
śmierć pracowicie, zajadle rozpracowywana jako motyw i zadanie. 
Zupełnie oswojona, o ile to możliwe, u Plutowicza i Krukowskiego, 
przywoływana do porządku u Woźniaka (z jakim mistrzostwem wskazuje 
jej się miejsce), i wreszcie wywoływana niczym duch z etycznego 
(i estetycznego) obowiązku u Klary i Podlipniaka. 

Woźniak jest mi bliski kształtem wiersza, konsekwentną 
wersyfikacją, rytmem, ustawieniem głosu, opanowywanym wzruszeniem. 
Plutowicz i Krukowski to starsi bracia z miasteczka takiego, jak moje. 
Żeby w nim przeżyć, trzeba doszukać się mitu. „Wbiec na pagórek 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

271 
 

z jasną młodą brzozą (Plutowicz) bądź „wyczyścić piec chłodne dni 
trzeba pomóc Bogu” (Krukowski). U tego ostatniego niezwykle 
wyczulona, napięta świadomość bohatera prześwietla dookolną 
przestrzeń punkt po punkcie, kamień po kamieniu, zaułek po zaułku. 
Noworudzianin pisze o noworudzianinie w sobie, o noworudzkości 
w taki sposób, jakby opisywał kondycję człowieka w ogóle. Kondycję 
uwikłaną w rzeczy podłe, smutne, brzydkie, monotonne, a jednocześnie 
w przedziwny sposób dotykającą gwiazd. Do niezwykle bogatej w wątki 
i motywy książki Klary trzeba wracać i znowu odkrywać kolejną warstwę 
znaczeń. Na początku zainteresowały mnie monologi „manekina 
nazywanego Beata”, a potem dopiero dawkowana w odcinkach 
psychiatryczna historia naszej współczesności. Z kolei u Podlipniaka 
fascynujące jest stopniowe odsłanianie horroru kultury, ujawnianie tego, 
co prawdopodobnie kryje się za kulisami „wiktoriańskiej galerii” 
kończącego się na naszych oczach kształtu cywilizacji.  

 
 

Karol Maliszewski 
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Yass Anders, Autoportret ślepca 
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KRONIKA WYBIÓRCZA 2012 
 
 
Styczeń 
Poezji jak nikt nie czytał, tak nie czyta. Ponadto śnieg nie zachęca 
do lirycznych uniesień. Nawet grupka pasjonatów woli pójść 
z Napoleonem na Rosję bądź rzucić się pod pociąg wraz z Anną 
Kareniną. Gdzieniegdzie tylko autorzy wpływają do wrocławskiego 
„Portu”, czytają w niewielkich kawiarniach (koniecznie literackich), kłócą 
się na portalach poetyckich, wysyłają wiersze na konkursy (choćby 
o „Buławę Hetmańską”) lub czytają je przy Marcinie Sendeckim, by 
po raz czterdziesty trzeci móc napić się wina z prawdziwego pucharu 
(43. Turniej Jednego Wiersza o Puchar Wina w Tomaszowie 
Mazowieckim). A w międzyczasie prozaik Mikołaj Łoziński zostaje 
laureatem Paszportu Polityki za rok 2011. 
 
Luty  
Umiera Wisława Szymborska, poetka, laureatka literackiej Nagrody 
Nobla. A miesiąc, choć krótki, to jednak pozwala zaznajomić się z Tajnym 
Dziennikiem Mirona Białoszewskiego, którego duch gości w Łodzi, 
a dokładnie w „Małej Literackiej”. Prócz tego, erotyczny TJW  
w Walentynki, I edycja Super Festiwalu w Toruniu (czytają: m.in. 
Tomasz Dalasiński, Szymon Szwarc, Rafał Derda, Karolina Mełnicka 
i grają: Rayfel Coval, Jesień, Ed Wood, Weck i We Are Not From 
Iceland. Inni nawet malują. A wstęp? Wstęp jest wolny). Tymczasem 
w Tychach szykują się na zwycięstwo Wojciecha Roszkowskiego w XII 
Tyskiej Zimie Poetyckiej.  
 
Marzec 
Wiosna za pasem, więc czas rozstrzygnąć prestiżowy XXI Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który wygrywa 
Ewa Świąc z Katowic. W Gdańsku zaś Europejskim Poetą Wolności 
zostaje Niemiec Durs Gruenbein za tom Mizantrop na Capri. Internet 
wrze: Berlin znów ma coś do polskiego wybrzeża. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Zielonej Górze gości Beatę Patrycję Klary – laureatkę 
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za rok 2012. 
 
Kwiecień 
W domu Sierakowskich w Sopocie rozpoczynają się dwumiesięczne 
warsztaty literackie, prowadzone przez Bartosza Libudę. Zostaje 
wręczona Nagroda Instytutu Cervantesa w Polsce za tłumaczenie 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDurs_Gr%25C3%25BCnbein&ei=Es2TUN2TAo7otQa6wYDgAw&usg=AFQjCNHll1SWai8R34GS-9HrFfl_JEu7MA
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literackie. Otrzymuje ją Ewa Zaleska. We Wrocławiu odbywa się 17. Port 
Literacki organizowany przez Fundację Europejskich Spotkań Pisarzy 
i Biuro Literackie. Na scenie pojawiają się m.in. laureaci projektu 
„Połów”, pisarze związani z wydawnictwem (jak zawsze Andrzej 
Sosnowski i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki) oraz zagraniczni goście, m.in. 
Laura Anderson, Edmund White i Laura Riding Jackson. Niby wszystko 
po staremu, ale według obserwatorów – inaczej, co nie znaczy, że lepiej. 
 
Maj 
W Strzelinie Mariusz Partyka zostaje laureatem Granitowej Strzały – 
konkursu na debiutancką książkę poetycką i otrzymuje… Granitową 
Strzałę. Rozpoczyna się wiosenna edycja Pulsu Literatury 
organizowanego przez Dom Literatury w Łodzi. Gościem festiwalu jest 
m.in. Jonathan Carroll – jeden z najpopularniejszych amerykańskich 
pisarzy w Polsce. W stolicy Dolnego Śląska następuje wręczenie nagrody 
Silesius – za „półkształt” otrzymuje ją Marcin Świetlicki, za debiut roku 
– Tomasz Bąk, za książkę roku Eugeniusz – Tkaczyszyn – Dycki. 
Tymczasem PTWK nagradza łódzkiego poetę Macieja Roberta, a jego 
tomik Collegium Anatomicum uznaje najlepszą książką poetycką roku. 
Sopot ponownie daje o sobie znać. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal 
Literatury i Teatru „Between. Pomiędzy”.  
 
Czerwiec 
W Lublinie dobiega końca festiwal „Miasto Poezji”. Trwają 
przygotowania do następnego, tym razem w Chorzowie. I po raz kolejny 
jest to Port, a publiczność zastanawia się: do którego zawitało więcej 
statków? Laureatami Nagrody Literackiej „Gdynia”, będącej 
zwieńczeniem festiwalu „Literaturomanie”, zostają: Magdalena Tuli, 
Marian Sworzeń, Marta Podgórnik oraz Mieczysław Porębski (osobno). 
Z kolei w Kutnie Karol Bajorowicz zostaje uznany najlepszym 
wieszczem 2011 roku, ponieważ znalazł swój złoty środek. 
 
Lipiec 
Wakacje, a mimo to czas nagród. W Praniu, arkadii Wojciecha Kassa, 
Krzysztof Karasek otrzymuje Nagrodę Poetycką „Orfeusz” za najlepszy 
tom poetycki 2011 roku. I czek na sporą sumę. Elbląg ma swoje 
najlepsze książki roku i nagradza m.in. autora „Arterii” – Marcina 
Jurzystę. „Literatura na Świecie” czyni podobnie. Lipiec dla wielu 
autorów okazał się wspaniałym miesiącem. Jeszcze tylko Nobla brakuje 
do kolekcji. A teraz zła informacja: w nieszczęśliwym wypadku ginie 
Tomasz Pułka, obiecujący poeta młodego pokolenia, autor m.in. Rewersu 
i Zespołu Szkół. Miał 24 lata. 
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Sierpień 
Wrocław w imieniu Janusza A. Zajdla nagradza Maję Lidię Kossakowską 
i Jakuba Ćwieka za najlepszą książkę z dziedziny fantastyki, w ramach 
XXVII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 
2012. Ukazuje się 100. numer „Lampy” będący pretekstem 
do zorganizowania imprezy pt. „Paweł Dunin Wąsowicz i przyjaciele”. 
Poza tym spotkania, nagrody, nagrody i spotkania. 
 
Wrzesień 
Trwają Manifestacje Poetyckie w Warszawie. Ale zaproszeni autorzy nie 
manifestują, siedzą w klubie i czytają teksty. Patrząc po nazwiskach: same 
gwiazdy (m.in. Urszula Kulbacka, autorka wydanego niedawno tomiku 
pt. „rdzenni mieszkańcy”, będącego nagrodą główną w ubiegłorocznym 
konkursie im. Jacka Bierezina). Z kolei w Łodzi odbywa się festiwal 
Czterech Kultur. Do wyboru, do koloru. A we wrocławskich Tajnych 
Kompletach – według internautów – najpiękniejszej kawiarni w Polsce, 
rusza „Salon Angelusa” – cykl spotkań z nominowanymi do nagrody 
autorami i ich tłumaczami. 
 
Październik 
Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje chiński pisarz – Mo Yan, autor 
książek m.in. Obfite piersi, pełne biodra i Kraina wódki. W Toruniu 
organizowany jest po raz kolejny Wolny Rynek Poetycki. Wrocław 
kontratakuje i przywraca do życia Mikrofestiwal – imprezę poetycką 
przeplataną dyskusjami panelowymi, na którą zjeżdżają się twórcy z całej 
Polski. Nagrodę Nike otrzymuje Marek Bieńczyk za zbiór esejów Książka 
twarzy, Kościelskich –  Andrzej Dybczak za reportaż pt. Gugara, Angelusa 
– Literacką Nagrodę Europy Środkowej – Chorwat Miljenko Jergović za 
książkę Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki. Nagroda im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny trafia zaś do Kacpra Płusy – autora tomiku Ze skraju 
i ze światła. 
 
Listopad 
Festiwale i konkursy lub odwrotnie. Puls Literatury trwa w najlepsze. 
W OKP. im. Andrzeja Babaryki zwycięża Mariusz Cezary Kosmala, 
w „Bierezinie” nominują godła. Ogłasza się kolejna, już XIII, Tyska 
Zima Poetycka. Tylko do 03.12. można ubiegać się o Świetlne Pióro. 
Tajne Komplety działają sprawnie. W Programie Trzecim Polskiego 
radia odbywa się interesująca dyskusja wokół Pamiętnika i innych pism 
z getta Janusza Korczaka. Pod koniec miesiąca wraca jesienna aura. 
 



 

 

 

 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”       NR 1(1)/2013 

 

276  
 

Grudzień 
Koniec świata nie nadszedł. „Inter-” jest już złożony, niedługo zawiśnie 
na stronie. W „Bierezinie” zwyciężył Paweł Tomanek, a jedną 
z nominowanych była Katarzyna Kaczmarek z podtoruńskiego Lubicza 
(gratulujemy tym bardziej, że od kilku przynajmniej lat najciekawsi poeci 
w „Bierezinie” nie wygrywają). Dorocznego toruńskiego konkursu im. 
Z. Herberta nie wygrał nikt, przyznano za to dwie drugie nagrody. 
Redakcja życzy wszystkim szczęśliwego nowego roku 2013, a kronikarz 
zaprasza do lektury swojej rubryki w kolejnym numerze. 
 
 

Zestawił Rafał Różewicz 
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NOWE KSIĄŻKI 
 
 

POEZJA: 
 

1. Filip Wyszyński, Skaleczenie chłopca, Biuro Literackie, Wrocław 
2012. 

2. Katarzyna Fetlińska, Glossolalia, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
3. Ten Cały Brecht, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
4. John Ashbery, Cztery poematy, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
5. Justyna Bargielska, Bach for my Baby, Biuro Literackie, Wrocław 

2012. 
6. Karol Maliszewski, Ody odbite, Fundacja na Rzecz Kultury 

i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2012. 
7. Adam Wiedemann, Domy schadzek, WBPiCAK, Poznań 2012 
8. Maciej Woźniak, Biała skrzynka, WBPiCAK, Poznań 2012. 
9. Bianka Rolando, Podpłomyki, WBPiCAK, Poznań 2012. 
10. Bartosz Sadulski, Post, WBPiCAK, Poznań 2012. 
11. Joanna Oparek, Czerwie, WBPiCAK, Poznań 2012. 
12. Genowefa Jakubowska–Fijałkowska, ze mnie robaka i z robaka 

wiersze, OFF_PRESS, Londyn 2012. 
13. Urszula Kulbacka, rdzenni mieszkańcy, SPP, Łódź 2012. 
14. Patryk Zimny, przejście, Forma, Lębork 2012. 
15. Marcin Baran, niemal całkowita utrata płynności, EMG, Kraków 

2012. 
16. Jan Drzeżdżon, Łąka wiecznego istnienia, Forma, Szczecin–

Bezrzecze 2012. 
17. Feliks Przybylak, Wobec. Wiersze i przekłady, ATUT, Wrocław 

2012. 
18. Šejla Šehabović, Make-up, AdPublic, Warszawa 2012. 
19. Hanna Dikta, Stop-klatka, „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2012. 
20. Łukasz Jarosz, Pełna krew, ZNAK, Kraków 2012. 
21. Wisława Szymborska, Wystarczy, A5, Kraków 2012. 
22. Krzysztof Kleszcz, Przecieki z góry, Kwadratura, Łódź 2012. 
23. Mariusz Partyka, Wierzyniec, Strzeliński Ośrodek Kultury, Strzelin 

2012. 
24. Bogdan Prejs, ce ha, Instytut Mikołowski, Mikołów, 2012. 
25. Tomasz Pietrzak, Rekordy, Mamiko, Nowa Ruda, 2012. 
26. Dariusz Adamowski, Gub, trać, porzucaj, Mamiko, Nowa Ruda 

2012. 
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27. Ewa Lipska, Droga Pani Schubert…, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2012. 

28. Szymon Szwarc, Kot w tympanonie, „Rita Baum”, 2012. 

 
PROZA: 
 

1. Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2012. 

2. Kornel Maliszewski, Wintro, Mamiko, Nowa Ruda 2012. 
3. Karol Maliszewski, Manekiny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012. 
4. Katarzyna Jakubiak, Nieostre widzenia, Biuro Literackie, Wrocław 

2012. 
5. Adam Wiedemann, Odpowiadania, „Rita Baum”, Wrocław 2012. 
6. Filip Zawada, Psy pociągowe, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
7. Edmund White, Hotel de Dream, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 
8. Krzysztof Varga, Trociny, Czarne, Wołowiec 2012. 
9. Paul Auster, Sunset Park, ZNAK, Kraków 2012. 
10. Cormac McCarthy, Suttree, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2012. 
11. Kazimierz Orłoś, Dom pod Lutnią, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012. 
12. Wojciech Kowalewski, Ludzie moralni, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012. 
13. Sławomir Shuty, Baton III Taltorz, „Ha!art”, Kraków 2012. 
14. Jerzy Franczak, NN, „Ha!art”, Kraków 2012. 
15. Andrzej Wasilewski, rozmowy młodej polski w latach dwa tysiące coś 

tam, Forma, Szczecin–Bezrzecze 2012. 
16. Inga Iwasiów, Na krótko, Wielka litera, Warszawa 2012 
17. Stefan Zweig, Dziewczyna z poczty, W.A.B, Kraków 2012. 
18. Charlotte Roche, Modlitwy waginy, Czarna Owca, Warszawa 2012. 
19. Katja Lange–Muller, Wściekłe owce, FA-art, Katowice 2012. 

 

DZIENNIKI: 
 

1. Jerzy Pilch, Dziennik, Wielka litera, Warszawa 2012. 
2. Miron Białoszewski, Tajny dziennik, ZNAK, Kraków 2012. 
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REPORTAŻ: 
 

1. Swietłana Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, 
Czarne, Wołowiec 2012. 

2. Paweł Smoleński, Irak. Piekło w raju, Czarne, Wołowiec 2012. 
 

ESEJ: 
 

1. Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, 
Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2012. 

2. Piotr Śliwiński (red.), Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina 
Świetlickiego, WBPiCAK, Poznań 2012. 

3. Wojciech Jagielski, Wypalanie traw, ZNAK, Kraków 2012. 
4. Elfriede Jelinek, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, W.A.B, 

Kraków 2012. 
5. Vladimir Nabokow, Nikołaj Gogol, Muza, Warszawa 2012. 
6. Orhan Pamuk, Inne kolory. Eseje i opowiadania, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 2012. 
 

DRAMAT: 
 
1. Krystyna Miłobędzka, Gdzie baba siała mak, Biuro Literackie, 

Wrocław 2012. 
 
 

Zestawił Rafał Różewicz 
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AUTORZY NUMERU 
 
 
Anna Achmatowa (właść. Anna Gorienko) – ur. 23.06.1889, zm. 
5.03.1966. Wybitna poetka rosyjska, czołowa przedstawicielka akmeizmu, 
krytyk, historyk literatury (książka o Aleksandrze Puszkinie), autorka 
wspomnień o Aleksandrze Błoku i Amadeo Modiglianim, wielokrotnie 
represjonowana przez władze radzieckie (zakazy publikacji i wystąpień 
publicznych). 
 
Anna Adamowicz – ur. 1993. Studiuje analitykę medyczną, miota się 
między Lubinem a Wrocławiem. Czyta, pisze, wątpi. Wolny czas spędza 
jeżdżąc tramwajami i czekając (na to, na tamto). Lubi The Doors i Most 
Uniwersytecki o świcie. Prowadzi bloga z wierszami: http://morze-
sargassowe.blogspot.com/. 
 
Bartłomiej Alberski – student filologii polskiej na UMK, od dwóch lat 
związany z pismem „AVANT”, członek artystycznej grupy ż.U.b.r. 
 
Yass Anders – grafik, członek jednoosobowej Ofensywnej Grupy Sztuki 
Progresywnej „ArtProg”. Mieszka w Toruniu i w internecie. 
 
Daniił Andriejew – ur. 1906, zm. 1959. Rosyjski pisarz i poeta-mistyk, 
represjonowany przez władze z powodów politycznych. Autor m.in. 
wielkiego traktatu ezoterycznego Roza Mira – wizji, w której metahistoria 
łączy się z ideami soteriologicznymi dzięki wspólnocie wszystkich religii 
świata. 
 
Dariusz Jacek Bednarczyk – ur. w Jeleniej Górze. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Parokrotnie wyróżniony w ogólnopolskich konkursach literackich. Próby 
publikacji od 2010. Publikacje: „Migotania”, „Kultura Connect Magazine 
– Australia”, „Znaj”, „Dworzec Wschodni”, „Akant”, „Nestor”, 
„Kozirynek”. 
 
Jakub Bednarczyk – ur. 24.12.1977 w Chojnicach. Mieszka w Tucholi 
i Zielonce pod Warszawą. Absolwent UMK  w Toruniu 
na kierunku filozofia. Autor tomiku wierszy Wiersze dla Agnieszki 
(Oficyna LW, Świebodzin 1996). Nagrodzony za debiut na II Nocy 
Poetów w Chojnicach; wiersze pokonkursowe umieszczone w pudle 
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Jesień Poetycka 2011 w Świeciu. Wiersze także w  almanachu poetów 
Borów Tucholskich Komu słowo, komu ciszę.  
 
Oliwia Betcher – urodziła się i podobno żyje. Na pewno oddycha, 
czuje, czyta i pisze: wiersze, prozę, recenzje i felietony. Pracuje nad 
tłumaczeniami (obecnie literatury angielskiej, niegdyś własnych poglądów 
i tekstów komercyjnych). Pomieszkuje we Wrocławiu. Pytana 
o pochodzenie odpowiada, że nie pamięta. Publikowała w angielskiej 
prasie emigracyjnej, polskich pismach literackich i w internecie. Finalistka 
kilku polskich i międzynarodowych konkursów literackich. Nie lubi 
wygrywać. 
 
Adriana Biedrowska – ur. 1991. Studentka III roku filologii polskiej 
Uniwersytetu Śląskiego. 
 
Joanna Danuta Bieleń – publikowała w „Szafie”, „PKPzin”, 
„Kozimrynku”, „L`esperance”, „exspress-miejski.pl” i antologiach. 
Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Szuflada 2011, 
w konkursie jednego wiersza Strzelin 2011 oraz w Ogólnopolskim 
Konkursie pt. ,,Cięta słowa”. Wydała tomik poezji w formie e-book 
pt. Tylko drzewa wszystko słyszą? (Wydawnictwo Goneta). Zainteresowania: 
poezja, fotografia, radio, spacery. Obserwatorka przyrody i ludzi, dążąca 
do wolności emocjonalnej.   
 
Josif  Brodski – ur. 24.05.1940, zm. 28.01.1996. Rosyjski poeta i eseista, 
przez władze radzieckie skazany na przymusowe roboty 
za pasożytnictwo, pozbawiony obywatelstwa i wydalony z ZSRR. 
Emigrował do Nowego Jorku, gdzie wykładał na różnych uczelniach. 
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1987 
za „uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej, 
odznaczające się jasnością myśli i poetycką siłą”. 
 
Lech Brywczyński – ur. 1959 w Elblągu, gdzie mieszka do dziś. 
W latach 1979-82 studiował chemię na Politechnice Gdańskiej (studia 
nieukończone), w latach 1986-91 studiował zaocznie historię 
na Uniwersytecie Warszawskim (studia ukończone – absolutorium, 
ale bez obrony pracy magisterskiej). Był m.in. zaopatrzeniowcem, 
agentem ubezpieczeniowym i tłumaczem literatury fantasy (przełożył z 
j. angielskiego trzy powieści Michaela Moorcocka). W latach 1991-92 był 
wydawcą miesięcznika „Echo Elbląga”, a od 1992 r. do  
1997 r. dziennikarzem „Kuriera Elbląskiego”. W późniejszych latach 
współpracował m.in. z „Dziennikiem Bałtyckim”, dwutygodnikiem 

http://exspress-miejski.pl/
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„Regiony” i „Magazynem Elbląskim”. W swoim blogu zamieszcza 
informacje na temat ligowych rozgrywek piłkarskich w Brazylii. 
W październiku 2000 r. otrzymał II nagrodę w wojewódzkim konkursie 
poetyckim O Ostródzki Laur Zielonego Liścia im. Michała Kajki, 
a w 2003 r. zajął I miejsce w Turnieju Jednego Wiersza o Laur Dojrzały 
podczas VII Elbląskich Spotkań z Poezją. Od lutego 2010 r. nieco mniej 
aktywny z powodu choroby serca, ale nie zaprzestał twórczości 
literackiej. Od 1998 r. do dziś napisał 40 dramatów jednoaktowych, 
których większość była publikowana w czasopismach literackich. W 2002 
r. ukazał się (wydany przez Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów) zbiór 
kilkunastu pierwszych dramatów tego autora zatytułowany Dramaty 
jednoaktowe, a w grudniu 2011 r. elbląskie wydawnictwo URAN 
opublikowało jego drugą książkę – A jak Ajakos zawierającą kilkanaście 
wybranych jednoaktówek. Publikacja otrzymała tytuł Elbląskiej Książki 
Roku 2011 w konkursie Fundacji Elbląg.  
 
Eligiusz Buczyński – ur. 1978 w Białymstoku. Autor książki poetyckiej 
Oddechy (Białystok 2006), wiersze publikował w „Akancie”, „Portrecie” 
i „Cegle”. 
 
Marina Iwanowna Cwietajewa – ur. 8.10.1892, zm. 31.08.1941. 
Rosyjska poetka tworząca na przecięciu akmeizmu i symbolizmu, 
uznawana za jedną z najoryginalniejszych poetek XX wieku. 
 
Maksymilian Dymitr Czornyj – ur. 1989. Student Prawa UMCS. 
Mieszka w Lublinie. Poezję publikował w kilku ogólnopolskich 
czasopismach, ale zarzucił ją dla prozy. Jego opowiadania ukazywały się 
m.in. w: Akcencie, Aspiracjach, Korespondencji z Ojcem, Kozimrynku, Kurierze 
Galicyjskim (Lwów), PKPzinie, Rzeczpospolitej Kulturalnej (Londyn), Szafie, 
Tarnowskim Kurierze Kulturalnym, Toposie. Były tłumaczone m.in. na język 
ukraiński. Laureat nagrody publiczności międzyportalowego konkursu 
„Studnia”. W sierpniu 2011 roku jeden z autorów zaproszonych 
na Festiwal „Dwa Brzegi” w Mięćmierzu. 
 
Tomasz Dalasiński – ur. 1986. Twórca tekstów poetyckich 
publikowanych na łamach m.in. „Kresów”, „Toposu”, „Czasu Kultury”, 
„Odry”, „Tygla Kultury”, „Frazy”, „Zeszytów Poetyckich”, „Opcji”, 
„Rity Baum”, „Ha!artu”, „Wakatu”, „RED-a” i „Portretu”, okazjonalnie 
prozaik. Laureat X Tyskiej Zimy Poetyckiej (2010), stypendysta Miasta 
Torunia i dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w dziedzinie kultury, doktorant na toruńskiej polonistyce, 
redaktor naczelny czasopisma „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”. 
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Autor książki z wierszami porządek i koniec (2011), obecnie przygotowuje 
do druku stosunki przegrywane (publikacja planowana w 2013). 
 
Ewa Damentka – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
ze specjalizacją w informacji naukowej w archeologii. Ma za sobą wiele 
lat pracy przy tworzeniu baz danych dla obiektów zabytkowych 
oraz wieloletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej (w latach 
dziewięćdziesiątych utworzyła i przez cztery lata redagowała pismo 
dla rodzin osób dotkniętych chorobą Alzheimera). Od kilkunastu lat 
studiuje metody Neurolingwistycznego Programowania, od 2004 roku 
jest coachem i trenerem NLP. W celu szlifowania umiejętności 
i zdobywania nowej wiedzy zorganizowała i prowadziła kilka klubów 
zrzeszających miłośników NLP i rozwoju osobistego, m.in. Klub FLOW  
(2001-2012) i Klub Trenera NLP (2008-2010).  W ramach prac 
klubowych odbyło się około 230 kilkugodzinnych miniszkoleń 
poruszających ważne i życiowe tematy: porozumiewanie się, 
kreatywność, rozwiązywanie problemów, motywację, skuteczność, 
budowanie relacji, zarządzanie emocjami, wzorce sukcesu, wzmacnianie 
pewności siebie, podstawy NLP itp. W wolnym czasie pisze opowiadania 
(w 2012 roku wydała książkę Nienazwane), maluje obrazy oraz wspiera 
początkujących mówców, którzy szlifują swoje umiejętności 
w warszawskim Klubie Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia. Strona 
internetowa: www.nowiny.damentka.com. 
 
Rafał Derda – ur. 1978. Autor kilkudziesięciu tekstów poetyckich, 
prozatorskich oraz krytycznoliterackich publikowanych m.in. w „Czasie 
Kultury”, „Akcencie”, „Toposie” i „Portrecie”. 
 
Anna Dwojnych – ur. 1988 w Płocku. Studentka socjologii i filozofii. 
Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in.: O Cisową 
Gałązkę, Jesienna Chryzantema, im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, 
im. Zbigniewa Dominiaka. W 2011 roku ukazał się jej debiut książkowy 
gadu gadu. Mieszka w Toruniu. 
 
Dariusz Dziurzyński – ur. 1973. Poeta i wykładowca uniwersytecki. 
W latach 1995-2004 członek grupy poetyckiej Wybór działającej przy 
Domu Literatury w Warszawie. W roku 1995 wydał arkusz wierszy Zguba 
w ramach Nagrody Młodych przyznanej przez Warszawski Oddział ZLP, 
w tym samym roku miał miejsce jego debiut prasowy na łamach 
„Powściągliwości i Pracy”. Debiut książkowy – tomik Epitafia – ukazał 
się w 2001 r.; następne autorskie książki poetyckie to: Metrum (Nowy 
Świat, 2005) i Symultana (Jirafa Roja, 2010); w 2011 roku, nakładem 
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gnieźnieńskich „Zeszytów Poetyckich”, wyszła książka przekładowa 
z poezją Borisa Viana – W hołdzie. Płetwom. Wybór wierszy / À nageoires. 
Choix de poèmes – przygotowana we współpracy z Alicją Ślusarską. 
Obecnie przygotowuje tomik Epitafia. Remake, który ukaże się 
w wydawnictwie Anagram, a także książkę edytorską z wierszami 
Mariana Ośniałowskiego na podstawie paryskich archiwaliów poety. 
Laureat Łódzkiej Wiosny Poetów, Konkursu im. Leopolda Staffa 
i Konkursu im. Witolda Gombrowicza. Wiersze, recenzje i eseje 
publikował m.in. w „Twórczości”, „Kwartalniku Artystycznym”, 
„Toposie”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów” i „Wyspie”. 
Współpracownik „Red.a” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Jego 
wiersze znalazły się w antologiach: Poezja polska po przełomie – Pokolenie 
’89. Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89, Hamburg-Warszawa 
2008 oraz Free Over Blood. New Polish Poets Series, OFF_Press London 
2011. Pracuje na Wydziale Polonistyki UW, gdzie naucza edytorstwa, 
sztuki przekładu literackiego i historii fantastyki modernizmu. 
Doktoryzował się – na podstawie rozprawy o nadnaturze 
i nieświadomości w prozie Stanisława Przybyszewskiego – w 2009  
r. Miłośnik kotów, popkultury, prymitywów flamandzkich i frankofonii. 
 
Magdalena Gałkowska – ur. 1975 w Poznaniu. Poetka, laureatka XIV 
edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina (2008). Publikowała 
w wielu pismach literackich, m.in. „Odrze”, „Pograniczach”, „Pro Arte”, 
„Tyglu Kultury”, „Czasie Kultury”, „Kozimrynku”, „Arteriach” oraz 
w antologii Solistki. Autorka zbiorów wierszy Fabryka tanich butów (2009) 
i Toca (2012). Prowadzi bloga literackiego 
http://fabrykatanichbutow.blogspot.com/, redaguje Pogotowie 
poetyckie w „Inter-”. 
 
Rafał Gawin – ur. 1984. Poeta, okazjonalnie krytyk, konferansjer, 
reanimator kultury, redaktor i korektor „Arterii”. Wydał arkusz 
Przymiarki (2009) i książkę poetycką WYCIECZKI OSOBISTE / CODE 
OF CHANGE (2011). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, 
„Odrze”, „Tyglu Kultury”, „Opcjach”, „Kresach”, „Frazie”, „Red.”, 
„Portrecie”, „Wyspie”, „Wakacie”, „Cegle”, oraz w antologiach: Na grani 
(2008), Połów. Poetyckie debiuty 2010 i Free Over Blood (2010). Mieszka 
w Łodzi. 
 
Grzegorz Giedrys – ur. 1979 roku w Olsztynie. Absolwent polonistyki 
UMK w Toruniu. W latach 1998-2004 pracował przy powstawaniu 
kwartalnika literackiego „Undergrunt”. Wiersze, prozę i artykuły 
krytyczne publikował m.in. w „Kartkach”, „Lampie”, „Lewą Nogą”, 
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„Nowej Okolicy Poetów”, „Odrze”, „PAL-u”, „Portrecie”, „Tytule”. 
Autor książek poetyckich Wiersze dla dorastających dziewcząt z dobrych domów 
i Debiut. Mieszka w Toruniu, gdzie pracuje jako dziennikarz w lokalnej 
redakcji „Gazety Wyborczej”. 
 
Łukasz Grajewski – ur. 1989 roku w Toruniu. Absolwent studiów 
pierwszego stopnia polonistyki UMK. Obecnie kontynuuje studia 
polonistyczne na drugim stopniu. Członek licznych kół naukowych, 
autor kilku publikacji. Interesuje się twórczością Leopolda 
Buczkowskiego, Jerzego Żuławskiego, Jerzego Pilcha i Zbigniewa 
Herberta. Jego przygoda z prozą dopiero się rozpoczyna. 
 
Durs Gruenbein – ur. 09.10.1962. Niemiecki poeta uznawany 
za jednego z najlepszych autorów z byłej NRD, laureat wielu znaczących 
niemieckich nagród literackich (w tym najważniejszej – Georg-Büchner-
Preis oraz nagrody Peter Huchel). Mieszka w Berlinie. 
 
Marta Jaworek – absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki 
UW, obecnie doktorantka w tamtejszym Instytucie Literatury Polskiej. 
Autorka pracy Zaratustriański mit dziecka Fryderyka Nietzschego a twórczość 
Janusza Korczaka. Próba rekonstrukcji, napisanej i obronionej pod opieką 
prof. Grzegorza Leszczyńskiego. Interesuje się kulturowymi uwikłaniami 
literatury przełomu XIX i XX wieku oraz literaturą dziecięcą 
i młodzieżową. 
 
Siergiej Jesienin – ur. 03.10.1895, zm. 28.12.1925. Słynny rosyjski poeta 
inspirujący się folklorem ludowym i sztuką sakralną, jeden 
z przedstawicieli imażynizmu. Zmarł śmiercią samobójczą w hotelu 
Internacjonał w Leningradzie. 
 
Marcin Jurzysta – ur. w 1983 w Elblągu. Poeta, krytyk literacki, doktor 
literaturoznawstwa. Autor tomu poetyckiego ciuciubabka (Łódź 2011). 
Publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wielu 
almanachach pokonkursowych. 
 
Eliza Kącka – ur. w 1982 roku w Lidzbarku Warmińskim. Absolwentka 
Wydziału Filologicznego UMK i Akademii „Artes Liberales” (UJ, UW, 
UMK, UŚ). Doktorantka Instytutu Literatury Polskiej Wydziału 
Polonistyki UW. Laureatka (druga nagroda) XIV Edycji Konkursu im. J.J. 
Lipskiego na najlepszą pracę magisterską. Współredaktorka 
(z Konradem C. Kęderem i Tomaszem Gerszbergiem) antologii poezji 
najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy (Wydawnictwo FA-
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art, Katowice 2011). Opublikowała książkę Stanisław Brzozowski wobec 
Cypriana Norwida (Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2012). 
 
Konrad Cezary Kęder – ur. 1965. Poeta, krytyk literacki, redaktor 
naczelny kwartalnika literackiego „FA-art.”, prezes Fundacji Otwarty 
Kod Kultury. Ostatnio wydał tom wierszy Straszny melodramat (no i to 
serduszko) (2010) i zredagował wraz z Elizą Kącką i Tomaszem 
Gerszbergiem antologię Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy. 
 
Sylwia Kordulasińska – ur. 7.05.1990. W roku 2012 ukończyła studia 
licencjackie z zakresu filologii polskiej na UMK (temat pracy 
licencjackiej: Koncepcja człowieka ewokowana w wierszach Vade-mecum 
C. Norwida, promotor: prof. Dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak). 
Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Aktualnie pisze 
pracę poświęconą ,,czarnym charakterom” w twórczości Norwida. 
Ponadto przygotowuje artykuł do książki zbiorowej …mierzyć się ze 
światem. Interpretacje wierszy Jacka Podsiadły. Zainteresowania badawcze: 
wątki antropologiczne w literaturze, proza XIX-wieczna. Interesuje ją 
także marketing. 
 
Przemysław Kuliński – ur. 1991. Student III roku filologii polskiej. Jak 
sam powtarza, z literatury nie stara się wyżyć, bo o wiele łatwiej 
wychodzi mu jej krytykowanie. Publikował jednak swoje utwory 
poetyckie m.in. w: kwartalniku kulturalnym „Kozirynek”, 
„Rzeczpospolitej Kulturalnej”, „Migotaniach”, „Kwartalniku” i „Szafie 
Literackiej”. Laureat X Ogólnopolskiego Konkursu im. Agnieszki Bartol 
(w kategorii: poezja), a także kilku konkursów poetyckich o zasięgu 
regionalnym. W ubiegłym roku został nagrodzony za jedną z trzech 
najlepszych recenzji roku 2011 w Polsce, w konkursie organizowanym 
przez Instytut Książki. Do swoich pasji zalicza: mizoginizm 
oraz sarkazm. I śledzenie literatury współczesnej, na której trochę się 
zna. 
 
Sabina Kwak – ur. 1986. Doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze 
Polskiej UŚ. Zajmuje się badaniem prozy XX wieku (szczególnie okresu 
międzywojennego) oraz korespondencją sztuk. Przygotowuje pracę 
doktorską na temat twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza 
w kontekście recepcji psychoanalizy w Polsce. Autorka książki o baśniach 
erotycznych Witolda Gombrowicza. 
 
Kamil Kwidziński – ur. 11.05.1989. Mieszka i pracuje w Indonezji. 
Trochę podróżował, pracował w różnych miejscach i różnych zawodach. 
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Swoje teksty zamieszczał w antologiach Postscriptum i Złote słowa, a także, 
gościnnie, w tomiku alter ego Janiny Góreckiej. Zeszłoroczny Sezon 
arktyczny jest jego debiutem. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem 
utworów Pokolenia 27. 
 
Robert Traill Spence Lowell, Jr.  – ur. 01.03.1917, zm. 12.09.1977. 
Amerykański poeta konfesyjny, dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera, 
laureat National Book Award. Do inspiracji jego poezją przyznawała się 
m.in. Sylvia Plath. 
 
Piotr Macierzyński – ur. 1971. Debiutował w 1993 r. w gdańskim 
piśmie literacko-artystycznym „Tytuł”. Wiersze publikował w „Czasie 
Kultury”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Studium”, „Akcencie”, 
„Opcjach”, „Lampie”, „Frazie”, „Ha!Arcie”, „Kartkach”, „Kulturze”, 
„Portrecie”, „Pracowni”, „Autografie”, „Migotaniach, Przejaśnieniach”, 
„Nowym Wieku”, „Undergruncie”, „Przeglądzie Artystyczno-
Literackim”, „Graffiti”, „Tyglu Kultury”, „Pro-Arte”, „Odgłosach”, 
„Kursywie”, „Bulionie”, „Akancie”, „Megalopolis”, „Pograniczach” 
i innych pismach. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów 
literackich. Wydał arkusz poetycki Filet z makreli jako dodatek literacki 
do dwumiesięcznika „Opcje” (2000) i tomiki: Danse macabre i inne sposoby 
spędzania wolnego czasu (2001), tfu, tfu (2004), Odrzuty (2007), Zbiór zadań 
z chemii i metafizyki (2010) i antologia wierszy ss-mańskich (2011). 
 
Karol Maliszewski – ur. 1960 w Nowej Rudzie, gdzie mieszka 
do dzisiaj. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził warsztaty poetyckie 
w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Absolwent filozofii. Doktor nauk humanistycznych. Poeta, prozaik, 
krytyk literacki. W „Inter-” redaguje Przegląd literacki. 
 
Kornel Maliszewski – ur. w 1988 w Nowej Rudzie. Debiutował w roku 
2011 książką Wintro. Druga powieść, Nur, błąka się po wydawnictwach 
i czeka na druk. Publikował prozatorskie kawałki w polskim, czeskim 
i bałkańskim undergroundzie. Pracuje w zakładzie produkującym szachy. 
 
Krzysztof Marcyjaniak – ur. 1977. Od kilku lat związany z Portalem 
Pisarskim, gdzie publikuje i wspomaga administrowanie działu Poezji. 
Kilka jego tekstów zostało zamieszczonych w antologii poezji Portalu 
Pisarskiego Niebieskie krzesło (2010) oraz w antologii poezji współczesnej 
Harmonia dusz  (2011). Sam o sobie mówi: „Piszę, odkąd pamiętam. 
Zwiedzam słowa. Łączę je w związki i nadaję im nowe znaczenia, 
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o których wcześniej nie miały pojęcia. Dla mnie pisanie to udoskonalony 
mechanizm oddychania, specyficzny dowód osobisty na istnienie 
rzeczywistości”. 
 
Anatolij Marienhof – ur. 06.07.1897, zm. 24.04.1962. Rosyjski poeta, 
prozaik i dramatopisarz, jeden z głównych przedstawicieli imażynizmu. 
Autor Cyników – jedynej powieści imażynistycznej. 
 
Agnes Martys (Camellis) – entuzjastka; wrocławska studentka żywo 
zainteresowana aspektem konfliktu – przede  wszystkim analizą zagrożeń 
cywilizacyjno-kulturowych oraz negocjacjami kryzysowymi. Pisze 
wiersze, tworzy videopoezję, w chwilach wolnych zajmuje się parzeniem 
własnych kombinacji herbaty. Napisała kilka artykułów do studenckiej 
gazety „B.E.S.T.”, swoje wiersze publikowała w „Pomostach”. 
 
Sławomir Bohdan Matusz – ur. 1963. Polski poeta, krytyk 
i dziennikarz, laureat Nagrody Artystycznej Wojewody Katowickiego 
w Dziedzinie Literatury (1994) i Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca 
(2012). 
 
Lila Helena Metryka – ur. 2.11.1950 w Krasnej. Od 1975 r. mieszka 
w Sosnowcu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 
(obecnie – Uniwersytet Pedagogiczny). Nauczycielka języka rosyjskiego, 
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. 
 
Dmitrij Mierieżkowskij – ur. 14.08.1865, zm. 09.12.1941. Rosyjski 
pisarz, poeta, krytyk literacki, historyk, filozof i tłumacz, jeden 
z prekursorów symbolizmu. 
 
Zbigniew Milewski – poeta, krytyk, członek władz organizacji 
pisarskich. Laureat wielu głównych nagród poetyckich w ogólnopolskich 
konkursach i turniejach poetyckich, m.in. Łódzkiej Wiosny Poetów, 
Warszawskiej Jesieni Poezji, Liścia Konwalii im. Zbigniewa Herberta 
w Toruniu oraz konkursu im. H. Poświatowskiej w Częstochowie 
(kategoria „po debiucie”). Autor zbiorów poezji Jednego mniej, Zły Erotyk, 
Fajerwerki, Kiedy bogowie mają weekend, Złote i czerwone i Zagrabki. Redaktor 
antologii poetów warszawskich Miasto Nowego Milenium. Debiuty po 1988 
roku. Jego wiersze są zamieszczane w licznych antologiach polskich 
i zagranicznych. 
 
Władimir Nabokow – ur. 22.04.1899, zm. 02.07.1977. Rosyjski pisarz 
i poeta, z wykształcenia filolog (romanista i rusycysta), z zawodu 
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lepidopterolog i wykładowca literatury na uczelniach amerykańskich, 
hobbystycznie autor zadań szachowych. Zasłynął przede wszystkim 
Lolitą (1955). 
 
Ninette Nerval – studiowała w Krakowie, Wiedniu, Paryżu. 
Publikowała m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Dwutygodniku”, „Arteonie”, 
„Czasie Kultury”, „Arteriach”. Autorka książki z wierszami pt. Dasein 
Design. Mieszka w Krakowie. 
 
Agnieszka Ochenkowska – od 2007 do 2009 r. członkini Ostrołęckiej 
Grupy Literackiej „Literatorium”. W 2010 r. uczestniczka warsztatów 
literackich w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Od marca 
2012 r. wiceprezes Klubu Literackiego „Przy Studziennej” działającego 
przy MBP w Ostrołęce. Dotychczas opublikowała arkusz poetycki pt. 
Dyktando (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2010) i zbiór prac 
nagrodzonych w ostrołęckich konkursach poetyckich pt. Powroty (Miejska 
Biblioteka Publiczna, Ostrołęka 2010). Laureatka plebiscytu „Orły 
Ostrołęki”. Stypendystka Fundacji ORLEN; od 2009 r.; stypendystka 
programu IndeksStart2Star Fundacji 2065 im. Lesława A.Pagi oraz 
Fundacji LC Heart Jolanty i Leszka Czarneckich. Czyta poezję 
staropolską i najnowszą, zwłaszcza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. 
 
Natalia Partykowska – ur. 1992 w Opolu. Ukończyła dwa stopnie 
szkoły muzycznej w klasie skrzypiec i altówki, studiuje na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Sama o sobie: „Jestem uzależniona od pisania, choć sądzę, 
że ten wewnętrzny przymus przynosi więcej kłopotów niż bycie 
na przykład specjalistą od fizyki nuklearnej. Ale lubię słowa »filiżanka« 
i »drań«.  Nigdy mi nie dość fotografowania i nowej muzyki. Anglofilka 
i retrofanka”. 
 
Piotr Parulski – ur. 1989. Absolwent podwórka i innych znanych 
dzielnic. Publikował w „VariArcie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Laureat 
konkursów jednego wiersza, w których jurorami byli między innymi: 
Roman Bromboszcz, Karol Maliszewski i Marcin Orliński. Mieszka 
w Olsztynie, wychodzi regularnie ze swoim psem i na piwko. Aktualnie 
słucha Kalibra, ale nie używa broni. 
 
Tomasz Pietrzak – ur. 1982. Autor tomów wierszy Stany Skupienia (KIT 
Stowarzyszenie Żywych Poetów, seria Pisma Literackiego RED, 2008) 
i REKORDY (MaMiKo, 2012). Publikował m.in. w „Toposie”, „Gazecie 
Wyborczej”, „Odrze”, „Kresach”, „Wyspie”, „Ricie Baum”, „Red”, 
„fo:pa”, „Portrecie”, „Kwartalniku Literackim BLIZA”, „Arteriach”, 
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„Kwartalniku sZAFa”, „Migotaniach” i „artPapierze”. Jego wiersze 
znalazły się m.in. w antologii Amnesty International Daj Słowo, a także 
w słoweńskiej antologii Moral Bi Spet Priti autorstwa Brane Mozetica. 
Wiersze tłumaczone były na angielski, słoweński, czeski. Mieszka 
w Katowicach. 
 
Michał Pranke – ur. 1991 w Pile. Student III roku filologii polskiej 
w ramach MISH na UMK w Toruniu, muzykant bez zespołu, twórca 
tekstów oczekujących na publikację, dużo jeździ koleją i jej nie lubi. 
 
Tomasz Pułka – ur. 1988, zm. 2012. Poeta, laureat Dżonki 2007, 
członek zajmującej się cyberpoezją grupy Perfokarta. Autor książek 
z wierszami Rewers, Paralaksa w weekend, Mixtape, Zespół Szkół 
oraz biuletynu poetyckiego Kryzys. Zmarł tragicznie, tonąc w Odrze  
9 lipca 2012. 
 
Rafał Różewicz – ur. 1990 w Nowej Rudzie. Autor tekstów poetyckich, 
recenzji oraz artykułów o najnowszej poezji polskiej. Publikował m.in. 
w „8. Arkuszu Odry”, „Arteriach”, „Pomostach”, „Szafie”, „Redzie”, 
„Fragmencie” i na stronie Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. 
Redaktor działów Nowe książki i Kronika literacka w czasopiśmie 
„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”. Trzykrotny laureat TJW im. Rafała 
Wojaczka we Wrocławiu. Obecnie mieszkaniec tego miasta. 
 
Sylwia Rybacka – ur. 1990 w Ciechanowie. Studentka polonistyki 
o specjalizacji teatrologicznej, współpracuje z „Dziennikiem Teatralnym” 
i „Nowościami”, przez trzy lata była związana z teatrem Exodus 
z Ciechanowa. Zafascynowana twórczością Witkacego. 
 
Karol Samsel – ur. 1986. Doktorant Wydziału Polonistyki UW, prezes 
Warszawskiego Koła Norwidologicznego i Koła Literatury i Kultury 
Modernizmu. Doktorat poświęcił zbliżeniu twórczości Cypriana 
Norwida i Josepha Conrada. Poeta i krytyk literacki, autor sześciu tomów 
wierszy, w tym najnowszych: Manetekefar (2009), Dormitoria (2011) 
i AltissimumAbiectum (2012). Od 2011 roku pracuje nad monograficzną 
edycją Listów do Seweryna Wandy Karczewskiej, od 2012 pełni funkcję 
redaktora serii wydawniczej Powrót do Karczewskiej. Laureat nagrody im. 
Władysława Broniewskiego (2010) i zdobywca statuetki im. Wandy 
Karczewskiej (2011). Jego wiersze zostały przełożone na języki bułgarski, 
serbski, czeski i słowacki. 
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Paweł Sarna – poeta, literaturoznawca, dziennikarz. Opublikował 
tomiki Ten i Tamten (wraz z Pawłem Lekszyckim, Bydgoszcz 2000), Biały 
OjczeNasz (Kraków 2002), Czerwony żagiel (Kraków 2006), a także dwie 
monografie Śląska awangarda. Poeci grupy Kontekst (Katowice 2004), Przypisy 
do nicości. Poezja Zbigniewa Bieńkowskiego (posłowie Michał Głowiński, 
Mikołów 2010). W przygotowaniu tomik Pokój na widoku. Jego wiersze 
tłumaczono na język hiszpański, czeski, serbski, słowacki i chorwacki. 
Był redaktorem działu krytyki w magazynie literackim „Kursywa”. 
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie 
literatury. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSH w Sosnowcu. 
W 2008 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauki o literaturze. 
Mieszka w Katowicach. 
 
Marcin Sierszyński – ur. w Legnicy, zamieszkały we Wrocławiu. 
Recenzje publikował m.in. w „Ósmym Arkuszu Odry”, stronie Biura 
Literackiego i portalu Wywrota.pl. Członek wrocławskiego Klubu 
Krytyki Politycznej. 
 
Damian Skawiński – ur. 1992. Inowrocławianin, absolwent 
tamtejszego Liceum Jana Kasprowicza, student polonistyki na UKW 
w Bydgoszczy. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. 
Zajmuje się poezją, prozą, pisuje także teksty dziennikarskie. 
Zainteresowania: blues, literatura współczesna, film polski. Debiutował 
we „Własnym Głosem” (nr 79/2010). 
 
Jakub Skurtys – ur. 1989. Krytyk literacki, zajmuje się głównie poezją 
najnowszą; współpracował z Biurem Literackim i Fundacją im. 
T. Karpowicza, publikował w „Odrze”, „Ricie Baum”, „Pograniczach” 
i kilku innych miejscach. 
 
Radosław Sobotka – ur. 10.06.1989. Student ostatniego roku 
polonistyki na UMK w Toruniu. Przygotowuje pracę magisterską 
poświęconą poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Interesuje się 
poezją dwudziestolecia międzywojennego, a także poezją polską po 1989 
roku.  Członek Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej UMK. Wiersze 
publikował m.in. w: „Poezji Dzisiaj”, „Radostowej”, „Szafie”, 
„artPapierze”, „PKPzinie”, „Arteriach”, „Migotaniach”, Kwartalniku 
Artystyczno-Naukowym „Znaj”.  Uważa, że Leopold Buczkowski, Józef 
Czechowicz i Aleksander Wat to fajni kolesie.  
 
Łukasz Szteleblak – ur. 1984. Mieszka w Proćwinie (woj. 
Świętokrzyskie). Z zawodu prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Regularnie pisze od 2011 roku – głównie opowiadania z życia polskiej 
prowincji. Jego bohaterowie, mocno uwiązani codziennością, dostają się 
nagle w centrum niecodziennych zdarzeń: zabawnych, strasznych 
lub niezwykłych. Stanowi to pretekst do szerszych rozważań na tematy 
społeczne i aksjologiczne. Od 2011 roku przedstawia swoje próby 
literackie na portalu Fabrica Librorum. Tam został też laureatem dwóch 
konkursów literackich. Jedno z nagrodzonych opowiadań stanowiło 
podstawę do napisania dramatu Oddzwonimy do pana, do wystawienia 
którego przymierza się grupa Dwa Teatry z Wrześni. 
Debiut papierowy: opowiadanie Niedzisiejsi w antologii opowiadań 
Fantazje Zielonogórskie 2 (2012). 
 
Felix Szuta – ur. 24.02.1946 w Łodzi. Szkołę Podstawową i Średnią 
Szkołę Techniczną ukończył w Nysie. Pracował w wielu zawodach. 
Debiutował w tygodniku „Konkrety” (Legnica) w wieku 32 lat. 
Publikował w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. W swojej twórczości 
kulturę i literaturę japońską uczynił źródłem inspiracji. Z trzynastoma 
poetami haiku (nie tworzą klasycznej grupy poetyckiej) opracował 
program poetycki „Pilleus”, na który składają się Nowe Formy w poezji 
polskiej. Folk-haiku jest pierwszym punktem tego programu. 
 
Aleksandra Szwagrzyk – ur. 1989. Sekretarz redakcji pisma Inter- 
i kwartalnika humanistycznego Dociekania. Studentka polonistyki 
i słuchaczka Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako 
Obcego. Przewodnicząca Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej 
UMK, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w roku 2012. Publikowała w czasopismach i tomach zbiorowych. 
Zajmuje ją teoria literatury, modernizm i nowoczesność w literaturze 
oraz filozofii. Kocha powieści. 
 
Szymon Szwarc – ur. 24.05.1986. Poeta, muzykant. Skończył filologię 
polską na UMK. Współtworzy zespół Jesień, Grupę przestępczą 
„Jesień”, kolektyw Żeromscy Ludzie Bez Roli oraz projekt „25000 
produktów”. Wydał tom wierszy pod tytułem Kot w tympanonie (Wyd. 
„Rita Baum”, Wrocław 2012). Mieszka w Toruniu. 
 
Małgorzata Szymańska – absolwentka kulturoznawstwa, studentka III 
roku filologii germańskiej na UMK. Interesuje się niemiecką literaturą 
współczesną. Do jej zainteresowań naukowych należą również 
zagadnienia związane z teorią przekładu, tłumaczeniami pisemnymi 
i konferencyjnymi. 
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Paweł Tański – ur. w 1974 r. w Toruniu. Adiunkt (dr hab.) w Zakładzie 
Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury 
Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książek: 
W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego (2003), Tradycja 
i talent. Szkice o poezji emigracyjnej (2006), Sandały Hermesa. Szkice o poezji 
(2008), Ja, motyl i inne szkice krytyczne (2010), Ślad. Świat poetycki Jerzego 
Hordyńskiego (2012). Redaktor i współautor tomów: Marian Czuchnowski – 
kronikarz emigracyjnej codzienności (2002), Problematyka tekstu głosowo 
interpretowanego (trzy tomy: 2004, 2006, 2010). Wydał zbiory wierszy: 
ukryty pod topolami (1997), Zdania z wiśni (2000), Baśnie, głosy, przedmioty 
(2001), Ogrody toruńskie (2006), mikrotony (2011). Kilkanaście jego wierszy 
przetłumaczono na język angielski, chiński, czeski i serbski. Stypendysta 
Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w dziedzinie literatury 
w roku 2011. Redaktor „Kwartalnika Artystycznego” i internetowego 
półrocznika „Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura”. 
 
Grzegorz Tomicki – krytyk literacki, poeta, publicysta, 
literaturoznawca, wykładowca, doktor nauk. Stale współpracuje 
z miesięcznikiem „Odra” oraz kwartalnikiem „FA-art”. Opublikował 
tomy wierszy: Miasta aniołów (1998; 2012 jako Pozycje zimy), Zajęcia (2001, 
2012) oraz satyrę społeczno-filozoficzną Pocztówki agambenowskie, czyli 
Legendy Ptasiego Osiedla (2012) (wszystkie publikacje do ściągnięcia z sieci). 
W przygotowaniu nowa książeczka z wierszami oraz praca naukowa 
o literaturze faktu. Prowadzi blog literacki Szkice ciurkiem. Mieszka 
w Legnicy. 
 
Danuta Urbańska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, była 
redaktor w Przedsiębiorstwie Reklamy i Wydawnictw Handlu 
Zagranicznego AGPOL, obecnie kustosz w Bibliotece Narodowej. 
Humanistka i optymistka. 
 
Piotr Wawer – ur. 1980 w Lublinie. Ukończył krakowską ASP 
na wydziale rzeźby. Mieszka i tworzy w Krakowie. 
 
Adam Wiedemann (1967) – poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 
Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Kresach”, 
„Nowym Wieku”, „Czasie Kultury”. Był stałym felietonistą 
w „Respublice Nowej” i „Przekroju”. W 2008 r. otrzymał Nagrodę 
Literacką GDYNIA w kategorii poezja za tom poetycki Pensum. Laureat 
nagród: PTWK (1998), Fundacji Kościelskich (1999); nominowany 
do Cogito, Paszportu „Polityki”, dwukrotnie do Silesiusa i trzykrotnie 
do NIKE. Wydał m.in. tomy wierszy: Samczyk (1996), Rozrusznik (1998), 
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Konwalia (2001), Kalipso (2004), Pensum (2007), Filtry (2008) i Domy 
schadzek (2012), książki prozatorskie: Wszędobylstwo porządku (1997), Sęk 
Pies Brew (1998; edycja niemiecka – 2001, rosyjska – 2003), Odpowiadania 
(2012), zbiór zapisów onirycznych Sceny łóżkowe (2005; edycja słoweńska 
– 2007) oraz tom wierszy zebranych pt. Czyste czyny (2009; edycja serbska 
– 2010). Mieszka w Warszawie. 
 
Michał Wróblewski – ur. 1985, mieszka w Pabianicach. Doktorant 
w Katedrze Teorii Literatury (UŁ). Zajmuje się problematyką związaną 
z genologią, kulturą popularną, powieścią graficzną i kognitywistyką. 
Publikował między innymi w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” 
oraz „Tekstach Drugich”. Tłumacz i poeta – m.in. „Red.”, „Tygiel 
Kultury”, „Arterie”, „Akant”. Autor tomu Skurcze – Stowarzyszenie K.K. 
Baczyńskiego w Łodzi (2008), a także blogów: dziobem.blogspot.com; 
startewkadrze.blogspot.com. 


