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Odpowiedzi na ankietę 
Jak się masz, literaturo? AD 2013 

 
 
Drugi numer „Inter-”, zatytułowany Jakiej literatury 

chcemy?, postanowiliśmy otworzyć ankietą, która – 
przynajmniej w przybliżeniu – miała pokazać nam to, jak 
wybrani respondenci (poeci, krytycy, badacze literatury, 
redaktorzy czasopism, prezesi literackich stowarzyszeń itp. – 
najczęściej zresztą łączący kilka spośród tych ról i funkcji) 
oceniają współczesną literaturę i życie literackie oraz to, czego 
od tych dwóch zjawisk oczekują. Zadaliśmy cztery pytania: 

 
1. Jak Pan/Pani ocenia jakość nowej literatury (tzw. pięknej) 
w stosunku do jej ilościowej „produkcji”? 
2. Jak Pan/Pani ocenia współczesny ruch wydawniczy? 
3. Jak Pan/Pani ocenia obecny stan czytelnictwa i krytyki 
literackiej? 
4. Jak Pani/Pana zdaniem powinna wyglądać literatura dzisiaj 
z punktu widzenia estetyki i jej funkcjonowania w społeczeństwie? 
Czy opowiada się Pan/Pani za konkretnym modelem pisania? 

 
Dziękując wszystkim respondentom, przedstawiamy 

odpowiedzi, z których jedna – autorstwa Dariusza 
Dziurzyńskiego – niezwykle się rozrosła i przybrała formę eseju, 
dlatego też jako osobny esej jest prezentowana: 
 

TOMASZ CIEŚLAK 
(krytyk, literaturoznawca): 
 
1. Bardzo trudne pytanie. Zalew wielości tekstów nie ma 
przecież większego wpływu na ocenę wartości literackiej tego, 
co z tej wielości udaje się wyłuskać. Generalnie próżno by 
szukać w najnowszej literaturze, tej powstającej w ostatnich 
latach, nowych i wyrazistych osobowości (tym bardziej – 
arcydzieł) ani poetyk. Daleki jednak jestem od narzekania 
i wzdychania do dawnych dobrych czasów. Zmieniło się 
niewątpliwie samo postrzeganie funkcji literatury, pozycja 
artysty.  
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2. Rozproszony, mało uchwytny. Niekiedy docieram do nowej 
publikacji niemal przypadkiem. Z drugiej strony – bałbym się 
zbyt daleko idącej centralizacji, bo prawdopodobnie 
doprowadziłaby do jeszcze wyrazistszej promocji nurtu 
mainstreamowego, kosztem tego, co niszowe. 
 
3. „Polacy nie czytają” – to zdanie co jakiś czas pojawia się 
w mediach jako pewnik. Byłbym skłonny przeformować je 
nieco: jedni czytają dużo, mieszcząc się we wcale niemałej 
wspólnocie czytających, inni – traktując literaturę jako jedną 
z odmian rozrywki – często wybierają inne odmiany rozrywki, 
bo wymaga to od nich mniejszego skupienia. Co do krytyki: 
Miłosz pisał swego czasu o „życiu na wyspach”. Tak funkcjonuje 
w Polsce zarówno literatura, jak i krytyka. Jaki jest stan tej 
ostatniej? O ile za bardzo nie flirtuje z wydawcą albo samym 
autorem (blurb, grzecznościowe posłowie albo wprowadzenie, 
recenzja prasowa przepisana ze strony wydawnictwa lub 
mająca wprost wypromować dzieło), ma się nieźle. Tyle że jest 
doraźna, bieżąca, brak niemal krytycznych autorytetów (bo ci, 
którzy mogliby się nimi stać, traktują rzemiosło recenzenckie 
jako mało istotny dodatek do swojej literaturoznawczej 
lub pokrewnej profesji). Szkoda też upadku kilku świetnych 
czasopism promujących nową literaturę. Żal zwłaszcza 
„Studium” i „Kresów” – by na tych dwu bolesnych przykładach 
poprzestać. 
 
4. Żadnych projekcji, żadnych oczekiwań albo sugestii. 
Wszelkie projektowanie literatury, jej funkcji, miejsca 
w społeczeństwie pachnie mi zbędną i szkodliwą polityzacją. 
Jednocześnie nie mam przecież wątpliwości, że każde zjawisko 
kulturowe można rozpatrywać w kategoriach politycznych 
właśnie. Swoich poglądów nie chcę jednak przenosić na życie 
literackie. Wolę, żeby literatura mnie zaskakiwała niż żeby 
potwierdzała moje przeczucia i poglądy, utwierdzała mnie 
na jakiejś „słusznej drodze”.  
 
 

MACIEJ FROŃSKI 
(poeta, tłumacz): 
 
1. Jest kiepsko. Trudno mi na poczekaniu wymienić naprawdę 
bardzo dobrego pisarza spośród tych, którzy debiutowali 
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po 2000 roku. Trudno mi też wymienić naprawdę bardzo dobrą 
książkę starszego pisarza napisaną po 2000 roku. No może 
Gulasz z Turula Krzysztofa Vargi, Gottland Mariusza Szczygła 
i Dom pod Lutnią Kazimierza Orłosia.  
 
2. Jest bojaźliwy. Nie wydaje się zbiorów opowiadań, 
minipowieści, mniejszych próz. Mało jest debiutów. 
 
3. Poziom czytelnictwa spada, gdyż krytyka i wpatrzona w nią 
literatura czytelnika ignorują. Krytyka literacka lansuje różne 
mody, na które czytelnik pozostaje zupełnie obojętny. 
 
4. Istnieje przesąd, że albo pisze się coś „wysokiego”, 
„głębokiego”, ale siłą rzeczy dla nielicznych, albo coś 
dla masowego czytelnika, ale automatycznie jest to chłam. 
Oczekuję, że literatura zada temu przesądowi kłam. 
 
 

RAFAŁ GAWIN 
(poeta, krytyk, redaktor czasopisma „Arterie”): 
 
1. To zależy, co zaliczyć do literatury pięknej. Jeżeli (w prozie) 
wyeliminować różnego rodzaju czytadła, to ma się znośnie; 
w poezji – status quo, z tendencją spadkową. Na pewno (i tu, 
i tu) brakuje nowych nazwisk i świeżych pomysłów – pisarze, 
którzy z takowych słynęli, powoli się mainstreamizują, powielają 
swoje gesty, zjadają własny ogon. 
 
2. Źle. Jest kilka mainstreamowych wydawnictw stawiających 
na to, co się sprzeda (proszę sprawdzić, ile pozycji z tzw. 
literatury pięknej w prozie szykują w najbliższym czasie; poezji, 
wiadomo, nie wydają – od zawsze lub od dawna) i sporo 
małych wydawnictw, których los jest niepewny i na każdym 
kroku podważany – jeśli nie dostaną dofinansowania 
(w skrajnych przypadkach – od autora) – nie istnieją. 
 
3. Stan czytelnictwa oceniam jako żenujący – również wśród 
osób piszących, a także recenzentów, którzy czytają – 
odpowiednio – to, co muszą zrecenzować (nie zawsze 
w całości, bo nie ma na to czasu) i pozycje znajomych, 
podarowane, bo dlaczego książki kupować? (nawias jw.). 
Pozostali praktycznie nie czytają nic. Namiastka krytyki 
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literackiej została na uniwersytetach i rzadko kiedy wychodzi 
na zewnątrz, a nawet jeśli – to kto czyta książki 
krytycznoliterackie, jeśli nawet nie sami krytycy? Na pewno 
zdecydowanie brakuje konstruktywnej krytyki negatywnej, która 
rozliczyła się z pewnymi – na dłuższą metę jałowymi – 
zjawiskami, jak np. nurt ośmielonej wyobraźni. 
 
4. Nie, literatura dzieli się na dobrą i złą. Oczywiście stawiam 
na tę pierwszą. Nie ma reguł poza regułami rządzącymi 
językiem polskim, a i te – w uzasadnionych przypadkach – 
można naginać. Czego brakuje najbardziej? Dobrych, długich 
i rozbudowanych fabularnie powieści, pozbawionych 
uzasadniającego różnego rodzaju kiksy i niekonsekwencje 
balansowania na pograniczu jawy i snu. 
 
 

ADRIAN GLEŃ 
(poeta, krytyk, literaturoznawca): 
 
1. Rozumiem, że w pytaniu tym kryje się pewna prowokacja. 
Ale jest w nim zawarty i pewien truizm, proszę wybaczyć, 
że zżymam się już w pierwszym słowie tej ankiety. Nie można 
bowiem moim zdaniem stosować zasad rachunku 
prawdopodobieństwa do twórczości literackiej (i nie nazywajmy 
tego procesu „produkcją”), niezależnie od tego, w jakiej 
rzeczywistości byśmy żyli. W dzisiejszej sytuacji nadmiaru 
literatury (i nawału literaturki), oczywiście, sprawa orientacji 
wydaje się kluczowa. Jak wydobywać to, co ukryte, 
niedostrzeżone, niedocenione? (Skoro wszelkie „łowy 
na kryteria” zakończyły się fiaskiem i wciąż dyskutujemy o tym, 
jak w ogóle pisać, gdzie publikować, aby głos krytyka był 
słyszalny). „Centrala” wróciła, czy jednak nie? Komu 
powierzamy troskę o kształtowanie się kanonu współczesności? 
Jak będzie możliwa historia literatury najnowszej? Tak, 
te pytania i mnie spędzają sen z powiek. Smuci jednak 
najbardziej ostateczne rozejście się dyskursu 
literaturoznawczego i „elitarnej” literatury od ubogiego smaku, 
który zaczął decydować o określonym na literaturę 
zapotrzebowaniu (jeśli coś takiego w ogóle jeszcze istnieje, 
a nie jest to fantom lub – co gorsza – narzędzie w rękach 
sprawnych „piarowców” w wielkich koncernach wydawniczych). 
Mam jednak głęboką nadzieję, że będą powstawać 
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alternatywne narracje o współczesności. I że napór poetów 
lansowanych (nie lubię tego słowa, nie chcę nim szafować, 
ale samo ciśnie się na usta) przez kilka środowisk nie pochłonie 
tych mniej dostrzeganych, związanych z wydawnictwami 
peryferii. Chciałbym, żeby krytycy zauważali w większym 
stopniu poetów pojawiających się w kręgu oddziaływania np. 
rzeszowskiej „Frazy”, „Nowej Okolicy Poetów” czy „Toposu”. Nie 
widzę powodu, aby wyżej cenić pisarstwo – dajmy na to – 
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Bohdana Zadury, Marcina 
Świetlickiego od Wojciecha Kassa, Krzysztofa Karaska 
czy Artura Nowaczewskiego. Nie chciałbym, aby nakłady 
na promocję sprawiły, że do świadomości przyszłych historyków 
przebiją się nazwiska, z którymi związana jest zakrojona 
na szeroką skalę kampania marketingowa. Cóż, wyszedł z tego 
katalog kolejnych przyczyn dla smutku myśli… 
 
2. Właściwie już odpowiedziałem wyżej. Powtórzę – martwi 
mnie, oprócz oczywistych syndromów „powrotu centrali”, 
karygodny brak dialogowości w sferze życia literackiego 
(pisałem o tym w książce Do-prawdy?). Ostatnio pewien młody, 
niezwykle zdolny krytyk z Poznania pisze do mnie w mejlu, 
uprzedzając mnie (i w pewien sposób przepraszając) za to, 
że… na łamach jednego z pism kulturalnych ma wkrótce 
ukazać się jego polemiczny tekst w stosunku do kilku moich 
rozpoznań. Przyzwyczailiśmy się, że krytyka oznacza jedynie 
negację, walkę o wpływy, skalowaną ironię i szkalowanie. Nie 
istnieje przyjaźń wśród krytyków! Dlaczego nie zrodziła się 
jeszcze i nie zrealizowała idea powołania platformy (o, pardon!) 
sieciowej, która prezentowałaby rzeczowe głosy krytyków 
literackich zarówno z prawej, jak i lewej strony? (Tak pyta 
zresztą bodaj Joanna Orska na łamach ostatniej „Odry”). 
Przecież chodzi nam o literaturę, prawda? Bo prawda bez 
literatury jest nie do przyjęcia. Jest wówczas „sama” i „naga”. 
 
3. A można inaczej? Niestrudzony Przemysław Czapliński 
właściwie skatalogował, zbadał, opisał to zjawisko w całej 
rozciągłości. Trudno do jego raportów dodać cokolwiek. Stan 
czytelnictwa, hm, jest coś takiego? Wydaje mi się, że rządzi 
tu naturalna fizyka: w materii czytelnictwa jest raczej prawo 
powszechnego ciążenia, ruchu jednostajnego, równi pochyłej… 
Stan krytyki? Krytyczny, agonalny. Czytam ostatni numer „Odry” 
(2013/3). Tomasz Kunz czuje zagrożenie, jakie wiąże się 
z rosnącą specyfikacją akademickiego pisania o literaturze 
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i zanikiem społecznego zapotrzebowania na taki dyskurs. 
W całej rozciągłości się z nim zgadzam. Trzeba szukać nowych, 
innych języków opisu spotkania z dziełem (stawiam na Jacka 
Gutorowa i jego „przygody w sferze absolutnej inności tekstu”), 
trzeba angażować się w czytanie (bo tylko to może angażować, 
zwłaszcza młodego, czytelnika, pokazywać mu, że literatura 
może być domeną nieskrępowanego, radosnego stawiania 
pytań), zarażać entuzjazmem, pisać o tym, co tekst wnosi 
w moje życie, nie uchylać się od lektur indywidualnych, nie 
wchodzić w mariaż z językiem mediów, lecz go dyskretnie 
korygować, upominać się – równie dyskretnie – 
o imponderabilia. Jakkolwiek to wszystko dzisiaj donkiszoteria. 
 
4. „Czekam aż wiersz powie mi – tego nie było w programie” 
(Gutorow). To jest jedyna odpowiedź. Dodałbym tylko: warto 
jeszcze odciskać wyraźną pieczęć świadectwa własnej lektury. 
Niech krytyk zostanie czytelnikiem! Trzeba otwartości i dialogu. 
Tylko to może nas uratować. Przed barbarzyńcami, którzy 
po cichu opanowali już znaczną część dzisiejszej  literackiej 
agory. 
 
 

MONIKA KOCOT 
(krytyk, prezes SLKKB w Łodzi): 
 
1. Jakość literatury jest porównywalna do innych wytworów 
kultury. Należy mieć świadomość, że żyjemy w erze, którą 
socjologia i antropologia określa mianem „ery nadmiaru”. Ilość 
nie przechodzi w jakość. Nie ma jednakże powodu, by widzieć 
w tym zjawisku problem; to raczej wyzwanie dla jednostki. 
 
2. Wszystko zależy od tego na jakim aspekcie „ruchu 
wydawniczego” się skupimy… 
 
3. Powszechnie wiadomo, że krytyków jest więcej niż 
czytelników. Można się o tym przekonać na wieczorach 
autorskich, na które przychodzi więcej krytyków niż czytelników. 
 
4. Twórczości literackiej, podobnie jak każdej innej formy 
ekspresji „ja”, nie da się opatrzyć etykietką „tak należy pisać”. 
Bez względu na ideologię, która inspiruje ludzi do zadawania 
tego rodzaju pytań. 
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PAWEŁ MARCINKIEWICZ 
(poeta, literaturoznawca, tłumacz, krytyk): 
 
1. Im ilościowo więcej literatury, tym lepiej dla tejże literatury 
(w dużej masie tekstów statystycznie częściej pojawiają się 
teksty ważne) i dla czytelników (każdy może znaleźć coś dla 
siebie). Nie widzę we współczesnej nowej literaturze polskiej 
jakiejś zasadniczej  sprzeczności pomiędzy jej ilością 
a jakością, choć być może na przykład poezja jest w fazie, 
kiedy następuje kumulacja produkcji literackiej, która ma 
szansę doprowadzić do powstania nowej jakości. Należało by 
się również zastanowić, w jakim stopniu elektroniczne media – 
poprzez łatwość tekstualnych permutacji – prowadzą 
do powstawania coraz większej ilości tekstu, który wymaga 
nowego sposobu lektury, nielinearnego, odkrywającego 
koncepcje i powiązania, ale otwartego. Paradoksalnie literatura 
jest w coraz mniejszym stopniu przeznaczona wyłącznie 
do czytania, ale może być raczej narzędziem rozwoju interakcji 
społecznych oraz świadomości estetycznej. 
 
2. Wydaje się, że jest sporo wydawnictw, ale mam wrażenie, 
że w małym stopniu promuje się dobrą literaturę. A to wynika 
z malejącej istotności krytyki, życia literackiego, tego, co jest 
powietrzem literatury. 
 
3. Kiepski stan czytelnictwa wiąże się przede wszystkim 
z porażką naszego systemu edukacji, który wciąż raczej 
odstrasza od literatury. Dopóki nie odkryjemy przed 
najmłodszymi czytelnikami radości czytania, kultura słowa 
będzie większą lub mniejszą niszą. Kiepski stan czytelnictwa 
łączy się z głębszą i szerszą ignorancją, wypływającą 
z niewykorzystania potencjału uniwersytetów, których 
kształcenie tylko w minimalny sposób zahacza o współczesną 
literaturę, najczęściej pomijając retorykę i stylistykę. W wyniku 
tego studenci są w ogromnej większości „nieczytaci i niepisaci”. 
Zmniejszone nakłady na kulturę i komercjalizacja rynku 
wydawniczego nie sprzyjają krytyce, która z jednej strony staje 
się zbyt elitarna, a z drugiej, by tej elitarności uniknąć, zmierza 
w stronę „blurba” na skrzydełku bądź tylnej stronie okładki 
anonsowanego bestsellera. Wciąż są młodzi, błyskotliwy 
krytycy, ale trochę brakuje pomysłów na to, jak sprawić, aby ich 
głoś był słyszalny i zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

16 
 

A co do starszych krytyków, brakuje im wizji, ogarniającej całość 
literackiego kontinuum, dostrzegającej ciągłość tradycji, ale też 
próby zerwania z ciągłością. 
 
4. Literatura – w swoim najszerszym wymiarze – była, jest 
i powinna pozostać narzędziem krytyki społecznej i politycznej. 
Ale także narzędziem poznania – człowieka i świata. Im więcej 
modeli pisania, tym lepiej – tym większy obszar naszej wolności 
i tym pełniejsza nasza wiedza o nas samych. 
 
 

TERESA RADZIEWICZ 
(poetka, literaturoznawczyni, redaktorka działu krytyki 
literackiej kwartalnika „sZAFa”): 
 
1. Przeglądam listę książek zgłoszonych do Nagrody 
Szymborskiej, przeglądam listę liczących na Nagrodę Poetycką 
Silesius, zgłoszenia do Orfeusza i jestem w szoku: 183 książki, 
160, 183 tomiki. Mówi się o rekordowej ilości. A przecież 
z pewnością nie są to WSZYSTKIE wydane książki. Cóż 
to znaczy? Że praktycznie co dwa dni (albo i częściej) w Polsce 
wychodzi nowy tom wierszy. Jak więc możliwe jest przeczytanie 
tego i ocenienie? Owszem, wiele nazwisk znajomych, owszem, 
część pozycji czytałam. Ale przy tej ilości niemożliwe jest 
przeczytanie wszystkiego. A przecież jest jeszcze proza! 
Naprawdę świetnych książek, które ze strefy „przyzwoitości” 
przechodzą na wyższy poziom i zaczynają na mnie 
oddziaływać, w różny sposób – poruszając, zachwycając, 
wybijając z kolein myślenia – nie ma za wiele. 
 
2. A czy istnieje coś takiego jak „ruch wydawniczy”? No dobrze, 
powiedzmy, że istnieje. Jak się prezentuje? Weźmy 
opracowanie Biblioteki Narodowej „Ruch wydawniczy 
w liczbach”, najnowsze dostępne, czyli z roku 2012 za rok 2011. 
Skupiam się na literaturze pięknej dla dorosłych – okazuje się, 
że w 2011 r. wydano 5089 tytułów. Kolejne dane pokazują, 
że prawie połowa, bo 2231 tytułów, ukazało się w Warszawie. 
Jak można te dane interpretować? Co to oznacza? Następne 
miasto to Kraków – trochę ponad pół tysiąca. Zaskakuje mnie 
fakt takiego scentralizowania wydawnictw. Niestety, większość 
tych wydawnictw to beletrystyka, różnej zresztą jakości. To, 
czym jestem najbardziej zainteresowana, czyli współczesna 
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poezja, wydawana jest najczęściej przez niszowe wydawnictwa, 
w niewielkiej ilości, a na dodatek jest trudno dostępna. 
W księgarniach często pytam o poezję. Zwykle ekspedientka 
wskazuje najniżej położoną półkę czy dwie. Doskonale wiemy, 
co się na nich znajduje: jakieś myśli, aforyzmy, tomiki ks. 
Twardowskiego, Szymborskiej, czasem coś Miłosza czy 
Herberta. Jeżeli zauważam wiersze Świetlickiego, to myślę: 
ho ho, jaka światła księgarnia… Popyt rządzi podażą, owszem, 
ale może warto by zainwestować w kształtowanie gustów 
czytelniczych… 
 
3. Stan czytelnictwa. Mój Boże. Czasami odnoszę wrażenie, 
że literaturę z tzw. „wyższej półki” czytają wyłącznie ci, którzy ją 
tworzą. Pozostali, jeżeli w ogóle czytają cokolwiek, to wszelkie 
czytadła. I pisma. „Pani Domu”, „Elle”, „Teletydzień”. Nie 
zapomnę klasówki, w której jedno z poleceń brzmiało: wymień 
trzy tytuły czasopism, które czyta się w twoim domu. 
Odpowiedź jednego z dzieci brzmiała: gazetka Auchan, gazetka 
Biedronki, gazetka Tesco. A tu pytanie o stan czytelnictwa. 
I druga sprawa – stan krytyki literackiej. Tutaj różnorodność jest 
ogromna. Wiele esejów czytam z przyjemnością, zwłaszcza 
w Internecie, gdzie autor, który nie jest od nikogo zależny, 
na zwyczajnym blogu, portalu literackim czy w internetowym 
periodyku może napisać o tych książkach, o których chce i to, 
co o nich naprawdę myśli. Gorzej jest z pismami w wersji 
papierowej – tam często zamawiane są recenzje konkretnych 
książek, z wybranych wydawnictw, oczywiście recenzje 
pozytywne. Albo druga strona – autor rubryki krytycznej 
zakłada, że krytyka to negacja i przeglądając w pośpiechu 
kolejne tomy wierszy bez wniknięcia w tekst skreśla kolejne 
książki, czasem nawet plącząc fakty. Niewiele jest prawdziwej 
krytyki, czyli otwierania tekstu dla czytelnika. 
 
4. Na pewno wolę estetykę, która jest estetyką, a nie 
antyestetyką. Jednak określanie, że literatura powinna 
wyglądać tak czy siak, jest moim zdaniem pomyłką, 
sprzeciwiam się wciskaniu literatury w jakąś jedną 
obowiązującą estetykę czy powszechny, konkretny model 
pisania. Z pewnością znajdzie się miejsce dla różnych estetyk, 
tym bardziej, że różnorodność to jednocześnie bogactwo. 
Literatura musi ewoluować i sama jestem ciekawa, dokąd 
podąża. A wobec szalonego rozwoju nowych mediów – czym 
może się stać w przyszłości. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

18 
 

DARIUSZ DZIURZYŃSKI 
 

Bien, très bien. 
Na marginesie ankiety „Inter-” 

 
 

Wydaje się, że czytając pytania postawione w ankiecie 
przez Redakcję „Inter-”, a priori należy odpowiedzieć na nie 
w tonie malkontenta i katastrofisty. Wiadomo bowiem urbi et 
orbi od ancestralnego Hölderlina, że poeci żyją w czasie 
marnym – bo stracili wsparcie dworu, bo przegrywają 
ze środkami kapitału, bo ich dzieła przestały przechadzać się 
po bulwarach, dzielnicach fabrycznych, arteriach i centrach 
handlowych, bo wtórna analfabetyzacja, bo taka a nie inna 
edukacja, bo szereg innych przyczyn cywilizacyjnych, 
historycznych, a także estetycznych. Wkrótce jednak miałem 
wykład z dwudziestowiecznego ruchu wydawniczego i życia 
literackiego w Polsce, dzień później niezbyt miły sen, który 
przetrawiał „resztki wykładu”, i w efekcie postanowiłem przejść 
do drugiej skrajności. Czyli do pochwały bycia poetą w czasach 
przyspieszonej marności tudzież nadmarności. Oto krótka 
historia snu, który sprawił, że nawróciłem się na literacki 
optymizm. 

Wyobraźmy sobie, że z kilkudziesięciu czasopism 
literacko-kulturalnych w naszym kraju, papierowych 
i wirtualnych, zostaje raptem kilka, na przykład pięć. W owych 
pięciu czasopismach pracuje pięciu redaktorów, którzy skupiają 
w swoich rękach realną władzę dystrybucji wartości, jako 
że każdy z nich zarządza 20% przestrzeni poezji. Jeśli dany 
poeta nie zaistnieje przynajmniej raz w co najmniej jednym 
z tych czasopism, pozostaje w stadium społecznego niebytu. 
Śpiewa sobie a pamięci laptopa. Wyobraźmy sobie, 
że zasadniczym warunkiem druku w tych czasopismach jest 
wygrana w ogólnokrajowych konkursach poetyckich. Tych 
konkursów niech będzie również pięć. Konkurs na wiersz 
o katastrofie smoleńskiej. Konkurs na cykl poetycki o Powstaniu 
Warszawskim i Armii Krajowej. Konkurs na sonet o Okrągłym 
Stole. Konkurs okolicznościowy „Unia dla Polski” - z okazji 
wynegocjowanych środków budżetowych. I konkurs na poemat 
o Muzeum Historii Żydów Polskich. W wyczekiwanej 
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perspektywie – konkurs na gatunek biblijny o Świątyni 
Opatrzności Bożej. Jeśli dany poeta nie wykaże się zwycięskim 
lub co najmniej wyróżnionym utworem – pomóc może tylko 
wpływowa znajomość z panem redaktorem. Zapraszam dalej. 
Owych pięć konkursów gwarantujących publikacje w pięciu 
czasopismach otwiera następnie drogę do druku autorskich 
książek w pięciu wydawnictwach. Więcej oficyn nie ma. Nie 
istnieje również druk na życzenie, nie ma e-wydań, nie ma 
indywidualnych inicjatyw edytorskich, które można by – przy 
sporym wysiłku autora i grup wsparcia – wypromować 
w portalach literackich i społecznościowych. Przy założeniu, 
że każde z wydawnictw drukuje rocznie nie więcej niż dziesięć 
tomików, mamy około 50 tytułów w jednym sezonie. Wszyscy 
czytają ponownie to samo (ulga!), ale czyta się tylko 
nielicznych. Idźmy do końca. Poetów wydanych zawozi się 
na spotkania autorskie, gdzie pełne sale, recytatorzy, 
akompaniament i niezłe gaże, ale licznie przybyła publiczność 
patrzy uważnie, słucha i w końcu ocenia. A to oznacza, 
że tworzy się w czasach literatury dla szerokiego czytelnika, 
który nie lubi prowokacji, nie przepada za eksperymentem, 
któremu obca jest estetyczna rewolucja. Należy więc współczuć 
neo- i postlingwistom, wszelkiego sensu „hermetystom”, także 
nowym barbarzyńcom i przedstawicielom książki liberackiej 
(tomik wierszy jako butelka !?). 

Ci, którym udało się dostosować, i którzy mieli dużo 
szczęścia, odnoszą sukcesy. Ci, którzy nie chcieli się 
dostosować lub mieli pecha, funkcjonują poza środowiskiem 
literackim, np.: w prywatnych towarzystwach. Emigracja sensu 
nie ma, bo 1. trzeba mieć agenta, 2. Zachód woli prozaika 
i reportera. Wszyscy przegrani i wykluczeni muszą więc czekać. 
Na co? Aż zmieni się kierunek historii, zmieni się władza 
i odrodzi wielopasmowa kultura. 

Po obudzeniu się, nakarmieniu kotów i wypaleniu 
pierwszego papierosa doszedłem do wniosku, że jestem 
szczęśliwym poetą. Po wypiciu kawy – że jestem bardzo 
szczęśliwy jako poeta. Mogę bowiem publikować w różnych 
czasopismach drukowanych: mainstreamowych, 
prowincjonalnych i regionalnych. Od „Twórczości” i „Odry” 
przez „Akant” do „Radostowej” – w zależności 
od indywidualnego gustu, potrzeb, aktualnych możliwości 
twórczych i determinacji. Mogę także publikować 
w dynamicznie rozwijającej się prasie internetowej: 
„Fragmencie”, „Helikopterze”, „Dworcu Wschodnim” czy „Inter-”. 
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Mogę również zabiegać o obecność na portalach literackich 
(„Zeszyty Poetyckie”, „Poezja polska”, „Nieszuflada”, 
www.pisarze.pl). Mogę wreszcie otworzyć własny blog, 
drukować bez zewnętrznej selekcji i pytania o zgodę, mając tym 
samym powyższe instytucje – anarchoindywidualistycznie – 
w nosie. 
 Mogę brać udział w kilkudziesięciu konkursach 
poetyckich rocznie. Na wiersz pojedynczy, na zestaw wierszy, 
na poemat, z projektem książki włącznie. Fakt, nie wszystkie 
konkursy są prestiżowe i przyznają środowiskowe „lettres 
de noblesse”, ale każdy z nich pomaga w wyodrębnianiu 
wierszy lepszych od gorszych, w robieniu porządków 
we własnym ogródku pisarskim, uczy także odwagi konfrontacji 
i dialogowania z innymi na temat swojego talentu. Bycie 
nagrodzonym to okazja do nawiązania indywidualnych 
kontaktów, wejścia do różnych środowisk, poznania ich zalet, 
śmieszności i wad. Większość nagród jest symboliczna 
bądź kuriozalna (pióra burmistrzów, gipsowo-blaszane trofea), 
ale dzięki niektórym można sensownie wypromować autorskie 
teksty, zagościć – na dłużej bądź krócej – w głównym nurcie 
życia poetyckiego, a nawet zbić niezły kapitał (Nike, Silesius, 
Europejska Nagroda Literacka, Gdynia).    
 Wydawców książki poetyckiej, wbrew kasandrycznym 
przepowiedniom, jakoś nie brakuje. Jedni upadają, ale powstają 
nowi. Nie wiem, czy istnieją badania statystyczne na temat 
współczesnych wydawnictw poezji, ale pobieżna lektura forów 
internetowych pokazuje, że szans na opublikowanie 
wartościowej literatury nie brakuje. W samej Warszawie takich 
wydawców jest sporo. Czytelnik, Iskry, „Sic!”, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Biblioteka „Zeszytów Literackich” – 
dla tzw. klasyków współczesności i „gwiazd”. Lampa i Iskra 
Boża, Anagram, Nowy Świat czy Łośgraf – dla debiutantów, 
poetów młodych i średniego pokolenia (choć to podziały 
umowne: Anagram publikuje Ernesta Brylla i poetów 
„Orientacji”, Łośgraf – Adrianę Szymańską i Marzannę 
Bogumiłę Kielar). Zainteresowani kontrkulturą i niepokorni 
mogą wydać swe książki w oficynie Biblioteki Analiz, którą jest 
Jirafa Roja, poeci o gustach katolickich we Frondzie, akademicy 
mogą zgłosić się do Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, awangardyści zaś wędrują do Staromiejskiego 
Domu Kultury. Problemem jest częsty brak wsparcia 
finansowego ze strony wydawcy, ale to problem – moim 
zdaniem – pozorny. Realny koszt wydania 500 egzemplarzy 
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tomiku to w dzisiejszych czasach około 2500 zł. Można te 
pieniądze stopniowo odłożyć, można wziąć pożyczkę 
(co zrobiło wielu moich znajomych), można poszukać 
prywatnego mecenasa (szczęście sprzyja przedsiębiorczym) 
lub wnioskować o stypendium państwowe. Ci, którzy skarżą się 
na egoizm finansowy wydawcy, nie biorą pod uwagę 
możliwości, jakie otwiera przed poetą wprowadzenie 
do wydawnictwa zewnętrznego lub własnego wkładu 
finansowego. Dzięki niemu autor staje się zarazem nakładcą, 
zyskuje status partnera w procesie wydawniczym, może 
przekonująco negocjować własne oczekiwania (typo)graficzne, 
promocyjne i dystrybucyjne, może po prostu wymagać. Czasy 
„wydawców-wydławców” i „wydawców-wyłgawców” powoli 
odchodzą w przeszłość. Pieniądze na wydanie dzieła zmieniają 
oblicze współpracy i gwarantują autorowi emancypację 
ekonomiczną. Jeśli nasz wydawca tego nie widzi bądź nie chce 
wyciągać z tego praktycznych wniosków, należy go zamienić 
na takiego, który myśli kategoriami nowoczesnymi. A tych, wiem 
o tym z własnego doświadczenia, w końcu się znajduje.  
 Ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć: 
„Ale publikowanie w większości z tych miejsc nie gwarantuje 
sukcesu”. No dobrze, ale czym jest sukces dla poety? Jeśli 
rozumieć przez niego pokupność, czyli efekt komercyjny, 
to raczej nie w kraju nad Wisłą i nie w dzisiejszych czasach. 
Trudno być poetą skazanym na powodzenie materialne 
w państwie, w którym ponad 60% czytelników nie przeczytało 
w 2012 r. nawet jednej książki, a średni nakład publikacji 
Szymborskiej czy Miłosza nie przekracza 3 tys. egz. (plus 
ewentualne dodruki). Na skutek ekspansji Internetu, który stał 
się istotnym miejscem życia poetyckiego, pokupność przestała 
iść w parze z poczytnością. Wiersze w sieci są dostępne 
za darmo, pleni się piractwo, ale dzięki temu dzieła i twórcy 
zyskują na popularności. Oczywiście, wirtualna popularność 
bywa często kreacją wizerunkową i nie pokrywa się 
z prawdziwym artyzmem, ale to już problem czytelnika, który 
staje przed egzaminem z dobrego, wyuczonego 
i samodzielnego smaku. Bycie poetą AD 2013 to pomysł 
na zobowiązujące hobby, lecz nie na karierę zawodową 
czy choćby poważne zarobkowanie. A sukces prestiżowy, 
którego źródłem są wygrane w ważnych konkursach 
poetyckich? Tutaj zdecydowaną przewagę mają wydawcy 
mainstreamowi (wystarczy porównać zestawy książek 
nominowanych), ale zdarzają się pokrzepiające fenomeny. 
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alteracje albo metabasis Karola Bajorowicza, książka wydana 
nakładem Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2012 r., czyli 
w istocie poza rynkiem literackim, otrzymała Silesiusa za debiut 
roku i stała się wydarzeniem poetyckim ostatnich lat. Dopóki 
więc członkowie kapituł kluczowych nagród w dziedzinie poezji 
patrzą nie tylko na centra i centrale, dopóki sięgają wzorkiem 
również na pobocza i peryferie, dopóty nie warto niczego z góry 
przesądzać.               
 W moim dystopijnym śnie poeta przyjęty przez system 
objeżdżał kraj w ramach tournée promocyjnego i uczestniczył 
w serii spotkań. Miał wiele oficjalnych powodów do spełnienia: 
liczną publiczność, wysoką sprzedaż, laudacje, wielbicieli, 
honoraria i echa w mass mediach. Ale czy był naprawdę wolny? 
I czy jest to w istocie potrzebne do poetyckiego szczęścia? 
Każdemu wedle jego potrzeb. Są tacy, którzy tego wyczekują. 
Są również tacy, których to nie zajmuje. Dzięki temu, że piszę 
tu i teraz, w czasie marnym, ale i czasie wolnym (homonimia 
zamierzona), mogę uprawiać poezję dla indywidualnej 
satysfakcji. Mogę naśladować, mogę przemawiać „własnym 
głosem”, mogę eksperymentować, mogę też petryfikować, 
mogę wymieszać, mogę wydestylować, mogę napisać sonet 
i mogę sonetu zaniechać. Mogę posyłać i cierpliwie czekać, 
mogę też stracić cierpliwość, zacząć się samoedytować 
i autopromować (ba, lansować). Piszę to, co na co mam ochotę 
i piszę tak, jak najlepiej umiem. A jedyne granice mej wolności 
twórczej, to granice mego talentu, wiedzy i taktu. Czytelnik, 
który polubi moją poezję, będzie podążać odtąd za nią. Wie, jak 
jej szukać. A ona pozwala mu się odnaleźć. 

W roku 2013 czuję się poetą szczęśliwym. Państwo 
zajmuje się urlopem macierzyńskim, a nie projektowaniem 
słusznej drogi twórczej. Ideologie wolą towarzystwo publicystów 
i eseistów, czasem zawrócą w głowie jakiemuś prozaikowi. 
A społeczeństwo to przedmiot badań socjologów i antropologów 
kultury. Mogę im poświęcić uwagę, ale nie muszę. Nastały 
wreszcie czasy „radości pisania” (Szymborska), „przyjemności 
i rozkoszy tekstu” (Barthes), a poeta – jak zapowiadał Jacques 
Attali w Słowniku XXI wieku – stał się „wolnym obserwatorem 
szaleństw tego świata”. 
 
 

Dariusz Dziurzyński 
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

Aktualne potrzeby. 
Kilka refleksji po przeczytaniu wyników ankiety  
 
 

Czy ankiety literackie – tak popularne jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – współcześnie mają 
sens? Czy mogą być one w jakikolwiek sposób miarodajne, 
to znaczy: czy mogą powiedzieć nam o literaturze coś, czego 
nie mogłaby o niej powiedzieć żadna inna forma wypowiedzi? 
Odpowiedź wydaje się prosta: NIE. Oczywiście, ankieta 
literacka jest jakimś wskaźnikiem tendencji, sposobem 
wyrażania opinii i sądów – i jest to jej niezaprzeczalna wartość. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że forma ankiety, dzisiaj 
wszechobecna, w dużej mierze i z wielu różnych przyczyn, 
na których analizowanie nie ma tu miejsca, zdewaluowała się. 
Po co w takim razie ankieta Jak się masz, literaturo? 

Opracowując koncepcję naszej ankiety, mieliśmy 
na względzie właściwie jeden cel: różnorodność. Chcieliśmy 
zebrać w jednym miejscu i przedstawić Czytelnikom opinie 
na temat literatury i życia literackiego przedstawicieli 
odmiennych, nawet skrajnie odmiennych, środowisk 
artystycznych. Cel ten, także ze względu na niewielkie 
zainteresowanie ankietą (co zresztą, paradoksalnie, też jest 
jakąś odpowiedzią), osiągnęliśmy połowicznie. W tym miejscu 
mógłbym pokusić się o wymienienie tych osób, które w ankiecie 
mimo zaproszenia udziału nie wzięły (lista byłaby kilkukrotnie 
obszerniejsza od listy respondentów), ale nie będę tego robił – 
ani im, ani sobie. Podkreślę natomiast to, że nasza ankieta 
miała – przynajmniej w zamierzeniu – charakter przewrotny. 
Nie chodziło nam o to (czy raczej: chodziło nie tylko o to), 
by powiedzieć – nawiązując do tytułu tego numeru „Inter-” – 
jakiej literatury chcemy, ale o to, aby przekonać się, czy w ogóle 
możemy powiedzieć, że jakiejś literatury chcemy. To znaczy: 
usiłowaliśmy dowiedzieć się, czy przedstawiciele różnych 
środowisk literackich są w stanie zwerbalizować tytułowe 
„aktualne potrzeby” literatury i życia literackiego, czy też tylko – 
potrafią krytycznie odnosić się do tego, co jest naszym 
wspólnym udziałem. 
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Jak się ukazało, dla większości respondentów 
problemem nie jest nadmiar tworzonej w ostatnim czasie 
literatury, gdyż ilości tego, co się pisze, nie można w żaden 
sposób przekładać na jakość. Problemem (z reguły) nie jest też 
duża liczba wydawnictw (nawet jeśli są to wydawnictwa 
nastawione na zysk i wydające kiepską literaturę za pieniądze 
autora), natomiast prawdziwe obawy budzi zjawisko 
recentralizacji. Po ogłoszeniu słynnego „zaniku centrali”, jej 
późniejszym nieśmiałym powrocie, ponownym rozproszeniu 
po spopularyzowaniu w Polsce internetu, dziś – w opinii 
respondentów – znów następuje restytucja centrum, jednak 
w nieco innej formie: kapitalistycznej z ducha monopolizacji. 
Uśpiony potwór centrali po raz kolejny budzi się do życia, tylko 
że teraz jakoś trudniej z nim walczyć, bo o jego rozroście 
decyduje ślepa siła rynku. 

Respondenci niemal bez wyjątku zgadzają się co do 
jednego: kiepskiego stanu czytelnictwa i upadku krytyki 
literackiej. Wysuwają przy tym interesujące postulaty – także, 
jak w przypadku Adriana Glenia, kierowane do prasy 
internetowej: „Dlaczego nie zrodziła się jeszcze i nie 
zrealizowała idea powołania platformy (o, pardon!) sieciowej, 
która prezentowałaby rzeczowe głosy krytyków literackich 
zarówno z prawej, jak i lewej strony? (Tak pyta zresztą bodaj 
Joanna Orska na łamach ostatniej »Odry«)”. Czując się 
wywołany do tablicy, nie omieszkuję odpowiedzieć 
(niegrzecznie, bo pytaniem na pytanie, ale sugestywnie): 
a dlaczego krytycy z prawej i lewej strony nie skorzystali 
z zaproszenia naszej redakcji do wzięcia udziału w ankiecie, 
co byłoby świetnym wstępem do „prezentowania rzeczowych 
głosów krytyków literackich”? To nie jest zresztą pytanie 
li tylko do Glenia czy wspomnianej przez niego Orskiej. 
To pytanie do krytyków z prawa i krytyków z lewa. Być może 
platforma internetowa już jest i ma się dobrze (ba – może jest 
nie tylko „Inter-”, za Dariuszem Dziurzyńskim z chęcią wskażę 
palcem na świetny „Helikopter” Krzysia Śliwki czy nie mniej 
świetne „Zeszyty Poetyckie” Junga i spółki), tylko krytycy 
jeszcze do takiej platformy nie dojrzeli? A może krytyków takie 
dojrzewanie w ogóle nie interesuje? A może nie interesują ich 
pisma internetowe? Paweł Sarna w artykule Na marginesach 
dyskursu medialnego. Polskie czasopisma społeczno-kulturalne 
po 1989 roku opublikowanym niedawno w książce Dekada 
kultury 1989-1999 pytał: „czy w tym nowym [cyfrowym – przyp. 
T.D.] środowisku odnajdą się pisma literackie, nie tracąc swego 
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tradycyjnego charakteru, czy zmienią się pod wpływem 
środowiska medium elektronicznego?”*. Jeśli odróżnimy wortale 
literackie i – bez obrazy – paraliterackie (tak, tak – igrzyska też 
są olimpijskie i paraolimpijskie, przy czym sportowcy startujący 
na igrzyskach paraolimpijskich nie są parasportowcami, ale 
po prostu sportowcami, zaś użytkowników wortali 
paraliterackich bez większego trudu nazwać można 
„paraliteratami”) od sieciowych czasopism, to okaże się, że 
te ostatnie w niczym nie ustępują pismom papierowym, są 
nawet od nich o tyle praktyczniejsze, że łatwiej dostępne 
i o niemal nieograniczonym (chyba tylko językowo) zasięgu. 
O kształcie i jakości czasopisma ostatecznie decyduje przecież 
redakcja i dokonywany przez nią dobór autorów – z tym 
stwierdzeniem zgodzi się każdy, kto z jakimkolwiek pismem 
(papierowym, sieciowym, z prawej czy lewej strony, a nawet 
„bezstronnym”) miał do czynienia. O kształcie krytyki na łamach 
czasopism decydują więc sami krytycy i redaktorzy, tak samo 
o kształcie prezentowanej literatury – pisarze i redaktorzy (przy 
czym ci ostatni o kształcie literatury jako takiej oby decydowali 
jak najrzadziej). Nie liczy się medium, liczy się to, co w nim 
i poprzez nie pokazane (rozumiem McLuhanowską z ducha 
obawę Sarny, że medium stanie się przekazem, ale nie traktuję 
tego jako poważnego zagrożenia). 

Miejmy nadzieję, że wspólną ambicją wszystkich 
zajmujących się l i teraturą będzie kiedyś to, żeby wyraźnie 
odróżniać ją od paraliteratury, co więcej – tę pierwszą 
propsować niezależnie od osobistych preferencji co do jej 
rodzaju, tematyki, formy itd., tę ostatnią – także niezależnie 
od preferencji – hejtować. Amen. 
 
 

Tomasz Dalasiński 
 

                                                 
*
 P. Sarna, Na marginesach dyskursu medialnego. Polskie czasopisma 
społeczno-kulturalne po 1989 roku, [w:] Dekada kultury 1989-1999, 
red. T. Dalasiński, A. Jabłoński i A. Szwagrzyk, Poznań 2013, s. 48. 
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Ulubione książki 

Aleksandra Madydy: 
 

Wergiliusz, Eneida 
(przeł. I. Wieniewski) 

Miodopój. Wybór wierszy irlandzkich 
VI-XII w. (przeł. E. Bryll i M. Goraj) 

K. Kawafis, Wiersze zebrane 
J. Haszek, Przygody dobrego wojaka 

Szwejka 
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni 
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata 
I. Babel, Historia jednego konia 
G. Władimow, Wierny Rusłan 

W. Jerofiejew, Moskwa–Pietuszki 
T. Różewicz, Płaskorzeźba 

 

Nieszkodliwe dziwactwa. 
O ulubionych książkach z ALEKSANDREM MADYDĄ 

rozmawia GRZEGORZ GIEDRYS 
 
 
Grzegorz Giedrys: 
Eneida uchodzi za 
literaturę, którą się 
dręczy uczniów na 
lekcjach łaciny. 
Tekst ma ponad 2 
tysiące lat. 
Dlaczego na Ciebie 
aż tak działa? 
 
Aleksander Madyda: 
To pytanie można 
odnieść do 
wszystkich tytułów, o 
których będziemy 
rozmawiać. Po 
prostu te utwory 
budzą we mnie żywe 
reakcje 
emocjonalne.  
 
Przyznanie się do lektury Eneidy brzmi dość snobistycznie, 
nie uważasz? 
 
Zdaję sobie sprawę, że mogę wypaść tu na snoba, ale 
naprawdę da się nie traktować Eneidy jak szacownego zabytku 
z zamierzchłej przeszłości. Mam takie nieszkodliwe dziwactwo: 
lubię czytać eposy, prawdopodobnie dlatego, że, jako odbiorca 
literatury, czasami chcę się oderwać od rzeczywistości znanej 
mi z doświadczenia i zanurzyć się w egzotyce, a właśnie świat 
eposów jest bardzo egzotyczny. Typowa epopeiczna wizja 
rzeczywistości zupełnie nie przystaje do współczesnej wiedzy 
o człowieku, jest oparta na mitach, bohaterowie są 
nieskomplikowani, przedstawiają sobą jedną, dominującą cechę 
charakterologiczną, a ich wartościowanie etyczne jest czytelne. 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

27 
 

Rzeczywistość eposu jest więc silnie skonwencjonalizowana, 
brak w niej niejednoznaczności, na którą z kolei jest wyczulony 
dzisiejszy myślący czytelnik. Widziana na tym tle Eneida jest 
utworem bardzo nowoczesnym w tym sensie, że mam poczucie 
wspólnoty doświadczeń z jej bohaterami, współodczuwam 
z nimi. Rozpacz Dydony po utracie Eneasza czy opis płonącej 
Troi – by wymienić tylko te sztandarowe przykłady – robią na 
mnie niezmiennie wielkie wrażenie. Jest to więc utwór 
ponadczasowy. U Homera natomiast znajduję tylko czasami 
fragmenty, które są w stanie mnie poruszyć, i, co znamienne, 
dotyczą one z reguły nie herosów, a zwykłych ludzi, przede 
wszystkim dzieci, np.: „Tak kiedy chłopiec z piasku nad morzem 
/ Ledwie kopiec usypie w dziecinnej igraszce, już zaraz / Burzy 
w zabawie, trącając budowlę rękami, nogami” (przekład 
Kazimiery Jeżewskiej). To wzruszające, gdy się  pomyśli, 
że tysiące lat temu dzieci były takie same, a genialny epik nie 
przebywał wyłącznie w świecie mitów, lecz uznał taki właśnie 
przyziemny motyw za godny unieśmiertelnienia. Tak więc 
i Homera da się czytać, choć w moim oglądzie to literatura, 
ogólnie rzecz biorąc, bardzo archaiczna w stosunku 
do dzisiejszych wyobrażeń o człowieku. 
 
To chyba dlatego Eneidę czytają dziś jedynie łacinnicy. 
 
Gdyby zmienić podejście do Eneidy i nie tyle uczyć w oparciu 
o nią łaciny, a ukazywać ją jako utwór uniwersalny, mówiący 
o człowieku jako istocie w pewnym sensie niezmiennej, 
to z pewnością nie stanowiłaby ona dla uczniów źródła udręk. 
Myślę, że najlepiej by było najpierw zachęcić do samodzielnej 
lektury Eneidy w wersji polskiej (mamy jeden wybitny przekład – 
Ignacego Wieniewskiego), a następnie na lekcjach próbować 
tłumaczyć pewne fragmenty z oryginału. Mogłoby się wtedy 
okazać, że Wergiliusz to po prostu świetny pisarz. 
 
Jako swój ulubiony wskazałeś zbiór poezji irlandzkiej od VI 
do XII wieku. Wiem, że Miodopój był szalenie popularny 
w latach 70. i że do dziś wielu czytelników chętnie do tej 
antologii wraca. 
 
Wyobraź sobie ówczesną Europę: Cesarstwa Rzymskiego już 
dawno nie ma, na jego gruzach powstają różne barbarzyńskie 
państwa i państewka, pamięć o dorobku kultury grecko-
rzymskiej właściwie nie istnieje, bo sztukę pisania i czytania 
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mają opanowaną tylko nieliczni, czyli mnisi. I oto na krańcach 
tego świata, tak dalekich, że nawet nie dotknęła ich wędrówka 
ludów, jest kraj, w którym dokonała się harmonijna ewolucja 
pogańskiej kultury celtyckiej w irlandzką kulturę chrześcijańską. 
W odróżnieniu od anglosaskich sąsiadów Irlandczycy 
po chrystianizacji nie odrzucili swego dotychczasowego 
cywilizacyjnego dorobku, przeciwnie – kontynuowali go, 
wzbogacając elementami chrześcijańskimi. To umożliwiło im 
zachowanie ciągłości tradycji kulturalnej, a w konsekwencji – 
wytworzenie niezwykle oryginalnej literatury, zadziwiającej 
dojrzałością wyrazu i stopniem skomplikowania formalnego. 
Jest wielką zasługą Ernesta Brylla i Małgorzaty Goraj, że 
w latach 70. zyskaliśmy dostęp do tego fenomenu. Wczesne 
średniowiecze zwykło się nam kojarzyć z mrokami 
barbarzyństwa, tymczasem ówczesna Irlandia jaskrawo 
przeczy temu stereotypowi. Co więcej, stworzona wtedy poezja 
zadziwia kunsztownością formy i nowoczesnością ujęcia spraw 
egzystencjalnych. 
 
Czy jest jakiś utwór z tego zbioru, który szczególnie 
do ciebie przemawia? 
 
Sławny wiersz Stara kobieta z Beare. To utwór dość długi, więc 
zacytuję tylko początkowy fragment: „Morze spełza od brzegów 
/ Zostawia / Przegniłe wodorosty / Martwe włosy // We mnie // 
Morze umiera / Odpływa / Ja jestem / Stara kobieta z Beare // 
Byłam // Piękna // Dziś umiem umierać // I zrobię to dobrze”. 
Po lekturze tego wiersza możemy przekornie zapytać, czy 
potoczne wyobrażenia o postępie w zakresie rozwoju sztuki są 
zasadne, czy Eliot, Rilke i Różewicz to rzeczywiście nowatorzy, 
czy też rację mają postmoderniści utrzymujący, że wszystko już 
było. No bo weźmy inny irlandzki wiersz, Niepewność: „Za dnia 
/ W nocy / Na lądzie / W morzu / Wiem o tym / Przypominam / 
Wciąż na nowo / Na nowo / Muszę umrzeć / Nie wiem dlaczego 
/ Nie wiem jak / Nie wiem kiedy”. 
 
Wielu czytelników może zdziwić to, że poważny 
wykładowca literatury chętnie sięga po fantasy, a więc 
literaturę popularną. Mówię tu o Władcy Pierścieni. 
 
A czemu nie? Przecież „poważny wykładowca literatury” to też 
człowiek, który od czasu do czasu potrzebuje wytchnienia. 
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Nie zrozum mnie źle, Tolkien to bez wątpienia wielki pisarz. 
 
Tolkiena doceniam jako świetnego odnowiciela literatury, 
umiejącego kreować światy niemające żadnych bezpośrednich 
odpowiedników w historycznej rzeczywistości ludzkiej. Jako 
badacz zafascynowany literaturą i kulturą średniowiecznej 
Europy, Tolkien podjął się karkołomnego zadania wskrzeszenia 
świata archaicznych wierzeń, mitów i eposów, i udało mu się 
tego dokonać w stopniu więcej niż zadowalającym. Opowiedział 
historię wielowątkową, pełną wyrazistych postaci, 
niesamowitych opisów i heroicznych zmagań, która to historia 
budzi spontaniczne, silne, a zarazem proste reakcje 
u czytelnika. Gdy pod koniec pierwszego tomu Gandalf ginie 
w czeluściach Morii, miałem do autora niemalże pretensje 
o uśmiercenie (pozorne, jak się na szczęście potem okazało) 
tego bohatera i chciałem porzucić dalszą lekturę. ([śmiech] 
Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć to jedynie, 
że byłem wówczas relatywnie młody). Jest to więc powieść 
bardzo dobrze napisana, a w ramach konwencji fantasy 
niewątpliwie wybitna, nie jest to jednak literatura wielka. Jak 
powiedziałem, Tolkien reaktywował świat dawnych eposów – 
a więc świat stosunkowo prosty, z czytelnym podziałem 
na dobro i zło, bez złożonej psychologii postaci, w którym 
to świecie ostatecznie triumfuje dobro. Ta aksjologiczna 
prostota w połączeniu ze znakomitym opanowaniem warsztatu 
pisarskiego zapewniła dziełu Tolkiena niesłychane wzięcie 
na całym globie, co jest najlepszym dowodem, że trylogia 
Tolkienowska należy nie do literatury wysokiej, lecz 
do popularnej – tak samo, jak trylogia Sienkiewiczowska. Ale 
i taka literatura jest potrzebna. 
 
Zaskakuje mnie obecność obok siebie zbiorów wierszy 
dwóch poetów: Konstandinosa Kawafisa i Tadeusza 
Różewicza. Dzieli ich wszystko: twórczość greckiego poety 
jest głęboko zatopiona w idiomie kulturowym, estetyczna, 
w jakimś stopniu helleńska i neoklasycystyczna; Różewicz 
tymczasem bywa całkowicie apoetycki, niemetaforyczny. 
 
Zgadza się. Być może moje upodobanie do tych autorów bierze 
się stąd, że nie jestem przywiązany do jakiejś jednej konwencji, 
cenię zaś sobie przede wszystkim uniwersalność i szczerość. 
Kawafis tworzył na przełomie XIX i XX wieku wiersze, 
dla których polski czytelnik może znaleźć z trudem tylko jeden, 
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” 
 

w dodatku znacznie późniejszy rodzimy odpowiednik: poezję 
Zbigniewa Herberta. Ale to analogia myląca, 
bo powierzchowna. Herbert był moralistą, zbiorowość stawiał 
ponad jednostką, reinterpretował mity i dawną historię 
w kontekście doświadczeń współczesnej sobie epoki 
totalitaryzmów, tymczasem Kawafis starał się dostrzegać 
przede wszystkim problemy egzystencjalne, jednostkowe 
dramaty, zdarzające się zawsze i wszędzie, niezależnie 
od epoki historycznej. Najbardziej zaś w moich oczach różni  
 
 
 
 
 

Polska literatura dopiero po 
1989 roku zaczęła otwarcie 

artykułować homoseksualność, 
ale moim zdaniem na razie nie 

doczekaliśmy się żadnego 
wybitnego w tej mierze dzieła. 

 
 
tych poetów to, że Herbertowi obce było występowanie 
przeciwko tabu historycznym i kulturowym, tymczasem Kawafis 
był pod tym względem niezwykle bezkompromisowy – być 
może również dlatego, że niespecjalnie zależało mu 
na publikacji, gdyż pisał przede wszystkim do szuflady. Np. 
wiersz Sąsiedni stolik w przekładzie Zygmunta Kubiaka: „Musiał 
on mieć zaledwie dwadzieścia dwa lata. / A jednak jestem 
pewny, że mniej więcej / przed tyloma latami tym samym ciałem 
się cieszyłem. // To nie jest gorączka erotyczna. / A wszedłem 
do klubu przed chwilą, / nie było czasu, żebym dużo wypił. / 
Tak, tym samym ciałem się cieszyłem. // A jeśli nie wiem, gdzie 
– jedna luka w pamięci nic nie znaczy. / Teraz, gdy on siedzi 
tam, przy sąsiednim stoliku, każdy jego gest rozpoznaję, a pod 
ubraniem / znowu widzę ciało, które kochałem, nagie”. 
 
Kawafis był homoseksualistą. 
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Polska literatura dopiero po 1989 roku zaczęła otwarcie 
artykułować homoseksualność, ale moim zdaniem na razie nie 
doczekaliśmy się żadnego wybitnego w tej mierze dzieła. 
To wymowne świadectwo naszego zapóźnienia kulturalnego. 
 
Tadeusz Różewicz pisze całkowicie odmienną poezję, 
daleką od klasycystycznych idei estetycznych. 
 
Różewicz  rzucił mnie na kolana Płaskorzeźbą dlatego, że nie 
znam innego zbioru wierszy, który byłby równie doskonałym 
wyrazem elementarnych, uniwersalnych lęków 
egzystencjalnych, wyrażonych z perspektywy bardzo 
doświadczonego, starego człowieka. Im dłużej człowiek żyje, 
tym częściej nawiedzają go różne myśli, pytania i nastroje 
związane z przemijaniem. Różewicz umie znaleźć dla nich 
formę tak oszczędną, a zarazem tak wyrazistą, że nie 
pozostawia nikogo wobec tych wierszy obojętnym. Przytoczę 
mój ulubiony, nie waham się powiedzieć: genialny, wiersz z tego 
tomu, bez tytułu: „Czas na mnie / czas nagli // co ze sobą 
zabrać / na tamten brzeg / nic // więc to już / wszystko / mamo // 
tak synku / to już wszystko // a więc to tylko tyle // tylko tyle // 
więc to jest całe życie // tak całe życie”. Jak powiedział 
Szekspir: reszta jest milczeniem. 
 
Wybrałeś aż cztery książki rosyjskich pisarzy, które 
diametralnie się od siebie różnią. Jerofiejew napisał pijacką 
epopeję, a Bułhakow powieść o tym, jak Szatan odwiedza 
Rosję. W obu tych książkach cudowność spotyka się 
z satyrą polityczną. 
 
Literatura rosyjska ma to do siebie, że jest szczera do bólu 
zarówno w odniesieniu do człowieka w ogóle, jak i do Rosjanina 
w szczególności – w odróżnieniu od literatury polskiej, która jest 
pod tym względem haniebnie zakłamana. W latach 80. 
ubiegłego stulecia mówiłem sobie, że jeśli chcę się dowiedzieć 
czegoś ciekawego o sobie i świecie, to powinienem sięgnąć 
po utwory Jerofiejewa, Władimowa czy Wojnowicza, a nie 
po Miazgę Andrzejewskiego, Kompleks polski Konwickiego 
i Rozmowy polskie latem roku 1983 Rymkiewicza.  
 
Dlaczego tak myślisz? 
 
To proste. Rosjanie nigdy nie ukrywali współodpowiedzialności 
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za to, jaki jest ich kraj, tymczasem Polacy zwykli za to samo 
obarczać winą innych, obcych, uciekając w patos, martyrologię 
i obłudę. Bułhakow oparł swą znakomitą powieść na pomyśle 
ukazania rzeczywistości sowieckiej z perspektywy Szatana, by 
– paradoksalnie – wykazać jej demoniczny charakter, którego 
dowodem jest fakt, że w Moskwie stalinowskiej Szatan 
zmuszony jest czynić dobro. Podli są prawie wszyscy, słabi – 
bez wyjątku wszyscy, zło w końcu triumfuje, ale nie ma 
jedynego, wskazanego jednoznacznie jego źródła, w ogóle nic 
pewnego na ten temat nie wiadomo. Woland mówi na początku 
powieści: „Ludność tego miasta bardzo się zmieniła… 
zewnętrznie, mam na myśli… zresztą i samo miasto. (…) Mnie 
jednak, oczywiście, interesuje (…) sprawa niepomiernie 
istotniejsza: czy mieszkańcy tego miasta zmienili się 
wewnętrznie?”. Dalszy rozwój wydarzeń, a także retrospekcje 
do czasów ewangelicznych wskazują, że człowiek zawsze był 
niedoskonały, a zła systemu sowieckiego można upatrywać 
w potęgowaniu tych naturalnych wad ludzkich do poziomu 
uniemożliwiającego normalne życie. Więc gdyby ludzie byli 
dobrzy, ustroju totalitarnego nie dałoby się zbudować, bo nie 
dałoby się znaleźć dla niego fundamentu. 
 
Czym ciebie zdobył Jerofiejew? 
 
Tym, czym w ogóle uwodzi mnie literatura rosyjska: poczuciem 
humoru, i to humoru szczególnego, na dnie którego czai się 
rozpacz wywołana świadomością tragizmu istnienia 
w nieludzkim świecie. Literatura polska jest śmiertelnie 
poważna, więc niewiarygodna, a w dodatku nudna, literatura 
rosyjska zaś – wręcz przeciwnie. Polacy, jak Rosjanie, słynęli 
i słyną z pijaństwa – dlaczego jednak żaden z naszych 
wybitnych pisarzy nie uczynił z pijaństwa tematu swego 
utworu? Zapewne dlatego, że to byłoby sprzeczne 
ze stereotypem Konradów, Kordianów, Kmiciców i innych 
anachronicznych czy wręcz wydumanych bohaterów literackich, 
w niewoli których nasza wyobraźnia zbiorowa pozostaje 
do dziś. Rosyjscy prozaicy nie musieli specjalnie 
eksperymentować z formą powieści. 
 
Dlaczego? 
 
Świat, o którym opowiadali, był wystarczająco skomplikowany, 
by skłonić ich do odnowienia formy artystycznej. Groteskowość 
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życia wymusiła zastosowanie groteski literackiej. A mam tu 
na myśli wyłącznie utwory z ducha i intencji autorskiej 
realistyczne. Tymczasem taki Andrzejewski – notabene 
alkoholik – biedził się w pocie czoła nad formą „miazgi 
literackiej”, by broń Boże nie powiedzieć zbyt wiele 
o współodpowiedzialności swojej i swego pokolenia za kształt 
ówczesnej Polski. Zamiast patosu wolę humor, bo humor daje 
zbawienny dystans do świata i do samego siebie. A przy tym 
skłania do refleksji, co też nie jest mocną stroną znakomitej 
większości polskich pisarzy. 
 
Na innym biegunie tej rosyjskości są Władimow i Babel, 
którzy opisywali ciężkiej realia sowieckiej Rosji. Babel 
przypłacił to życiem, a antysystemowe teksty Władimowa 
skutecznie cięła cenzura. 
 
Władimow wymyślił dla ukazania nieludzkości XX-wiecznej 
Rosji perspektywę równie oryginalną, jak ta Bułhakowowska, 
lecz znacznie bardziej dla pisarza ryzykowną. Świat łagrów 
oglądamy bowiem oczami psa używanego przez strażników 
do pilnowania więźniów. Wydawałoby się, że mamy tu do 
czynienia z konwencją niegodną literatury wysokiej, 
wyeksploatowaną już do granic możliwości przez naturalistów 
i twórców literatury przygodowej (np. w Zewie krwi i Białym Kle 
Jacka Londona). Tymczasem rosyjski pisarz użył jej 
do wykazania, że Rosja połowy wieku XX jest krajem, w którym 
nikt nie może mieć poczucia sensu istnienia – nawet pies, 
a więc istota o nieskomplikowanym widzeniu rzeczywistości, 
kierująca się odruchami i prostym kojarzeniem faktów. Amnestia 
ogłoszona po śmierci Stalina i spowodowane tym wypędzenie 
z obozu psa jako kogoś teraz nieprzydatnego, zbędnego 
pociągnęło za sobą katastrofę: dotychczasowe życie w Rosji 
miało swą logikę, teraz zaś jej nie ma i nigdy już mieć nie 
będzie. Tytułowy bohater jest bezwzględnie wierny zasadom, 
jakie mu wpojono, więc gdy świat się zmienia, nie umie ich 
porzucić – w odróżnieniu od przeważającej większości 
amoralnych funkcjonariuszy tego systemu. Ta historia została 
opowiedziana w niezwykle sugestywny, przejmujący sposób, 
tak że można tu mówić nawet o arcydziele.  
 
W swoim zestawieniu wskazałeś też opowiadania Izaaka 
Babla. 
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To mistrz krótkiego opowiadania, unikający komentarza, dążący 
do tego, by rzeczywistość świadczyła o sobie sama, mówiący 
mało, lecz niezwykle dobitnie, organicznie niezdolny 
do fantazjowania. Ten pisarz, jak mało kto w XX wieku, miał dar 
dostrzegania pewnych drobiazgów, które pod jego piórem 
nabierały wymiarów uniwersalnych i zarazem symbolicznych, 
jak np. w miniopowiadaniu Kirkut w Kozinie. 
 
Polacy kochają rosyjską kulturę za ukazanie tzw. 
słowiańskiej duszy. Przygody dobrego wojaka Szwejka 
stoją raczej w opozycji do tej naszej romantycznej natury. 
Podejrzewam, że ta książka działa na ciebie najmocniej 
z tego zestawienia. 
 
Może rzeczywiście tak jest. Ze wszystkich cnót najwyżej cenię 
sobie poczucie humoru, ponieważ, jak już wcześniej 
wspomniałem, humor daje dystans do świata i samego siebie. 
Szwejk, prosty, lecz bardzo inteligentny i doświadczony 
człowiek, żyjąc w zbiurokratyzowanym, policyjnym państwie, 
które weszło już w fazę schyłkową, degeneracyjną, usiłuje 
zachować poczucie normalności, kpiąc ze wszystkich 
i wszystkiego, a ponieważ grozi to utratą wolności, a nawet 
życia, udaje idiotę, co pozwala mu wyjść cało z najróżniejszych 
opresji.  
 
Niezbyt szlachetna strategia przetrwania.  
 
Też mi się niezbyt podoba. Za to postawa wobec rzeczywistości 
zdecydowanie mi odpowiada. Dla Haszka nie było żadnych 
tabu, wyśmiewał więc w swej twórczości wszystkie instytucje 
i urzędy, co pozwala jego czytelnikowi ujrzeć świat w innym 
świetle, być może prawdziwszym. Pierwszy raz poznałem 
Szwejka w wieku kilkunastu lat – podsunął mi go mój ojciec, 
urodzony w Galicji wschodniej i poprzez swą matkę, rodowitą 
Czeszkę z Pragi, silnie związany uczuciowo – niekoniecznie 
całkowicie pozytywnie – z pamięcią o cesarsko-królewskich 
Austro-Węgrzech. Do dziś dzieło Haszka pozwala mi 
utrzymywać równowagę psychiczną w obliczu różnych biuro- 
i technokratycznych absurdów, za co jestem i będę memu ojcu 
wdzięczny do grobowej deski. 
 
 

Grzegorz Giedrys 
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BEATA PATRYCJA KLARY_________misteria 
 
 
 

„Żaden człowiek nie ujrzał tego 
wyraźnie ani nie będzie w stanie 
posiąść wiedzy o bogach i o tym 
wszystkim, o czym mówię. Bo jeśliby 

5 nawet przypadkiem udało mu się 
powiedzieć coś w pełni doskonałego, 
to sam przecież o tym nie wie; o 
wszystkim istnieje tylko mniemanie”. 

 
RYTUALNY UBÓJ ZWIERZĄT 

 
Dusza mieszka we krwi. Krew mieszka w zwierzęciu.          

10  Przed spożyciem mięsa trzeba uwolnić ducha. Jeśli 
Nazwiesz to halal czy szachita, cierpienie nie będzie 
Mniejsze. Konieczna jest pełna przytomność. Zabija się 
Poderżnięciem gardła. Otwarty przełyk, z którego płynie 
Modlitwa. O, okrutni bogowie! Wymyśliliście nawet 

15 Specjalne klatki do unieruchamiania zwierząt: Weinberg 
(czas w klatce: sto trzydzieści sekund; szamotanie się 
przed cięciem: trzynaście sekund; liczba wokalizacji: 
około pięciu) lub Aspca (czas w klatce: jedenaście 
sekund; szamotanie się przed cięciem: około półtorej 

20 sekundy, liczba wokalizacji: zero). 
 

Sala mastodontów 
Jaskinia do składania ofiar, a w niej dzieci Azteków 
Przeznaczone bogom. Ich podcięte gardła i krzyk 

25 Rodziców, który jest jak burza. Jak deszcz przynoszący 
Oczyszczenie.  

 
Dom jedwabnych motyli 
Chwilę przed północą. Ciemność jest gęsta od   

30 Zdarzeń. W szafie gęsto jest od gąsienic. Wychodzą z 
Wypranych majtek i piżam. Z kieszeni garniturów 
Czyszczonych chemicznie. Po brzegi wypełniają buty. 
Słychać drżący ruch. Starasz się o tym nie myśleć. 
Zamieniasz szafę pełną robactwa na wspomnienie 
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35 Drobnego ciałka. Znów słyszysz tamte słowa: dzieci 
Zmarłych w szpitalu nie wydaje się bez pokrojenia. 
Proszę wyrazić zgodę. Podpisywania papierów nie 
Pamiętasz. Za to nagość pozszywanego dziecka śni się. 
(Mężczyzna otworzył lodówkę i przerzucił na stół 

40 Zakrwawione ciało. Coś krzyczałaś: że trzeba je ubrać, 
Że owinąć w kocyk i żeby nikt się nie ważył zdjąć koca 
Przed zamknięciem.) 

 
Północ. Wracają głosy: Weźmie sobie pani kartonową  

45 Trumienkę, zapakuje ciało do bagażnika i zawiezie do 
Domu. Stoisz w osłupieniu. Mijają sekundy, a ty nie 
Możesz pokazać zdziwienia. Tracisz przytomność, a 
Może przysypiasz. Zaczyna się czas oprzędu. Gąsienice 
Owijają się nićmi. Siatka wokół jest jeszcze drobna. 

50 Sprawia wrażenie łatwej do rozerwania, ale kiedy ruch z 
Boku na bok wzmaga się (a jedwab twardnieje), kokony 
Są gotowe. Robi się ciasno i duszno. (Mężczyzna wiózł 
Kobietę w gorący dzień. Nikt nie rozumiał tego, co 
Mówiła do telefonu: że trzeba przewieźć dziecko 

55 Karawanem, a nie w bagażniku,  że to ważne, że sama 
Chce umyć syna i ubrać, gdy będzie na miejscu).  

 
Chwilę po północy. Kokony są już na tyle mocne, że 
Mogą ochronić gąsienice. Teraz wszystko dzieje się         

60 W całkowitym braku czucia. Ktoś kwili. To głos twojego 
Dziecka, które spokojnie spoczywa. Owinęłaś je 
Najszczelniej jak umiałaś. Szafa przyciąga, więc 
Skradasz się. Rozwijanie kokonu jedwabnika to wielka 
Sztuka. Motyle o twarzach dzieci wylatują w noc. 

 
Czekoladki jak dzieci 
Te drobne umarły najszybciej. Zwłoki zaszyto w worki, do 
Nich przywiązano ciężarki i wyrzucono w morze. Zatoka 
Wypełniła się głodnymi rybami. Matki wypełniły ściany  

70 Tysiącem płytek z nazwiskami. Na tej wyspie nie jada się 
Marcepanów o twarzach noworodków. W tutejszej klinice 
Wszyscy są bez włosów. Z szyj sterczą im wkłucia. To 
nie koszmar. To sala chemii, z której nie każdy Wychodzi.   
Na dwudziestu ludzi jeden ma dodatkowe żebro. 

75 Żebra marcepanowych dzieci stają mi w gardle. 
 

Żebra marcepanowych dzieci stają mi w gardle. Kiedy 
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Zginam się w biodrach, wiem że życie nie przyjdzie od 
Twojego nasienia. Wysokie konwie pozostaną puste. 

80 Tam Gdzie ścieżka idzie w górę, natkniemy się na ślady 
Wykopalisk. Upieczone w popiele ogniska placki 
Podzielimy równo. Rozmaże się światło dalekich latarni i 
Jak korzeń mandragory wydamy przejmujący jęk. 
Narodzenie w porze monsunów przyjdzie przez słowo. 

85 Wilgoć na skraju naszych języków otworzy przestrzeń. 
 

Za godzinę będzie o dwa tysiące mniej somalijskich 
Dzieci. Zakopią je matki z suchymi oczami. Głodne 
Kobiety nie przyjmą różowego provagu z zakwaszonego 

90 Mleka, choć bakterie skutecznie odbudowują jelita. 
Porody do piachu bolą mocniej od porodów do wody.  

 
 

Kobieta, o której dawno zapomniały dzieci, siedzi przy 
95 Oknie życia. Okno to miejsce dla anonimowych 

Niemowląt. Siostrzyczki o czystych łonach przenoszą    
Je do inkubatorów i stetoskopów. W komputerze znajdują 
Rodziny. Kobieta, o której dawno zapomniały dzieci, 
Siedzi przy oknie. Z każdym dzwonkiem rozmazuje się, 

100 Jakby słuchała piosenki miłosnej lub znów była na 
Porodówce. Pamięta pierwsze zęby, brudne pieluchy, 
Wywiadówki i matury. Nie zna swoich wnuków. Drzwi 
Życia ma wciąż niedomknięte.  

 
105 Linonauta 

Dzieci zwykle rodzą się na wiosnę. Jeśli nawet jest 
Grudzień, ich młode pędy wysysają biel z nabrzmiałych 
Sutków. Matki przynoszą lampki oliwne i puszczają na 
Wodę, a srebrzysta poświata niesie przepowiednię.        

110 W jasnej mgle odbywa się taniec wczesnego poczęcia. 
Wiosenna ziemia nigdy nie może się nasycić, zawsze 
Chce jeść i wszystko jej smakuje. Latem kornet 
Zakonnicy uwiera najbardziej. Brzozy pokryte bliznami 
Pryszczatych chłopców sączą jad. Puchną nogi, a wilgoć 

115 Pod pachami staje się nie do zniesienia. Wtedy najłatwiej 
Podzielić majątek. Wyrzucić za okno stare krawaty, 
Porwać zdjęcia i upić się nad rzeką. Jesienią najlepiej 
Wymieniać się płynami. W kolorowych włosach szukać 
Wytchnienia. Siadać na kolanach i zlizywać zmęczenie z 

120 Szyi. Jesień jest czasem węszenia za owocami i 
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Przegryzania pestek, z których można wróżyć.        
Śmierć zawsze stwarza zimę. (…) 
 

145 MISTERIUM SOLITERA 
 

Prokatharsis 
Wystarczy połknąć larwy tasiemca i czekać. Rozwinięty 
Soliter zrobi swoje. Zagnieździ się w tobie na dobre. 

150 Pochłonie wszelkie substancje i złoży jaja. Będziesz 
Szczupły. Będziesz podobny do innych. Do ludzi z 
Reklamy w rozmiarze trzydzieści cztery. Może nawet w 
Rozmiarze zero. 

 
 

Miejsce inicjacji. Płód Arlekina 
Złoto wynosi się z kopalni we włosach. Dzieci zarabiają 
Najwięcej, bo ich gęste fryzury są chłonne. Haszysz 
Przynoszą dorośli. Nago biegają po plantacji, a potem 

160 Strzepują drobne liście, które przykleiły się do skóry. 
Wymieniają na pieniądze i bawią się. Afrykańscy 
Mężczyźni grają wtedy na harfach, a kobiety biorą do rąk 
Lutnie. Dużo się tańczy. W porze deszczowej zajęć jest 
Niewiele. Łatwo wtedy o walkę, o zabijanie nosorożców 

165 Tylko dla rogów. Przy okazji strzela się także do ludzi.  
 

Chorobę wynosi się z łona matki na skórze. Dzieci  tak 
Obciążone umierają zazwyczaj w ciągu tygodnia. Jednak 
Dorośli czasem walczą i wtedy kostium z łusek nacierają 

170 Substancją oleistą, oddaniem, troską. To nazywa się –
Miłość do potomstwa. A ona jest wymagająca. A ona jest 
Bezwzględna. A ona karze zezwolić na odcięcie rączek i 
Nóżek by uratować przed sepsą. Niech będzie 
Okaleczenie przekleństwem. Niech będzie! 

 
Postrzyżyny. Niewidzialna wystawa 
Ciemność nie ma koloru. Nie jest odmianą czerni, której 
Tkacze nadreńscy wyróżniają nawet czterdzieści odcieni.  

180 Jest stanem skupienia. Kiedy nią oddychasz brakuje  
Bieli błyszczącej na wzgórzach. Kiedy jej słuchasz, 
Wiesz, że ludzie przeminą, może nawet szybciej niż inne 
Gatunki. Jest lepka. Okleja cię, a ty ją zjadasz i coraz 
Bardziej głodny pragniesz malachitu. Ale muszla 

185 Pochłania. Nic się nie wyróżnia. Ciemność nie ma koloru. 
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Odporna na wilgoć gromadzi się w kątach by połykać 
Mrówki. Ma zapach kadzidła słodzącego wodę. Dla niej 
Brak światła to zwykła oszczędność. Tobie bardziej 
Przypomina dziecięcy rysunek. 

 
 

Ceremonia 
Przybyło grobów przy twojej kwaterze. Nie jest już tak 
Cicho. Na jednej z ławek odbywa się orgia czułości.     

195 On zapina sandał na nodze zdobionej tatuażem, a wtedy 
Jej śmiech podrywa wróble z krzaka. Kamieniarze kładą 
Podbruk, docinają marmury. Tu wiele się dzieje. Matka 
Coraz smutniejsza. Posprzątała stare papiery, ciuchy. 
Zachowała tylko twoją kolekcję fajek i kaset video z  

200 Niegrzecznymi filmami. Pokoje straszą pustką, bo 
Mieszka już z wnukami. Śmierć jest tylko przeprowadzką. 

 
Śmierć jest tylko przeprowadzką do większych 
Przestrzeni. Rozpina agrafki. Czasem prostuje zakola 

205 Rzek i osusza łachy. Potrafi się spóźnić gdy matka 
Oddaje swoją macicę córce, by ta urodziła. Z roku na rok 
oddajemy więcej przestrzeni. 

 
Teraz już rzadko chodzę na cmentarz. Czarne ciuchy 

210 Noszę bo lubię, choć niektórzy myślą, że to żałoba. Mylą 
Się. A Jednak od wielu lat nie tańczę. Nogi w 
Drewniakach oglądam dokładnie. Wczoraj w szufladzie 
Znalazłam okulary. Uderzyła mnie ich trwałość. Robili je 
Dla ciebie na zamówienie. Pewnie powiedziałbyś: 

215 Przetrzyj je delikatnie i uważaj - szkło jest takie kruche. 
Jak mężczyźni, którzy więdną szybciej. Biorą coś na 
Wzdęcia, ratują się psychedryną. W kwadracie 35C leżą 
Dzieci. Przy jednym z grobów zawsze ktoś siedzi. 
Ukradkiem spoglądam na tablicę. Urszulka. Żyła trzy 

220 Lata. Tyle się dzieje pod palcami, na krawędzi opuszków, 
Które dotykały tych co zniknęli. Skubię dłoń. Stara skóra 
Jest tylko skórą, to wszystko. Czym mogłaby być? 

 
Insomnia 

225 Kiedyś powie waszym psom, że umarłeś. Wróci do 
Włosów sprzed lat i zadba o paznokcie. Białe plamki to 
Objaw ujemnego rzelaza. Pod lampą, która gaśnie tylko 
Dla niej, powtórzy - przecież wiesz, że cię kocham.       
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Ale Teraz rośnie do słońca w samotnych godzinach.    
230 Jest jak Sławienie na ustach niemego, jak rzeczne 

więcierze Przypięte do brzegu. Łapie pusty oddech. 
Kiedyś powie Waszym psom. Tylko się oswoi. 

 
Oczy posągów to zamknięte domy. Nie ma w nich 

235 Spojrzeń bliskich, nie ma ognia zdrady. Nic nie mówią i 
Może dlatego spór z niewidzialnym łatwo im przychodzi. 
Tyle tu tego po tobie zostało. Wonne drzewo ofiarne, 
Szafa pełna butów. Wszędzie są znaki, opisane stoły i 
Fotel bujany z wytartym siedzeniem. 

 
Rozpalenie świętego ognia. Mimośród 
Powinieneś sam  się stąd wykraść.  Rozrzucić dekoracje  
I uwolnić. Przecież wiesz, że kiedy meteoryt przebił 

245 Kopułę cerkwi w Tobolsku wystraszeni wierni rozrzucili 
Ogień modlitewnych świec. Z nadejściem zmierzchu 
Szkło na gruzach zmatowiało i w poświęconym           
Pyle utkwiła wieczna cisza. Tej nocy wszyscy kładli się 
Bez słowa. Żaden mężczyzna nie tknął kobiety, a starcy 

250 Gorliwie przygotowywali się na odejście. Musisz to 
Pamiętać. I Starego Manekina, w którym nikt nie pił  
Przez kilka następnych tygodni,  aż w końcu zamknięto 
Budę pełną beczek zepsutego piwa. To wtedy urodziły 
się Tylko martwe, a wczesne ciąże wchłonęła pustka.       

255 W końcu zawsze idzie o śmierć i dlatego właśnie 
Powinieneś sam się stąd wykraść.  

 
Wstąpienie na kamień 
Kształt wyciosanej strzały w bryle obsydianu. 

260 Wulkaniczne szkło dodaje odwagi. Czujesz, że trzeba 
Zrzucić ciało, pozbyć się balastu, uczcić kości przodków 
Czuwających nad miastem. Do ich grobów włożono 
Bochenki chleba z nacięciami jak stopnie drabiny. 
Tamtędy odeszli. 

 
Powtarzanie mantry 
Człowiek jest jedną z rzeczy wielu. Złym snem. Wolnym 
Wzrostem włosów. Oporem materii. Grą w wojnę na 

270 Kamienie, fiestą pomidorów. Samotną podróżą. Prośbą o 
Pisanie. Tym czego nie widać gdy zapada cisza.  

 
Katharsis 
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275 Kiedy już będziesz szczupły, podobny do innych. 
Weźmiesz ostatnią tabletkę. Urodzisz solitera, co może 
Być końcem tak jak i początkiem, gdy larwa wągier 
Osadzi się w mózgu albo gałce ocznej. Nie zobaczysz 
Tego jak zanikasz w sobie.  

 
 

Beata Patrycja Klary 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr Leszczyński, Foxy 
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AGNIESZKA MIRAHINA__________wiersze  
 
 
 

Złapać trochę słońca i nie widzieć 
końca w końcu i na helu 

 
 
każdy as bierze raz słodkie am jeden los 
pod światło pod prąd w ciemno i na głos 
 
FM-eryczny – koks biesiady dziwki 
dziady – kurwy latają w powietrzu 
 
a piekło wypala najlepsze płyty  
 
piekło wypala płyty nagrobne 
 
żeby przelecieć nad głową jak teledysk 
puszczając z dymem domowe ogniska  
 
więc na nic nie licząc chyba że na straty  
 
pogrzeby do przejścia nawet do przeżycia 
 
w ruchu świateł ulicznych i ruchomych cieni 
w duchu figur muzycznych figur erotycznych 
 
szarpiąc ciało na sztuki i szarpiąc na sceny 
 
obracane w popiół jak garstka kądzieli 
 
żeby się zatańczył walc w piekielnej parze 
obróciły w operze znowu wszystkie sceny 
 
oralne orientalne ruchome opery  
 
wokół nich falują miejskie arterie 
 
miasta szumiące jak wierzby płaczące 
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miasta przeszklone jak spiętrzone morze 
 
kamienne bloki postawne jak molo 
 
dramatyzują i marszczą draperie 
 
stylu w którym przemoc niemocy się kłania 
jak imperium pod koniec wielkiego konania  
 
bombowa budowa na śmierć zegarowa 
 
rytualna rytmiczna szeptana szemrana 
 
w sińcach i rumieńcach wileńska wiślana 
śmierć drewniana – murowana granitowa 
 
i cyfrowa wreszcie para duch i mara 
 
pismo pasmo nieszczęść psalm – 
 
panno święta co jasnej bronisz częstochowy 
i w ostrej świecisz bramie duchu przeklęty 
co pośród parowu nieczułej ziemi ogień życia 
wzniecasz blasku przeklęty zagasłeś i znowu 
 
po co mi znowu przyświecasz – 
 
rozmazując tusz na martwej powiece 
i na filmach grozy niemego już kina 
 
gdzie struny głosowe są fortepianowe 
 
napisy końcowe wiersze makatkowe 
nagrobki ludowe telegramy weselne 
 
a piekło wyprawia wesele jak skórę 
 
na diabelską butę i żołnierską nutę 
nomen amen omen neon argon hel 
 
coraz więcej widać słychać coraz mniej 
 
byle nie dać się zaplątać w jakąś fugę 
zsunąć prosto w ciszę jak po pięciolinie 
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ciało spadnie niżej w ołów i oliwę 
 
kule szyją ciało i kropelka krwi – 
 
śmierć z niej uleczyć nie może 
 
ach ulecz go wielki Boże! 
 
i obuchem w głowie będzie brzemię głosu  
 
sen piosenką pastorałka 
 
kołysanką duch i mara 
 
(plazmy schodzą ze ścian z ruchami zegara) 
 
i już po arabsku czyli zamaszyście – 
 
na jednym oddechu myląc wszystkie głosy 
 
szumy albo wizje trele i neony sezony burzany 
plazmy telefony lelek albo nokia bije cyferblat 
 
to lucyferblat cyfra plus wizja liczb 
 
to igrzyska wygrywane przez werble 
 
 
 

Konkwista 
 
 
statek miłości wysepka nadziei! 
 
trzeba się umówić na placu zbawiciela 
żeby mieć chociaż ten krzyżyk na drogę 
 
biedne dzieci!  
 
to pan który nas uczy nowego języka 
żądając niemożliwej zapłaty za każde 
 
nowe słówko on który dopisuje kolejne 
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katastrofy i w decydującym momencie 
 
wykreśla didaskalia! 
 
który przeszywa wzrokiem pan mnie 
podniesie diabli wezmą moje fantazje 
 
razem spoczniemy w alei zasłużonych 
 
żadnych eurodolarów tylko brudne pieniądze 
żadnych owoców morza tylko surowe mięso 
 
zegar pod poduszką i zegar pod głową 
 
czarny puch i wskazówki – 
 
wszelki duch jakaż potwora! 
widzicie w oknie upiora? 
 
w klatce na sekundę przekaz nieświadomy  
 
przekaz impresyjny zmienny i znikomy  
symboliczny śladowy nikły i nieznaczny 
 
w piekle na sekundę przekaz jest dwuznaczny 
 
w klatce na sekundę od tłumu do plaży 
od źrenic do źrenic od słowa do słów 
 
maszyny parowe i fabryki snów – 
 
byłam upiorem i aniołkami  
 
z ziemią pod stopami niebem przed oczami 
i w śnieżnej zamieci jako dwoje dzieci 
 
jeden bies przewodnik 
 
wielkich niewidomych diabłów 
demonów żydów i murzynów 
 
tylko dwoje dzieci + 
 

Agnieszka Mirahina 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

46 
 

RAFAŁ KRAUSE______________wiersze 
 
 
 

To jest poezja im. Adama Smitha 
 
 
1. a niespokojny oddech zza rogów ubiega 
się o akredytację (z tytułu). 
2. i jeśli cienie istnieją, to są atramentowe, ciężkie i wyraźne. 
3. jeśli przełykam powietrze to tylko z kieliszka. 
4. a każdy erotyk pobudza co najmniej 20 osób 
do sięgnięcia po inne pozycje 
polskiej literatury. 
 
to jestem ja 
 
1. jednostka, która nie pisze. 
2. prośba o zsyłkę do Paryża. 
3. o przydzielenie konia z Bieguna i rzędu 
kamienic na realizację siebie. 
4.  puenta. 
 
 
 

(Odnaleziony głos niedzielnego 
wieczoru) 

 
 

Piszę do ciebie boże, pamiętniku, 
ze stanu oblężenia. 
Piję do ciebie Soplico, Śliwowico, 
Bolsie, czy wreszcie Belvedere. 
Pukam za tobą Tyro Banks. 
 
i jeszcze raz: 
 
Piszę do ciebie pamiętniku, boże, 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

47 
 

to jest stan oblężenia, 
a ja piję, pukam i zapominam. 
 
Piszę do ciebie, bo jutro zabiję 
poezję, napędzę stracha i gospodarkę. 
Ja jestem hipokrytą z prawa 
i zlewam. 
 
z prawa, gdy idę z czerwonym światłem 
z lewa, gdy idę do H&M’ów, by jakoś 
wyglądać w walce o prawa socjalne. 
 
Mówią, że to znak czasów, 
zegarki wracają do mody, Korczaki 
wracają na afisz za miłość do dzieci. 
 
może dlatego, że trupy nie podlegają 
procesom. Ja tylko piszę do ciebie, 
o boże. 

 
 
 

Wiersz zawiera lokowanie produktu 
 
 
teraz szukaj w nabrzmiałych pęcherzach 
bąbelków, szukaj: znaczków na fakturach 
szyneli, parasolek z mokrych ulic 
w pełnych szklankach (jedynym 
istniejącym hiperlinkiem jest waluta). 
płać kosmosowi za mleczne drogi, 
za Marsa i Saturna, każdej planetce 
za pierścionki, oczom za klapki, japonki 
opłać Tokiom, a z kolei Intercity. 
nie płacz, bo obudzisz czystych 
jak łza, bądź przystojny i wysoki, niskie 
są już. centy, metry, cętki, groszki też 
są winne krzewy. nie kradnij, zabijaj. 
 
 
Dziady i tak nigdy nie spłacą Kondrata. 
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Nierówności równania 

 
 
Prosta chyba nie bywa, 
 
prosta chyba nie bywa równa, 
gdy krzywa przecina dziewięćdziesiąt 
dziewięć procent, dla którego 
prosta tylko jest ostatnia. 
 
prosto jest być jednym, 
 
prosto jest być jednym procent, 
nawet mimo krzywej spojrzeń 
dziewięćdziesiąt dziewięć, zwłaszcza 
kiedy krąży między nami prosta 
wertykalna. prosto jest być jednym 
procent i horyzontalną trzymać 
w ryzach swoich kobaltowych ram, 
w obrazkach, zwłaszcza, gdy kultura 
USA utrzymuje o równości prostej. 
 
prosto chodzić prostą usa, 
 
prosto chodzić prostą USA, nie 
zważając na zaschnięte plamy krwi złych 
Indian. krzywa deszczu przetnie 
Sao Paulo, Stołczyn, Dolne Miasto, 
Nową Hutę i Saint-Denis, my 
skroplimy dwie, trzy łzy do puszki, 
no i może poszlibyśmy, gdyby 
nie ten gnój, ten chlebek żytni 
i mufinki stygną, będzie zimne, 
ale obiecuję, że obejrzę ten dokument 
 
o Korei. 
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Wykres słupkowy przedstawiający 
dwie postaci 

 
 
siedzą osłupieni (glonojady zdobią szybę), 
cicho filtrują innych partnerów. on: 
jesteś dla mnie przeciętna, bo przypadasz 
na mnie jedna; statystycznie umieramy 
 
co godzinę, nawet jeśli wszystkie twoje martwe 
rzęsy leżą na tym stole dla mnie (dotyka jej włosów, 
głaszcząc ręką krawędź zlewu). ona: statystycznie 
mamy jedno serce, chociaż wypadamy średnio 
 
raz w tygodniu. (razem mają więcej sił 
nabywczych. siedzą osłupieni, mętni. 
nakreślają na współrzędnych trajektoria. 
wyrastają im kominki, architrawy, wodorosty). 
 
 

Rafał Krause 
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OLIWIA BETCHER_____________wiersze 
 
 
 

autokorekta 
 
 
jeśli się wyprowadzić, to teraz. zanim czas stanie. zanim  

[wszystko stanie 
się ciche i ciemne. jak zbiory nocnych zdjęć. mocnych kadrów, 

[z których niewiele 
nadaje się do druku. na razie jest upodobanie błędu i braku.  

[obłędu? zabrakło 
miejsca dla dłuższych streszczeń, więc tylko spóźniony 
coming-out dla leniwych. trochę dziecięcej retoryki, gra 
w skacz albo wypierdalaj. potem możesz stracić punkt 
oparcia. będziesz dryfować na tyle długo, by zapomnieć 
skąd zacząłeś i po co przyszedłeś. 
 
jeśli się wyprowadzi, to teraz. za nim pójdą wszyscy, których 

[nie warto 
zatrzymywać. pójdą wszyscy, których warto zapamiętać.  

[zostanie 
zapomniana wspólnotowość, udawany współudział w wypadku 
niefortunnych zdarzeń, o których nic nie wiesz, nie opowiesz. 
 
 
 

powrotny 
 
 
więc czas na konfesyjne konwenanse? nie potrafię 
pozbyć się autokorekty – wróciłam. z ziemi włoskiej,  
własnej i tej na wschód od wszystkiego. do ciasnego 
pokoju, który też nie wiadomo po co wynajmowany. zataczam się 
w coraz ciaśniejszych pętlach. autobusy zmieniły numerki, trasy 
 
straciły dawny urok. w mojej samotni nastolatki nieokreślonej płci 
obrzucają się buziakami: kto ostatni – ściąga spodnie. pierwszy  
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[bierze haracz 
od najmłodszych. ale to nie będzie pocztówka z postpeerelowskiej  

[podstawówki, 
za dużo widziałam u tak zwanych kolegów 
po fachu. jeszcze przed odczytem wiadomo, 
co chcą sprzedać – jak zwykle się spóźniam. próchno 
doczłapało się pierwsze i zajęło mi miejsce.  
 
mam grzebać w popiele? cokolwiek 
ocalać? nie po tu przyszłam, by was ustawiać, 
myślę. więc jestem, żeby się [---] stawać.  
 
 
 
 

przestrzenny 
 
 
zatem jestem, czy staję się smutnym wspomniem – stoję  
i krzyczę: nie mieści się w kieszeni cała ta filozofia 
czasu. nie, stać, mnie, właśnie mnie musisz dobrze  
zrozumieć. Zaczynamy od nowa. Odbudowa 
zaufania wymaga zbyt mało 
 
wysiłku? poważnie, za dużo uwagi mnie to kosztowało.  niech  

[tylko bóg 
trafi oceną. niech wreszcie na mnie spojrzy moimi oczami 

[i darujemy sobie 
 
wszystkie smutne rewolucje, które nie chcą się wydarzyć,  

[modlitwy 
bez nadętych frazesów i drogi wytarte do granic 
wytrzymałości ulubionych butów. ale najpierw trzeba mieć 
 
za czym tęsknić. trzeba mieć czym tęsknić.  
 
 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

52 
 

tytuły są bez znaczenia 
 

Oli C. 
  

śledzisz światła wypełzające z cudzych domów  
spokojnie oddychasz nie wiedząc czy ten rytm należy jeszcze 

[do ciebie 
a przecież jesteś tylko jednym 
 
wspomnieniem w czyimś życiu czerwoną smużką 
na prześcieradle koszulką z myszką miki 
lub szarym pudłem połykającym pejoratywne przymiotniki 
zawsze gdy brakuje słońca seksu albo sensu 
szukasz wokół siebie 
 
wiary którą mógłbyś przygarnąć bo boleśnie 
nauczyli że odkąd umarł bóg nie ma już spokojnego  
miejsca dla ateistów i odkąd poezja wyszła spod strzechy poeci 
piszą by widzieć 
 
wyboldowane nazwisko ale nikt nie zauważa 
że wieczorami zamykasz książki chowasz 
się w zaułkach gdzie odpoczywają cienie 
i umierasz z empatii 
 
 
 

fulguryt 
 
 
I 
kiedy kategorycznie kazali wymienić nazwisko 
przyjaciółki z podwórka powiedziałam pamiętam 
jak przychodziła zrywać niedojrzałe orzechy 
wreszcie pewnego dnia piorun uderzył w sam środek 
dokładnie tam między konarami gdzie bawiłam się  
w dom gdzie bałam się wychylić pierwsze piwo 
  
piorun uderzył w sam środek epicentrum  
przyjaźni pamiętam paulinka płakała później 
ze zmartwienia zerwała znajomość drzewo  
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wycieli nowi lokatorzy zasłaniało widok myśleli 
że może sprowadzić piorun tak na pewno 
 
kiedyś trafi w tamto miejsce mówili między konarami 
skąd bała się wychylić tamta dziewczynka kiedy przyszliśmy 
z postanowieniem wykupienia domu wycięcia 
drzewa przecież potrzebujemy pustych połaci podwórka 
II 
później prosili o przemyślenie próby rekonstrukcji 
obrazów nie rozumiem jak mogli tak odczytać to jest 
potwarz przecież nie chciałam zdominować interpretacji 
nie wyczytałam z żadnego wiersza żadnej linijki 
medycznej książki nie wierzą mi niech ich diabli porwą 
w drobne strzępy jak moją nową sukienkę  
 
kiedyśmy jako podlotki przyszli z piotrkiem na puste 
połacie podwórka poszukać kości zagrzebanych zwierząt 
pozbierać orzechy rozgnieść zielone łupinki na świeżo 
odnowionym chodniku bo nowi lokatorzy lubili 
 
porządek przyprowadzili psy później piły do wykarczowania 
roślin bo zasłaniały im widok po wszystkim piotrek 
powiedział nie wytną z ciebie tego obrazu orzecha 
z podwórka bez przyjaciół będziesz spłacać dług 
 
kiedykolwiek ktoś każe wymienić miejsce 
zamieszkania znajomych z podstawówki przykłady 
pierwszej poznanej poezji albo kolory obrazów 
które chcesz unicestwić ale ciągle są trwalsze 
od orzecha przegryzanego przez pięciolatkę 
 
 

Oliwia Betcher 
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PAWEŁ TAŃSKI_______________wiersze 
 
 
 

spod siódmego żebra 
  
 
miałem w życiu siedem marynarek 
jak siedem kobiet 
jak siedem studni 
w każdej wspaniała zimna woda 
policzka chłodząca moje rozpalone czoło 
nosiłem was moje miłe panie 
a w kieszeniach tytoń i fajki 
  
miałem w życiu siedem fajek 
siedem stalowych żył w sobie 
by krew nie tryskała wzruszona 
czarna po ojcu  
zielona z second handu 
szara za forsę kuzyna 
beżowa z ciuchów 
  
sztruksowa w beżu 
uszyta na miarę  
mięciutka z zamszu  
czarna 
i z łatami na łokciach 
czarnosrebrna jak lechoniowe 
sny i dzienniki w trzech tomach 
  
z granatową okładką 
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*** 
 
 
miałem w życiu siedem studni 
jak siedem marynarek 
z kieszeniami guzikami planami 
plamami i omamami 
wyciągałem wodę stalową jak żyły 
by krew nie tryskała wzburzona 
czarna po ojcu zielona z ciuchów 
  
szara jak oko studni jak nóż 
nowaka w plecach i łańcuch wiadro 
w którym pływał zapomniany 
wiersz o siedmiu strunach 
świtu beżowa z bidy szyta  
na miarę ze sztruksu  
jasna jak oko guzika 
  
wyciągałem wiadro z zimną 
jak krew wodą marynarkę  
ze studni czarną z zamszu 
srebrzystooką jak wiersze 
lechonia ciemną prawie 
granatową jak okładki dziennika 
samobójcy z new yorku 
  
miałem w życiu siedem  
gitar parę pudeł kilka 
elektrycznych by woda 
ze studni była jak krew 
jak nóż jak świt oko 
poety który ciągnie wiadra 
  
i woła w głąb studni eheu eheu 
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nowa partia rzeczowników 
  
  
naturalnie, tędy się idzie w góry; masz w kieszeni 
nowy notes, z zapałkami na okładce; możesz spojrzeć 
na mnie? tu jest księżycowy dziadek, pan z lasu, 
który pluje na muchomory. nagle zwolniła, 
zdjęła z gazu drobinki lęku. usłyszała oddech 
ojca, spał jak kamień. jego długie, chude ręce 
pałętały się wszędzie, szukała po omacku chustki, 
tędy nie przejedzie wiatr, za ciasno. nie ma tu 
ani odrobiny ciszy, po co wam cisza, skoro 
na wargach lśni pot? psy unoszą w góry nosy, 
węszą w krzakach bzów; uszy do góry, dzielne psy, 
nie ma co pazurami dokopywać się nocy. 
deszcze niespokojne majaczą w snach, lufy 
skierowane w nasze twarze, czerwone budynki 
za rogiem. byle wejść i wyjść, zanurzyć  się 
i wypłynąć, rzucić spojrzeniem i doniczką, 
w ziemi brunatne mundury, skłębione korzenie, 
w kieszeni pan z lasu, księżycowy muchomor. 
humor. rumor. rum i rym. się żyć. szal. napięć. 
na pięć. kieszenie. kiszenie. kuszenie. nowa partia 
rzeczowników dostarczona. dobra partia. ma humor. 
muchomor – pas z lasu, dziad. mak, kwiat paproci; 
dzieci w parku, dzieci w makach, dzieci się kąpią, 
śniadanie na górce. spójrz na moje wargi.  
są oszronione. 
 
 
 

jeszcze się nie umalowałam 
 
  
jeszcze się nie umalowałam, musisz poczekać; wizyta, praca, 
wypłata; dzień później, już po wszystkim, święty spokój. las 
i brwi matki. brew, sanki, radiowe nawoływania; trochę nocnych 
wizyt u królowej śniegu; lustro rozbite, preteksty, teksty; okładki, 
wkładki, nakładki, pomadki. skała nad jeziorem; gęsto od dymu, 
gęsto od znaczeń. drugi rzut, ptaki, czarne lotki, psy. na ratunek 
gołębicy, białe krzesła, listy, dzienniki i wspomnienia. czekam 
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na entelechię, manatki już zebrane; przekreślony początek 
i koniec snu. funebre, lutosławski, struny i klawisze; zebrać 
plon, założyć plecak, rano, jak rano, kochanie. 
  
siostry śnią, przedszkole otwarte, za plecami sklep biedronka; 
jakieś ogromne szczęście na horyzoncie; jedziesz przez śnieg, 
calvin klein stoi na orliku, w dymie jesiennych spraw 
zapominanie; zaklinanie. szepnij słówko, a zniknie dym, 
kocie. 
 
 

Paweł Tański 
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JACEK PODSIADŁO______________trudno się 

porozumieć z drugim człowiekiem, 
chyba że już nie żyje 
 
 
 
Wtorek 
 
 Wiązki światła z naszych reflektorów rozszczepiły się, 
zmiotły mech porastający pnie starodawnych olch, ponownie 
sczepiły się niczym psy dupami i wtedy ujrzeliśmy w ich blasku 
zwłoki na środku Drogi. Tak się powinno zacząć dobre 
opowiadanie. I zaczęło się. Ale zanim zacznie się na dobre, 
trzeba jeszcze wyjaśnić, kto znajdował się w samochodzie, 
dlaczego nie była nim Wiśniowa Rakieta, kto stworzył olchy i tak 
dalej. 

Zatem w samochodzie byliśmy my. To jestem ja. Ten 
długoszyjec obok, z Piątką u stóp, to Pięć Szybkich Żyraf. 
Urósł, wiem. Z tyłu Olga Księżniczka Pankroka i Marianka przy 
niej, w foteliku, który wygląda tak, jakby w każdej chwili można 
się było weń katapultować z naszego towarzystwa. A samochód 
to nie Wiśniowa Rakieta, bo Wiśniowa Rakieta odeszła tam, 
gdzie samochód ma najlepiej, dużo mechanicznych gestów, 
francuskich kluczy do woli, mnóstwo spięć i z pięć smarów 
do wyboru, do Krainy Wiecznych Remontów. Zastąpił ją 
w naszym życiu inny pojazd – większy, lepszy 
do wieloosobowych wycieczek w nieznane. Długo myśleliśmy 
nad imieniem dla niego. Ponieważ jest w kolorze „golden 
metalic”, takim, wiecie, jak posrebrzany gumiak lub skóra 
albinosa chorego na żółtaczkę, padały banalne propozycje 
w rodzaju „Srebrnej Strzały”, „Złotego Strzału” czy „Krzysztofa 
Cugowskiego”. Ostatecznie dostał imię „Wiśniowa Rakieta II”, 
bo inaczej się nie dało. Po jakimś czasie także i to imię zdechło 
niczym akumulator zostawiony na zimę na mrozie i do dziś 
nazywamy nasz samochód po prostu samochodem lub po 
prostacku autem. 
 Ale teraz mamy do czynienia z jeszcze innym autem, 
pożyczonym, bo nasze się zepsuło. Dobre auto częściej jest 
zepsute niż naprawione, każdy hippis wam to powie. Zatem 
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na letnisko za siedmioma górami, siedmioma lasami 
i Drawieńskim Parkiem Narodowym pojechaliśmy Zielonym 
Hansem znajomych. Ponieważ nie mogę pozwolić, aby zwłoki 
na środku mało uczęszczanej Drogi przez Drawieński Park 
Narodowy czekały na swego odkrywcę zbyt długo, nie będę 
opisywał wszystkich naszych wcześniejszych przygód. 
Wystarczy chyba, jeśli powiem, że było ich co niemiara, 
i dodam, że w połowie trasy, kiedy po raz pięćdziesiąty drugi 
usiłowałem uruchomić co i raz gasnący silnik Zielonego Hansa, 
kluczyk rozpadł się na kawałki. Część została w stacyjce, 
a część w mojej dłoni. Tę właśnie drugą część, kiedy już 
na bardzo, bardzo jałowym biegu wtoczyliśmy się na leśny 
parking, ze złości wypierdoliłem od razu w krzaki. Szukaliśmy 
jej potem w gąszczu w deszczu, świecąc sobie telefonami 
komórkowymi jak świetliki, a kiedy już ją znaleźliśmy, 
na czworakach przeszukiwaliśmy ściółkę leśną w najbliższym 
otoczeniu, żeby znaleźć „immobilizer”, elektroniczne gówienko 
wielkości mysiego bobka, bez którego kluczyk do samochodu 
jest tyle wart, co korkociąg, gdy spada się w zepsutym 
samolocie a w dodatku nie ma się wina. Kiedy już wszystko 
pozbieraliśmy i skleiliśmy do kupy klejem „Betlejem”, 
przydepnąłem kluczyk na minutę, żeby klej dobrze złapał. 

Złapał bardzo dobrze: kluczyk przykleił się do podeszwy 
buta, prawdopodobnie na zawsze, dzięki czemu dalszą podróż 
odbywałem z nogą przy stacyjce, jak jogin, do obsługi sprzęgła, 
hamulca i gazu mając tylko drugą nogę, w dodatku lewą. 
Podobała mi się taka jazda, bo lubię przygody. Ale po jakichś 
pięćdziesięciu kilometrach Pięć Szybkich Żyraf trzeźwo 
zauważył, że mogę przecież zdjąć but. Siła młodości, potęga 
rozumu. Teraz kluczyk do stacyjki Zielonego Hansa wyróżnia 
się charakterystycznym breloczkiem sporych rozmiarów. 

O pierwszej w nocy wjechaliśmy do puszczy mało 
uczęszczaną szosą nie szerszą od Przesmyku Łaptiewów. 
Rozszalała się letnia burza. W świetle błyskawic widzieliśmy 
lisy, sarny, latające węże i w ogóle mieliśmy klimat, za który 
w kinie trzeba by zapłacić chyba ze dwie dychy od łba. Przez 
uchylone okno słyszałem wycie wilków i upiorne ścieranie się 
poglądów nad naszymi głowami. Co i rusz błyskał piorun, 
a w ślad za nim grzmot przetaczał się po granatowym niebie, 
póki się ostatecznie nie wygrzmocił w jakąś zapaść, w czarne 
poduchy chmur. Wycieraczki co sekunda ścierały z przedniej 
szyby rozmazane nocne widoki. Marianka spała w foteliku jak 
anioł, Pięć Szybkich Żyraf próbował wypatrzeć coś na mapie 
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na szybko, w świetle błyskawic. Z każdą chwila narastała groza. 
Na poboczu rozjarzyły się czerwone światełka, które 
w pierwszej chwili wziąłem za przydrożną pamiątkę śmierci 
kogoś, kogo Matka przychodzi tu co wieczór dziesięć 
kilometrów z najbliższej wsi, żeby od nowa zapalić zdmuchnięte 
przez wiatr i deszcz świeczki. Co dzień od nowa. Okazało się 
jednak, że były to światła odblaskowe roweru. Rower 
tajemniczo leżał tuż przy szosie, wyglądał na świeżo porzucony, 
w dobrym stanie i nie pokryty jeszcze patyną czasu.  

– Patrzcie – powiedziałem bez przekonania. – Rower. 
Jechaliśmy dalej. Obraz puszczy nie zmieniał się, chyba 

że na gorsze. Im głębiej wjeżdżaliśmy w las, tym więcej było 
drzew. Złowieszczo kołysały się pajęczyny, w buczynie coś 
buczało, zimno jarzyły się w mroku oczy leśnych pół-istot, 
gdzieniegdzie przemykały w krótkich abcugach i w ancugach 
na nicę niedobitki niemieckiej partyzantki, trupio blade były 
nasze lica we fleszach błyskawic. Mój but przy stacyjce kołysał 
się wisielczo. Zagadka porzuconego roweru nie dawała mi 
spokoju. Obudził się we mnie detektyw Przygoda i zacząłem 
na chłodno analizować fakty. 

Puszcza. Noc. Burza. Rower. 
– Hm – chrząknąłem i nieco oficjalnie zwróciłem się 

do Pięciu Szybkich Żyraf: - Nie zauważyłeś, czy w pobliżu 
roweru leżały jakieś zwłoki? 

Pięć Szybkich Żyraf nie zdążył odpowiedzieć, 
bo wchodziliśmy właśnie w zakręt, a na zakrętach się nie gada. 
Za zakrętem wiązki światła z naszych reflektorów rozszczepiły 
się, omiotły mech porastający pnie starodawnych olch, zeszły 
się na powrót niczym spojrzenie zezowatego i ujrzeliśmy w ich 
blasku wspomniane zwłoki. Były to zwłoki Króla Olch. 

Zwłoki szły środkiem szosy, zataczając się i gibając 
na boki, tracąc i łapiąc równowagę, próbując za wszelka cenę 
zejść nam z Drogi i zderzając się z drzewami broniącymi im 
wstępu do lasu. Mamy dość własnych zwłok, rzekł milcząco 
stary buk i przyblokował je hokejowym bodiczkiem. Więc zwłoki 
bęc! Były złe: złe na buk i złe na los, złe na pogodę, złe 
na kumpli, których nie było, złe na rower, który się znarowił 
i przede wszystkim złe na dziesięć kilometrów dzielące je 
od najbliższej wsi, która wcale nie musi się okazać wsią, o którą 
im chodzi. Popatrzyły na nas z pogardą, żebyśmy sobie nie 
myśleli, że nie wiedzą, że jesteśmy tylko tworem wyobraźni, 
bzdurą, zwiastunem deliry. Że dały się nabrać. Dlatego też 
nawet nie machnęły na nas ręką, złapały się tylko drzewa 
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na wszelki wypadek. Pojechaliśmy dalej. 
Dominikowo jest to letnisko, że ho ho. Prawdziwe, takie 

jak w książkach. Zaprosili nas tu ciocia Asisko i wuj Bartek. Jak 
przystało na miejscowość letniskową, Dominikowo położone 
jest nad jeziorem. Kiedyś była to mała, maleńka wioseczka, 
o której poza ufoludami pozierającymi na Ziemię z kosmosu 
przez szkło powiększające mało kto wiedział. Teraz letnie domy 
szczecinian i poznaniaków obrosły ją tak licznie, że jest 
to porządna, duża wiocha. Tyle, że jesienią się wyludnia. 

Jest jeden sklep. Jedno jezioro. Jeden kościół. I tylko 
jedne wakacje w roku. Do kościoła nikt nie chodzi, bo wszyscy 
siedzą przed sklepem, gdzie jest nawet telewizor pod wiatką. 
„Niechaj duch rozpasanej konsumpcji nigdy nie weźmie góry 
nad sprawami ducha”, przemawia uroczyście kapłan 
do czterech pustych ścian, a potem zrzuca sutannę i idzie 
posiedzieć przed sklepem. Raz na jakiś czas przed naszą 
furtkę zajeżdża rowerem pan Jagoda. Czy to nie jego zwłoki 
napotkaliśmy w lesie? 

– Może jagódek? – pyta od furtki pan Jagoda. 
Jest też pan Kurka. I pan Jajka W Poniedziałek. 
– Najlepsze jajka, w niedzielę zniesione – kłamie 

sympatycznie pan Jajka W Poniedziałek. 
Dziś na obiad będzie kasza z kurkami. Dla dzieci kluski 

z jagodami. Na razie dzieci bawią się w chowanego, ciocia 
Asisko i Olga Ksieżniczka Pankroka popijają porannego jointa 
czerwonym winem, Pięć Szybkich Żyraf czyta Zagadkę leśnych 
zwłok Stephena Kinga, a ja piszę wiersz na konkurs na wiersz 
inspirowany zabawą dzieci. Wiersz nosi tytuł Trudno znaleźć 
dziewczynę, która się schowała. Odległy sąsiad rżnie coś piłą 
tarczową, w związku z czym świat wydaje mi się podzielony 
na pół. 
 
Środa 

 
Wczoraj wieczorem znów patrzyłem na bawiące się 

dzieci. Przyszły bliźniaki od sąsiadów, więc była ich razem 
piątka: Wiktor, Wiktoria, Jagódka, Tosiek i Marianka. Usiadły 
w kręgu i rzucały w siebie piłką. Najwyraźniej w zabawie 
obowiązywały jakieś niepojęte zasady, bo co chwilę cała piątka 
wybuchała śmiechem. Same sobie wszystko wymyśliły. 
I świetnie się bawiły. Były całkowicie pochłonięte tym, co robią. 
Czasem tarzały się ze śmiechu po trawie. Siedziałem 
na schodku werandy i patrzyłem. Patrzyłem, jak gumowa piłka 
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odbija się od czoła Marianki, a wtedy moja córka zrywa się i ze 
śmiechem – ach, ze śmiechem! – biegnie za nią bosymi 
stópkami po trawie. Dzieci bawiły się pięć metrów ode mnie – 
ach, ode mnie! – a przecież dzieliła mnie od nich odległość, 
którą można by ująć tylko jakąś miarą z kosmosu. W każdym 
razie obraz ten, do stu tysięcy parseków, był miłą memu sercu 
pociechą i pomyślało mi się coś w rodzaju – nie dokładnie to, 
ale tak jakby coś podobnego – że skoro możliwa jest zabawa 
dzieci, ten odlot, ta wycieczka poza czas, to w porządku, jeśli 
taka jest wola trenera, mogę umierać, niech będzie, O.K. 
 
Czwartek 

 
Trwa zwyczajna, wakacyjna harówka. Czyszczenie 

kurek. Chodzenie do sklepu. Chodzenie na plażę (omalże nie 
napisałem „na palżę”, efekt przemęczenia) i kąpanie się 
w jeziorze. Podchody. Granie w piłkę z Pięcioma Szybkimi 
Żyrafami. Pisanie książki, która sama się nie napisze. Drapanie 
Piątki w miejscach, których pies sam nie może sobie podrapać. 

Jest poranek. Piątka wygrzewa się na schodku, 
z którego przedwczoraj patrzyłem na bawiące się dzieci. 
Od czasu do czasu mruży oczy tak śmiesznie, jak Czesław 
Miłosz pod koniec życia. Tak jakby chciała się ugryźć oczami 
w głowę. Piątka nazywa się Piątka, bo Pięć Szybkich Żyraf 
dostał ją, jako szczenię, na piąte urodziny. Czworo jej 
rodzeństwa źli ludzie utopili w rzece. Dokładnie to było tak. Żyła 
sobie mała dziewczynka. Pochodziła ze wsi. Jej stary był 
złodziejem, macocha zaś pijaczką. To się nazywa mieć dobry 
początek. I mieli psa. Sukę. I ta suka się oszczeniła. „Idź, weź 
te małe i utop w rzece, bo ja jestem pijana. Po co nam sześć 
psów? Żeby nas zjadły?”. Tak mówiła pijana macocha. 
Dziewczynka pobiegła w najdzikszy zakątek zapuszczonego 
ogrodu. Chciała ratować szczenięta. Ale nie mogła uratować ich 
wszystkich. Rozpłakała się i z pięciu szczeniąt wybrała 
najsłabsze, najmniejsze, najsłodsze. Ukryła je tak, jak w wojnę 
ukrywało się Żydów. Do dziś nikt nie wie, gdzie. „Zrobione. Przy 
okazji ukradłem rybom trochę wody. Ale miało być pięć tych 
kundli, a były cztery”. „Pewnie pomyliłam się w liczeniu 
po pijaku. Nalej mi trochę denaturatu”. „Ej, kto podkrada moje 
mleko?!!!” Złodziej i pijaczka byli tak złymi rodzicami, że ich 
córka bywała u nich tylko w weekendy, a przez cały tydzień 
mieszkała w Domu Dziecka, żeby nie oglądać pijackiej mordy 
macochy i złodziejskiego ryja swego starego. W poniedziałek 
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rano przyszła do Domu Dziecka z zawiniątkiem, w którym coś 
się poruszało i kwiliło. Był to ten sam Dom Dziecka, w którym 
pracowała Edera. Zbliżały się piąte urodziny Pięciu Szybkich 
Żyraf. Wszystko się dobrze złożyło. Dzięki temu po dziś dzień 
wiek Piątki równie łatwo obliczyć, jak wiek starego drzewa. 
A nawet łatwiej, bo nie trzeba przerzynać jej na pół. Z grubsza 
można też obliczyć, ile lat ma dziś dziewczynka, która ją 
uratowała. Myślę, że jakoś dała sobie radę. Utopiła w rzece 
swoich pojebanych starych i żyje na wsi jak w raju, pośród 
wolnych zwierząt, chwastów i dzikich kwiatów. 

Tak, wzięła swojego starego z jego balkonikiem i swoją 
starą na jej wózku inwalidzkim i spuściła ich z górki do rzeki. 
Ostatni Wyścig. Stara była tak narąbana, że nie była w stanie 
wywrócić się z wózkiem, póki był czas. Stary próbował jeszcze 
w ostatnim świadomym odruchu ukraść sobie samemu uchwyt 
od balkonika. Potem poszli na dno. Ryby pokazywały im fucka 
płetwami. 

Więc Piątka jest już stara, wiadomo. Coraz gorzej widzi, 
coraz wolniej się porusza, coraz lepiej nie widzi. Leży teraz 
na tym schodku, zadowolona i pogrążona w zadumie. Można 
czytać jej w myślach. 

„Zestarzałam się. Ale co tam”, myśli Piątka. 
W drzwiach domu staje Pięć Szybkich Żyraf. Wyspał się, 

wstał. Patrzcie go, jaki przystojniak. 
– Gdzie wszyscy? – pyta. 
– Dziewczyny na górze. A ciocia Asisko ze swoimi 

dziećmi wyrwała chyba z samego rana na grzyby. 
Kiwa głową, jakby zrozumiał, i idzie po swojego 

Stephena Kinga. 
Kiedy się idzie po Stephena Kinga, w każdej chwili 

można zostać niespodziewanie zaatakowanym przez wilkołaka 
lub babę z własną nogą w ręku. Kiedy się idzie do sklepu, 
można być zaatakowanym przez rój pszczół. Po Drodze mija 
się kilka lip, a w gałęziach każdej z nich huczy jak w ulu, 
bo właśnie jest pora ich kwitnienia. Tak mi się wydaje, nie 
chciałbym się wymądrzać. Tzn. wymądrzam się bardzo chętnie, 
ale nie chciałbym palnąć jakiejś przyrodniczej głupoty. Kiedy się 
idzie do sklepu, mija się też wypalone ruiny drugiego sklepu. 
Bo kiedyś były we wsi dwa sklepy. Jeden prowadziła rodzina 
Kapulskich, drugi rodzina Mątków. Zeszłego roku sklep Mątków 
spłonął do fundamentów w tajemniczych okolicznościach, które 
polegały na tym, że w ogóle nie było wówczas burzy 
z piorunami. Nie chciałbym się wymądrzać, ale coś mi się 
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wydaje, że wiem, kto go podpalił. Detektyw Przygoda zawsze 
poda ci pomocną dłoń. 

Wiem! Nie palnąłem żadnego głupstwa! Oczywiście, 
że lipy kwitną, nie uroiło mi się. Przecież jest właśnie początek 
lipca, a lipiec nazywa się lipiec, bo kwitną wtedy lipy. Tak mi się 
przynajmniej wydaje. 

Wróciła ciocia Asisko z Jagodą i Tośkiem. I to właśnie 
ze sklepu, nie z grzybów. Ponieważ w sklepie było strasznie 
ciekawie, ciocia Asisko i Olga Księżniczka Pankroka 
rozmawiają teraz na werandzie o occie. Dyskutują też 
o proszku do pieczenia. 

– Właśnie słyszałam, że ocet się jak najbardziej nadaje. 
– I odrobina proszku do pieczenia też nie zaszkodzi. 
– No popatrz, człowiek całe życie się uczy. 
– Chyba, że umrze – rzucam mimochodem, 

bo przechodzę właśnie przez werandę z kubkiem kawy. 
– Zapisz to w swoim pamiętniczku. Koniecznie – rzuca 

za mną ze wzgardą Olga Księżniczka Pankroka. 
– To nie pamiętniczek, zniewieściała kobieto. 

To prawdziwa powieść, druga część mojej trylogii. Sienkiewicz 
zesra się w grobie z zazdrości. 

Powiedziałem tak, bo nie lubię Sienkiewicza. Za to 
w Oldze Księżniczce Pankroka jestem zakochany. Lubię 
patrzeć jej w oczy, całować jej usta i wodzić ją za nos. I mamy 
dziecko, Mariankę. 

Marianka jest jeszcze mała i odkrywa świat. 
– O! Dwie mrówki się zderzyły! – woła pochylona nad 

ziemią. Albo mówi: - To dziwne. Kiedy zamykam oczy, ciągle 
widzę te strzałki z podchodów. 

Podchody odbyły się wczoraj. Uciekaliśmy z Pięcioma 
Szybkimi Żyrafami przez wieś i trochę przez las, rysując albo 
układając z patyków strzałki, według których podążała za nami 
reszta. Pisanie książki też ma w sobie coś z podchodów. 
Ja rysuję strzałki, a wy podążacie za mną. Ten i ów już się 
zgubił, jasne. Czytelnicy książek są jak dzieci we mgle. 
Najlepiej udał nam się numer z Fałszywym Skarbem. 
Bo na końcu podchodów miał być ukryty skarb, batoniki 
i pierniki. Ponieważ zjedliśmy wszystko po Drodze, do pudełka 
po batonikach napchaliśmy pokrzyw, napisaliśmy na nim 
SKARB i zostawiliśmy na leśnej ścieżce. Niektóre dzieci płakały 
jeszcze wieczorem. 

– O! Ciocia Asisko podlewa kwiaty wodą z zielonej 
konewki! – dziwi się ufolud z przytkniętą do szkła 
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powiększającego gałką oczną w wafelku. 
– Posuń się, daj popatrzeć – prosi ufolud numer dwa. 
Czy było tu kiedyś drugie jezioro, które wyschło? Czy był 

drugi kościół, lecz został zrównany z ziemią, gdyż gdybali w nim 
innowiercy? A drugi ja, a drugi pan Jajka W Poniedziałek? 
A drugie wakacje kto ukradł? 

Oto są pytania, z którymi musi się zmierzyć współczesny 
pisarz, o ile ma coś napisać. 

Czy był inny świat, który został utracony? 
– Nie zawracaj głowy, bufonie. 
Oto odpowiedź, jakiej musi udzielić współczesny 

czytelnik, skoro już ma czytać. 
Sąsiad przestawił się z piły na wiertarkę i wierci, wierci, 

wwierca się w coś jak biznesmen w gówno i świat prześwieca 
dziś dziurami jak stara, dwa razy nicowana kurtka bezdomnego 
włóczęgi. 
 
Piątek 

 
– Czy są ludzie, którzy mają takie same nazwiska? – 

pyta Jagódka swego tatę. 
– Są – odpowiada wujek Bartek, który przyjechał wczoraj 

wieczorem. – Nowak. Kowalski… 
– A wiesz, że moja koleżanka ma na imię Ola, 

a nazwisko Pokrzywa? 
W nocy lało. Dalekiego sąsiada-pracusia wzięło dziś 

na walenie młotkiem, ale świat nie wygląda z tego powodu jak 
zbity. Ot, świat jak świat. Swoją Drogą, ciekawy ten sąsiad. 
Zamiast popływać na nadmuchiwanym kocie, upiec ziemniak 
w ognisku, posiedzieć przed sklepem, on piłuje, wierci, stuka. 
Albo jest wyjątkowo złośliwy, albo buduje Dom. 

Marianka wychodzi z Domu na trawę. Rozbiera i ubiera 
lalkę, teatralnie, z przejęciem mówi coś jej głosem. Potem 
nieruchomieje na chwilę, zamyka oczy i mówi: 

– Wciąż widzę strzałki. 
I biegnie w słonecznym blasku, w pogoni za niczym, 

bo nic jest jak barwny motyl, ach, barwny motyl. 
Wieczorami spotykamy się ze znajomymi przy ognisku 

na brzegu jeziora. Znajomych wciąż przybywa, bo co dzień się 
z kimś zaprzyjaźniamy. I dzieci jest coraz więcej, i psów. Suka 
Nadia nie ma łapy. Trzy ma, ale jednej nie. Zaatakowała pociąg, 
mówi jej pan. Teraz Nadia ma zniszczony kręgosłup 
od chodzenia na trzech łapach. Na razie daje radę, ale 
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co będzie dalej? Za to świetnie i z wielkim zapałem pływa. 
Lekarz mówił mi kiedyś, że pływanie dobrze wpływa 

na kręgosłup. 
Tęsknię trochę za Seksuologiem. 
Kiedy idziemy nad jezioro albo wracamy znad niego, 

Antoś dźwiga na plecach swego ukochanego nadmuchiwanego 
kraba. Krab jest ogromny, wiatr kołysze jednocześnie nim 
i Antosiem i z tyłu wygląda to tak, jakby gigantyczny zawiany 
krab, zataczając się, szedł przez las na małych, chłopięcych 
nóżkach. 

– Napisał: „Nic jest jak barwny motyl, ach, jak motyl” – 
mówi ufolud do ufoluda przy powiększającym szkle. – Nie pchaj 
się, wszystko ci opowiem. 

– Nieźle go pogrzało – mówi tamten. – Może przykręcę 
trochę słońce? Jeśli już, to raczej nic nie jest jak barwny 
motyl, nie? 

– Lepiej dopierdol im na full, niech mają, niech wrócą 
potem do biur oraz fabryk opaleni i pełni wrażeń, he he. 
Wpieniają mnie. Kiedyś zrzucę im całe to słońce na łeb, 
zobaczysz. 

Jeziorem rządzi rodzinny gang Łabędziów. Pan Leon 
Łabędź, pani Agata Łabędź i piątka ich szarych dzieci. 
Dystyngowany sposób bycia państwa Łabędziów zwiódł już 
niejednego. O ile ich dzieci są całkiem odleciane, o tyle oni 
sami sieją na plaży strach i spustoszenie. Oglądaliście 
Szczęki? To może chociaż Szczęki IV? No, to jest to dokładnie 
ten sam klimat, tyle, że tutaj wszystko dzieje się naprawdę. Ktoś 
na brzegu krzyczy: „Łabędź!” – i wszyscy w panice płyną na ląd, 
tatusiowie ratują swoje dzieci, dzieci tratują swoich rodziców, 
ktoś bezsensownie ucieka do wody z butlą tlenową 
i w płetwach. W dodatku plaża jest niestrzeżona i Łabędziowie 
bezkarnie wychodzą na piasek, gdzie zachowują się 
prowokacyjnie. Już pierwszego dnia tutaj ciocia Asisko 
ostrzegała, ze Łabędziowie są niebezpieczni, bo strzegą swoich 
dzieci przed porwaniem dla ochłapu. Ale Prawda jest inna: 
Łabędziowie wymuszają haracz. Letnicy rozpuścili ich, dając im 
za darmo Chleb i frytki. I Łabędziowie przyzwyczaili się, 
że wszystko mają za darmo. Teraz Leon Łabędź upatruje sobie 
ofiarę, człapie ku niej na swych plugawych, płetwiastych łapach 
i syczy człowiekowi prosto w twarz obraźliwe słowa w łabędzim 
slangu. Ale nie ze mną takie numery. Mój stary kumpel, Old 
Shatterhand, nauczył mnie na szlaku, tzn. na spacerniaku, bo to 
kumpel z pierdla, pewnej sztuczki. Udając, że ugryzł mnie 
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komar, niby to drapię się po stopie, aby w najmniej 
spodziewanej chwili błyskawicznym ruchem ściągnąć z niej 
wakacyjny klapek. Leon Łabędź już dwa razy dostał nim ode 
mnie w dziób. Teraz wystarczy, że przechadzam się po plaży 
z klapkiem w dłoni, otoczony wianuszkiem zafrasowanych 
kobiet i z ogonkiem ufnych dzieci za sobą, żeby Leon i rodzinka 
omijali nas z daleka. 

Marianka i tak nie zwraca na łabędzie uwagi. Zastyga 
bez ruchu, zaciska powieki i mówi: 

– Są. Widzę je. 
 
Niedziela 

 
Świat jest tak urządzony, że Seksuolog symbolizuje 

witalną potencję wszechświata, można by wręcz powiedzieć: 
libido uniwersum, zaś wakacje się kończą. Pora zbierać swoje 
muszelki, szyszki, wspomnienia, wiersze, zapachy, adresy 
wakacyjnych druhów, zasuszone krople wody z jeziora, 
uduszone sny, rzeźbione ciupagi, statki w butelkach, kościoły 
w butelkach, błędnych rowerzystów w butelkach i różne takie 
augustowskie noce. A potem znowu są wakacje. I znowu. 

Życie trzeba brać takim, jakie jest. Dzięki temu nie 
wracamy z wakacji z pustymi rękami. Z niczym, jak żołnierze 
z wojny albo małpy z wypożyczenia do ZOO we Francji. 
Wieziemy swoją opaleniznę. Marianka oczy pełne strzałek. Pięć 
Szybkich Żyraf rozwiązaną zagadkę leśnych zwłok. Księżniczka 
Pankroka gitarę i upominki dla znajomych.  

– Dzięki za pożyczenie auta. Masz tu przy kluczyku taki 
fajny breloczek na pamiątkę. To jest but, symbol podróżowania. 

A dla was mam najprawdziwszy Fałszywy Skarb. 
 
 

Jacek Podsiadło 
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SŁAWOMIR MAJEWSKI______________dziennik 

znaleziony pod murem albo rozmowy 
z Aleksandrem 

 
 
 
Sine ira et studio 

 
Można pisać o wszystkim, na przykład o Papieżu. 

Wiadomo, że jeśli ktoś napisał słowo papież dużą literą, 
to nawet idiota wie, że chodzi o Jana Pawła II, a nie o tego 
pijaka i córkojebcę, Aleksandra VI. A więc można napisać coś 
o Papieżu. Albo o Kościuszce czy Piłsudskim. Oczywiście, 
niezłym pomysłem jest kolejne opisanie obrony Westerplatte 
czy tragedii Powstania Warszawskiego, a już na pewno 
martyrologii polskich Żydów.  

No wiesz, Getto walczące w osamotnieniu, zburzona 
synagoga, mała zagłodzona Rywka, stodoła płonąca 
w Jedwabnem, polscy antysemici – pomagierzy Hitlera, 
szmalcownicy... Inaczej mówiąc, zostać Kosińskim. Aha, godnie 
jest pierdyknąć jakieś bogoojczyźniane story na motywach 
Czerwone maki na Mąte Kaaaassssiiiinooo, bo to zawsze 
modne, a Sucharski czy Świerczewski to już nie.  

Jak ktoś chce być cholernie trendy i żeby było cool, 
powinien pisać o gejach i lesbijkach, ale najlepiej, jak jesteś 
kimś w rodzaju hybrydy, jakimś biseksualnym żydo-katolikiem 
z KOR-u i Solidarności, a swojego czasu byłeś w PZPR 
i donosiłeś na kumpli do SB, bo wtedy... O Stary, skoro 
wszystkim obciągałeś, a w nagrodę każdy cię dymał, to Panie, 
jakie ty musisz mieć wspomnienia i o jakże wspaniała była 
twoja droga przez mękę! No i znasz bardzo dużo fajnych 
historii.  

Pytasz co toto jest? Toto? To jest patchwork. Parabola. 
Przypowieść. Patchwork-przypowieść-parabola o kobiecie 
i mężczyźnie w chrystusowych latach. Mają zmarszczki 
w kącikach oczu, a siwy włos dawno zagościł na ich włosach. 
I choć oboje patrzą na siebie z czułością, to jest to syta czułość 
najedzonego, który, widząc stół biesiadny, mówi: 

– Dobre było! Ale się przejadłem!  



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

69 
 

Oto morał. Oto morał, albowiem każda przypowieść ma 
moralny obowiązek posiadać jakiś morał, gdyż inaczej staje się 
bezmoralnym opowiadaniem jak na przykład kilka powiastek 
Hemingwaya, wyłączając oczywiście to o starcu i rybie. I parę 
Steinbecka, jak to o perle, langustach i padlinie. Aha, i jeszcze 
tamto, też Hemingwaya, o żołnierzu, motylu i czołgu.  

 
Pielgrzymi 

 
Noc. Na płaskim wierzchołku wzgórza płaskie 

bungalowy. W mrokach odgłosy rzeczywistej księgi dżungli – 
ryczy tygrys, wrzeszczą spłoszone czymś ptaki i małpy, kołyszą 
się palmy, szeleści piach pod kopytem. Aksis? Może aksis. A jak 
nie on, no to ten tłustowłosy, świńskoryji pijany Niemiec 
z czwartego domku po lewej.  

– Heilhitler się z panem!  
Zarośnięci jak Sikhowie, tyle, że bez turbanów, siedzą na 

kamieniach przed bungalowem palą, piją wódkę, rozmawiając 
półgłosami. Jako bywalcy nobliwych muzeów, galerii i ubogich 
pracowni, kochankowie jednotomikowych poetek, przyjaciele 
bardzo niewybitnych reżyserów i kiepskich scenarzystów, 
rozmawiają o światach dobrze im znanych. 

Jacy są? A obaj są wysocy, raczej postawni i mają 
błękitne oczy. I obaj są rudawymi szatynami lubiącymi alkohole, 
kuce szetlandzkie, misia Colargola, pączki z budyniem i każdą 
niewiastę tańczącą przy blasku księżyca, gdy brzęczą 
bransolety na jej przegubach Shakti. Byli po stronie Albionu 
w wojnie o Falklandy w osiemdziesiątym drugim, są przeciw 
Albionowi w jego wojnie o Ulster.  

– Irlandia dla Irlandczyków! Ryczeli kiedyś pijani 
z gniewu. Powinowactwo alkoholików, wszak u Joyce’a byli 
Stasiowie w rodzie, a kto ma Stasia w rodzie, tego Polak nie 
ubodzie, na Pana! Ale wróćmy do naszych baranów.  

Pierwszy z nich, bez żadnych konotacji zwany przez tego 
Drugiego Sahib lub Babu, a czasem Efendi lub Sire, to chętny 
do wypitki Easy Writer, druidyczny opowiadacz historii 
niezaistniałych, choć możliwych. Przyłapywano go nieraz, gdy 
świętokradczą dłonią spisywał prywatne życie Minotaura, gdyż 
jest poszukiwaczem na wpół zatartych inskrypcji z dymiących 
mordem trzewi labiryntów, spróchniałych pni świętych dębów 
i wierzb oraz tych wyżłobionych na wiatach przystanków 
tramwajowych linii 9 i 11 wiodących go na plażę o nazwie Stogi. 
Przekłada z ichniego na swoje opowieści Feniksów jakby mu za 
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to płacili, a serce jego nie zna trwogi, gdyż wszelakie dobra 
ziemskie ma w dupie. Czy jest możliwe, że jest poetą? Wszak 
składa wersy, zdecydowanie ograniczając układ poziomy na 
korzyść pionowego, tu i tam wtykając rodzynek metafory albo 
mistyczne słówko.  

– Tak, to jest możliwe.  
– Czy rości sobie pretensje?  
– Zdecydowanie nie! Pisanie traktuje jak archiwizowanie 

obrazów powstających najpierw z myśli, potem ze słów 
na papierze, a roszczenia ma tylko czasami i to wyłącznie 
do większej ilości soli, szafranu lub majeranku w potrawach:  

– Nieskąpo, proszę!  
Ma swoją teorię na temat poezji i nazwał ją poezją 

totalną. Poezja totalna! Widział kto kiedy takiego durnia?  
– Jaka przyświeca mu gwiazda?  
– To nie jest gwiazda, tylko lampa Aladyna, owego 

transwestyty będącego w istocie przebraną za mężczyznę 
lesbijką-Shakti z kolczykiem w nosie i brylantem w pępku, 
wirującą biodrem i łonem pełnym piżma.  

A teraz Drugi, nazwany przez Pierwszego Doktorem, 
Grekiem lub Macedończykiem. Ten fidus Achates Pierwszego 
na imię ma Aleksander jak dzielny syn Filipa, nieokiełznany 
uczeń Arystotelesa, pogromca Dariusza pod Issos. W którym to 
było? Mniejsza z tym. Daty! Są jak młyńskie kamienie na 
lotnych biremach: balasty. Trzysta trzydziesty trzeci? Jasne! 
A hoplici jego falangą jego. Doktor zwany jest Doktorem, 
albowiem, podrywając dziewczynę, mawia: 

– Pobawmy się z tą damą w doktora.  
Ongi mąż ów porzucił uniwersytet w Paryżu oraz togę 

i biret żakowski dla czarnobrewej jak Thaïs dziewki imieniem 
René. Straciwszy na nią zdrowie, nerwy, cały dobytek i kufry 
pistoli, zyskał klątwę oślepłego z żałości ojca swego i jest teraz 
niczym Kordelia, Pizarro i Walter Raleigh w jednym. Czym się 
para? A handluje sobie z kupcami Orientu i wszelkich Terra 
Leones. Eksploruje złoża, gdzie nie masz na granicy szlabanu 
i oko celnika nie sięga, a ucho jego i lewica jego otwarte są 
tylko na brzęk szekli. Do kroćset! Istny Fenicjanin ten człek 
Renesansu!  

Teraz obaj gentlemani są nieco pijani, co składają 
wyłącznie na karb zmęczenia i usprawiedliwiają tysiącami mil 
przebytych azjatyckich dróg, z których każda (mila, nie droga) 
liczyła sobie nie mniej jak 1609,34 metra i była w katastrofalnym 
stanie. Nadto usprawiedliwiają się wspinaczką i schodzeniem 
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ze stromych granitowo-gnejsowych zboczy Wielkich i Małych 
Himalajów oraz Siwaliku, niezmierzonymi tysiącami przebytych 
kilometrów kwadratowych parnych dżungli śród węży 
pełzających i pasiastych tygrysów, bezmiarami leniwych nurtów 
rzek, choć tkwiły w nich gawiale i krokodyle, błękitnymi 
oceanami pełnymi rekinów. Wszystko to przemierzyli, a nie 
mieli osiołka ni dżonki. Siedzą w srebrzystej poświacie i mroku: 
dobroduszny El Conquistador-Doctor i twardy jak spiż Poeta 
Zwątpień. Paląc zioło i pijąc alkohole, motają różne wątki 
w oczekiwaniu na zaćmienie księżyca i koniec roku, który 
wypadnie dokładnie za 136 dni. 

 
Om tare tu tare… 

 
Idzie sobie i myśli, że gdyby pojął wreszcie, o co chodzi, 

to byłby jako Mahakala, a nie głupi jak but z lewej nogi. A może 
chodzi o maciupką egzystencyjkę taką? Taką praca-dom-praca-
dom? Przecież cieśle stawiają zwyczajne domy, nie zawsze 
katedry. Zwyczajne domy zwyczajnym ludziom. A jacyś inni 
równie zwyczajni ludzie stawiają na stołach tych domów 
zwyczajnych dzbanuszki tandetne z kwiatkiem sztucznym 
i fajnie jest. Może więc o to chodzi, o to fajnie jest? Ano, może 
i o to, Dobrodzieju.  

Stanął i patrzy w niebo, a deszcz zalewa mu oczy. Kiedy 
uderza grzmot, przebiega dziewczyna w zwiewnej sukieneczce 
mini i białych sandałkach, kryjąc głowę pod kurtką, obok niej 
biały pudel.  

Teraz w prawo, w Świętojańską. Stojąc na deszczu, 
pogapi się na poczerniałe ruiny kościoła świętego Jana, które 
zdobywał jako szczeniak i w których wieki temu znalazł żółtą 
czaszkę z rdzawymi, długimi włosami mnicha. Patrzy, 
wzdychając. Przypomina mu się wiersz Gienka Kuppera: 

 
Słowa, które ślę do Ciebie 
Są jak kawałek mej biedy 
Nie oszukiwałem 
Nawet nie kradłem 
Mówisz twoje miejsce w słowach 
Ale dlaczego skoro już upadłem 
Razem z moim miastem 

 
– To był początek? 
– Nie, Aleksandrze, początek jest niżej. 
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KANE'S OLD VOICE: 
– ROSEBUD... 
 
The camera pulls back, showing the whole scene to be 

contained in one of those glass balls which are sold in novelty 
stores all over the world. A hand – Kane's hand, which has been 
holding the ball, relaxes. The ball falls out of his hand and 
bounds down two carpeted steps leading to the bed, the 
camera following. The ball falls off the last step onto the marble 
floor where it breaks, the fragments glittering in the first rays of 
the morning sun. This ray cuts an angular pattern across the 
floor, suddenly crossed with a thousand bars of light as the 
blinds are pulled across the window. 

 
Citizen Kane Screenplay by Orson Welles, Herman J. 

Mankiewicz. 
 

Czas axolotla 
 
Kiedy otwiera w końcu oczy i patrzy w biały sufit, słysząc 

kapanie kropli, myśli, że jest w białej jaskini, z której 
niewidocznych nacieków spływa krystalicznie czysta, lodowata 
woda. Ale to nie jest sen ni jawa grotołaza, to nawet nie jest 
sen, tylko rzeczywistość uwięziona na jawie jak axolotl 
pomiędzy już a jeszcze nie. Więc ta chwila axolotla, kiedy 
otwiera w końcu oczy i patrzy w biały sufit, słysząc kapanie 
kropli. Myśli, że jest w białej jaskini, z której niewidocznych 
nacieków spływa krystalicznie czysta, lodowata woda. Nie pyta, 
co się stało, bo nie może wiedzieć że stało się cokolwiek. 
Podstępna, nienazwana językiem astrofizyków ni ludzkim 
Czarna Dziura wessała wszystko pomiędzy otwarciem oczu na 
egzystencję axolotla, neoteniczną formę salamandry 
Ambystoma mexicanum, a ową nierozwikłaną pustynią 
mrocznej mgły w jego pamięci, która spowiła wszystko przed, 
zanim się stała teraźniejsza jasność po. 

– Ile był zagubiony w tej ciemności? 
– A nie ma pojęcia, bo wszystko, co wie, wie tylko 

z drugich ust, zostało mu opowiedziane z detalami. Leży, 
czekając na szelest albo stąpanie. Albo cokolwiek innego poza 
monotonnym pikaniem urządzeń wskazujących ciśnienie, rytm 
zatokowy oraz krystaliczne skapywanie kroplówki. 
A tymczasem, gdy tuż za oknem gałąź uderza w szybę, jemu 
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chce się zapalić.  
Otwiera jedno oko i ogląda palce lewej, nieprzyszpilonej 

dłoni, czuje jak palce wędrują krabio do oka. 
– Dłoń mam, więc i reszta ręki musi być na miejscu.  
Jest już dużym chłopcem, wypadał na bruk życia 

z niejednego okna, więc dotyka palcami istniejącej realnie dłoni 
swojego nosa, oka, ucha i ust: jest dobrze, choć plastik 
kołnierza ortopedycznego na szyi nie podoba mu się, ale to 
z pewnością rzecz przejściowa jak odra. Zastanawia się, 
dlaczego nie potrafi zdefiniować czegoś, co w nim 
zamieszkało? Nie może zlokalizować epicentrum niepokoju. 
No tak, nogi! Nie ma nóg! Urwali mu nogi! Ale kto miałby urywać 
mu nogi? Mina. Mina? Jaka, kurwa, mina? Co to, Wietnam? No, 
to może wypadek? O, tak, na pewno miał wypadek. Wpadł pod 
tramwaj. A może nie pod tramwaj? Może pod pociąg. Możliwe. 

Kiedy człowiek intensywnie marszczy brwi, to wygląda 
myśląco. Więc wygląda jak intensywnie myślący facet bez 
poczucia nóg, leżący w szpitalnym łóżku w jakimś szpitalu 
gdzieś. Gdzie? I który jest wtorek, jeśli jest wtorek, a nie tłusty 
czwartek z pączkami i ochlajem? Albo Szczęśliwy Nowy Rok, 
drogi chłopcze, tysiąc dziewięćset-któryś. Zaraz, zaraz! A może 
przespał stulecia jak jakiś Hibernatus i teraz jest czterdziesty 
wiek? Och, co za brednie! I dalej stosują kroplówki z aparatu 
Luera? Gówno! Marszczy czoło, usiłując sobie przypomnieć 
cokolwiek, maleńką jak główka szpilki sekundkę przed. 
Dokładnie tę sekundkę nim otworzył oczy tu i teraz. A dokładnie 
to chodzi mu o tę sekundkę tam i przedtem. Niestety nic z tego 
nie będzie, ukochani w Chrystusie. Nic a nic. Czarna dziura. 
Poznaj rozwiązanie Schwarzschilda.  

Pamięć zawsze kojarzyła mu się z bezkresnym jeziorem 
obrazów, słów, zapachów i dotyków, a wspomnienia z kręgami 
rozchodzącymi się po jego powierzchni pod wpływem kropelek 
nieskończenie różnych i niezliczonych bodźców. Nachodząc na 
siebie, kręgi wywoływały nowe kręgi. Rozchodziły się, 
łagodniały, wygładzały, niknęły. Życie? Ocean wspomnień. 
Uważał, że stracić pamięć to nie jest tak jakby narodzić się na 
nowo. To tak jakby umrzeć, jakby się nigdy nie istniało. 
Amnezja? Doświadczył jej. Światła prosto w mózg, głośny 
trzask, a potem niczym niezmącona ciemność. Pamięta, że 
usłyszał wtedy skwir dzikich gęsi. I zobaczył je: leciały 
nienagannym kluczem, otwierając przestrzeń przed, zamykając 
za. 

Po czasie niedługim, gdy forsycjom nabrzmiewają 
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świeże pączki, on poskrzypuje wesoło oponami swojego 
nowego pojazdu. Stwierdza, iż gumolit jest bezapelacyjnie 
najdoskonalszym nośnikiem skrzypienia inwalidzkich wózków. 

– Nie będę musiał często kupować butów, mówi, gasząc 
papierosa w puszce po śledzikach w tomacie. Śmieją się z nim 
inni pacjenci, rozbici samochodami, wypadnięci z okien, 
rąbnięci siekierą, przemaglowali przez wielolemieszowe pługi, 
przywaleni stropami z betonu i cegieł, skaczący z dachów. Oni, 
elita chirurgii pourazowej, weterani oddziału zalegający na 
swoich łożach boleści miesiącami. Inni? Wyrostek – tydzień i do 
domu! Przepuklina? Tak samo. A oni prawie tu mieszkają. Ale 
przecież każdy kiedyś stąd wychodzi, jeśli nie liczyć tych, 
co wyszli nogami do przodu. Nogi opadają jak chcą, więc styka 
je u wierzchołków, a martwe stopy jak najdalej od siebie 
w piramidkę, więc bardzo statycznie. Jakby były za mało 
statyczne!  

Chirurg urazowy, doktor Tomaszewski, zapala papierosa. 
Nie, nie jest zakłopotany, jest znużony długim dyżurem, 
krojeniem mięsa i ścięgien, wierceniem dziur pod śruby i druty, 
łupaniem kości, szyciem rozdartych skór. 

– Musi pan przyjąć do wiadomości, że nigdy, ale to 
absolutnie nigdy, nie będzie pan chodzić! Taka jest smutna 
prawda i nie ma się co oszukiwać. Trzeba się zaadaptować do 
nowego i jakoś z tym nowym żyć.  

Doktor kiwa głową, strząsa popiół na gumolit, poklepuje 
go po ramieniu. 

– Powodzenia. 
– Wzajemnie. 
Wzajemnego powodzenia życzono sobie w kwietniu 

tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego. Tamten 
kwiecień był chłodny, ale w obliczu wiosny nie nazbyt 
przesadnie. Szpak zwiastunem. Czego? 

– Ciekawi mnie, o czym myśli facet na wózku 
inwalidzkim jadący chodniczkiem akademii medycznej na 
rekonesans? 

– Zazwyczaj o dupie Maryni albo o prawdziwej dupie 
pielęgniarki idącej o tam. Siedzi taki na wózku, pali papierosa 
i patrzy na tyłki, nogi, cycki, włosy. Wspomina. Fantazjuje, 
relatywizując możliwości. Pali papierosa za papierosem 
i zamyka oczy. Słucha skrzypienia drzew i poszumu wiatru. 

– Czy płacze nad sobą i dolą swoją lichą? 
– Nie, nie płacze. Inni? Może. Czasami. Nie wszyscy. 
– Na co liczy? 
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– Na nic. 
– A może na kogoś, kto przyjdzie i powie: Ja ci 

powiadam – wstań, a chodź!? I wtedy on wstanie, odrzuci precz 
wózek i, wspiąwszy się na, powiedzmy, piąte piętro, zejdzie 
z radosnym okrzykiem: Dokonało się, hosanna! 

– Nie, nie liczy. Wie, że, co ma być, będzie. Jaka dharma 
jego, taka karma jego mać! A tymczasem przywdziewa maskę 
Robinsona Crusoe i, prowadząc w głowie osobisty Dziennik 
Przypadków niczym preambułę, zapisuje tak: 

– To prawda, że nie mogę chodzić i jestem jako wąż 
pełzający. Ale żyję! To prawda, że nie będę mógł biegać stu 
metrów poniżej dziesięciu sekund, ale nigdy nie biegałem 
poniżej dwudziestu pięciu sekund. No i żyję! To fakt, że nie 
będę mógł uganiać się za dziewuchami, ale mogę się kochać 
i mam kobietę, która zawsze wolała być na górze. I żyję.  

– Więc same plusy, jeśli doliczyć parę butów raz na 
dziesięć lat, bicepsy jak u goryla, brak obowiązku stawania 
w jakiejkolwiek kolejce po cokolwiek i od zarypania czasu na 
swobodne tworzenie czegokolwiek. Może sobie do woli pleść 
wycieraczki albo makramy, intarsjować szkatułki, pisać 
wierszyki, składać długopisy, adresować koperty czy 
popatrywać z okna na staruszków żwawo pomykających 
o laskach. Przecież, czym życie bogate, tym mu rade.  

– Co za farciarz!  
Osiem miesięcy później doktor Tomaszewski 

w zdumieniu upuszcza papierosa na gumolit, bo oto stoi przed 
nim facet, co to musi pan przyjąć do wiadomości, że nigdy, 
nigdy do wiadomości nie przyjął. Za jakieś inne czasy zobaczą 
go różne wielkie i małe rzeki tego świata, dziwne metropolie 
i wioski, wody o smakach niejasnych, wielobarwni ludzie, 
różnorakie łóżka i szepty kobiet pachnących inaczej, niż 
pachniały kobiety tam, gdzie stawał nad swoją rzeką, czekając 
błysku ciernika. I już nigdy nic nie będzie takie jak było przed 
czasem axolotla, przed czasem jaskini białej. Chiński Mur 
zobaczy go za jakiś czas.  

– Ale o czym myślał, gdy tak leżał w tej jaskini, 
nasłuchując kapania wody w jego żyły? O sobie? O ludzkości? 
O Ojczyznę-wolną-racz-nam-wrócić-Panie? O dżemie 
wiśniowym i nagich pannach w kąpieli?  

– Nie. O pewnym tekturowym pudełeczku po mydle 
toaletowym pod nazwą „Grüne Äpfel”, w którym był list od 
kobiety napisany przed wielu laty. Kobiety, która była taką 
miłością dla niego jak Ginewra dla Lancelota, Izolda dla 
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Tristana, a Heloiza dla Abelarda, Julia dla Romea, Beatrycze 
dla... I tak dalej, w koło Macieju. Ale on nie dał im żadnych 
szans: refleks szpadzisty, wypad-pchnięcie. Przecież mógł im 
dać chociaż ze dwie minuty, ale nie. Ooo nie! Nie dał im nawet 
dwóch sekund. Po prostu widelcem z nabitą nań kiełbasą 
i nożem upaćkanym musztardą pieprznął o stół i spojrzał na 
zegarek. 

– Za półtorej godziny mam prom. 
– Nie rób tego. 
– Jeśli mam zdążyć, muszę wyjść teraz. 
– Nie rób tego! 
Ćma krążyła dokoła majolikowej lampy. 
– Czy był dumny, że nie dał im tej szansy? Czy 

rozpaczał, że nie dał?  
– Gdy zbudził się w owej jaskini axolotla, wreszcie 

zapomniał. Po prostu zapomniał o niej albo umieścił jej gwiazdę 
w polu grawitacyjnym czarnej dziury amnezji, skąd, jak 
wiadomo, nic wydostać się nie może. Pozostaje mu zatem 
nieskończoność rozmaitych impresji w pełnym blasku déja vu. 
 
 

Sławomir Majewski 
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KATARZYNA MICHALCZAK____________nimfy 

 
 

Dla J., za spódnicę serii US Forever 
 
 
Babcia w swoim domu: wraca tu latem. Gdy to nie lato, 

dom stoi pusty. Nie opłaca się go ogrzewać. Zimą babcia 
mieszka w bloku w innym mieście. Tam wujek ma blisko, żeby 
do niej zaglądać. Przewiózł większość mebli do mieszkania 
w bloku. 

Dom jak wydrążona dynia. Latem babcia siada w kuchni 
na krześle, skubie pestki. Hall pozbawiony foteli, barek bez 
kryształów. Wreszcie tu trochę powietrza. Czyli przestrzeń 
czaiła się w czasie? 

Jeżdżę tam czasem, otwieram okna w pokojach 
na górze, szukam prześcieradła w szafach pachnących 
maglem, skrzypię po gołym parkiecie.  

– Trzy baby wczoraj cały dzień sprzątały! A czwarta 
pomagała mi upiec dla ciebie ciasto. Ty tak lubisz szarlotkę. 
Ale wyrzuciłam, bo te jajka jakieś podejrzane. 

Siadam przy stole: ani zabłąkanego okruszka. Wytarte 
z kurzu nawet wnętrza szafek. W kącie pod krzesłem przeżute 
kawałki włoszczyzny.  

– O moja kochana wnuczunia, najmilsza, najpiękniejsza. 
Buzi, buzi, buzi! – mówi, po czym natychmiast przestaje się 
uśmiechać; wzrokiem wraca na stół. Oczy głęboko w czaszce, 
czarne brwi. Piękny profil. Wieczorem prowadzę ją po schodach 
na górę, do sypialni. Chwieje się, usiłuje złapać poręczy. 

– Babciu, ale puść poręcz. Spadniesz. Oprzyj się na 
mnie. 

– A jak się potkniesz? 
– Babciu, zaufaj mi. 
– Co ty opowiadasz – wyciąga rękę, żeby mocniej 

chwycić stalową rurę. Chwieje się. Musi się na mnie wesprzeć. 
Ale tylko na moment. – O jak ci dziękuję, że mi tak pomagasz. 
O jaka kochana wnuczunia.  

– Babciu, zaraz spadniemy obie.  
– O, kochana wnuczunia, kochana wnuczunia. – 

Puszcza moje ramię i obiema dłońmi obejmuje poręcz.  
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– Kobieta bez męża to jak pół człowieka. 
– Babciu, co ty gadasz.  
– Przynieś mi torebkę z dołu. Nie ma tam telefonu? 

Matko Boska, może ktoś ukradł?  
– Jest. Leżał na stoliku. 
– Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Bardzo się 

wstydzę. Ale co robić. Teraz ta ręka złamana, to muszę. 
Wcześniej, jak byłaś mała, to żeśmy latali: z góry na dół, z góry 
na dół. Mam do ciebie prośbę. Na dole w łazience jest wiadro. 
No wstydzę się bardzo, ale muszę ci to powiedzieć. Przynieś 
to wiadro, postaw mi tu w nogach łóżka.  

– Czemu ty tak tam jeździsz? Czy ty chcesz cały spadek 
dla siebie? – pytała moja siostra. Ostatnio dzwoniła 
na Wielkanoc. „Nie ma kto pójść z koszyczkiem”, śmiałyśmy się 
obie. Brzmiała tak wesoło, wydawało mi się, że wszystko będzie 
dobrze. – Przywieźć ci coś? Tu na ciuchach jest większy wybór 
niż u nas. Wczoraj na sesji użyłam paru niedawno 
wyszperanych rzeczy. Może coś na suwak?  

 
*** 
Zbiegałam po schodach domu babci i dziadka, 

otwierałam furtkę na podwórko ciotek i ogarniały mnie dźwięki. 
Na środku podwórka grusza: owoce spadały pod drzewo, na 
ziemi owady je dopadały, słodkie korytarze w miąższu, nie 
dotykaj, bo cię użądli. Za bramą ulica, cysterny toczyły się do 
mleczarni. Smród spalin. Moja mama, gdy była mała, uwielbiała 
ich zapach. Szła ulicą za rączkę i pełną piersią wdychała.  

– Nosz cholera, zatkaj buzię! – krzyczała babcia. 
Po drugiej stronie gruszy, pod oficyną, stała ławeczka. 

Nikt na niej nigdy nie siedział. Podobno pradziadek odpoczywał 
na niej czasami, dawniej, kiedy jeszcze widział.  

On wybudował kamienicę, w której mieszkały ciotki. 
Wszystkie z anodowanym głosem, tak jak u mojej mamy. 
Z dzwoniącą groźbą wściekłości, nawet, gdy mówiły najczulsze 
rzeczy. Słychać je było już w sieni na parterze, gdy wchodziłaś 
na klatkę schodową. Chłód bił z piwnicy. Chłód aż połykalny.  

Na górze, w mieszkaniu, ciotki nie pozwalały mi zdjąć 
butów. Chwaliły jedna przez drugą, że tak urosłam. Wciskały 
ciasto. A potem w jednej chwili przestawały zwracać na mnie 
uwagę. Wpatrywałam się, ziewając, w ich obłożone ciałem 
biodra, gdy, przekrzykując się w sprzeczkach, unosiły je znad 
szklanki z kawą.  

Babcia nigdy nie chodziła tam ze mną. Jej głos był inny 
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od głosów ciotek, skrzypiący jak zamykana brama, nie miała 
ochoty ich słuchać, miała ochotę mówić tylko o sobie.  

Co ona robiła w tym zamkniętym domu całymi dniami, 
pomiędzy kuchnią a hallem wysprzątanym przez „baby”? Nie 
pamiętam. Plując pestkami słonecznika znad stołu, mówiła: 
„Idźże do ogrodu! Tylko uważaj na osy. I broń Boże nie na ulicę. 
Sprawdzę cię!”. Wychodziłam z książką pod pachą, w otwartych 
drzwiach wsuwając na stopy białe klapki. Po powietrznych 
ścieżkach prześcigiwały się muchy. Liście rozgarniały 
przestrzeń, podchodziły do mnie na czubkach gałęzi, próbowały 
dotknąć. Im głębiej w ogród, tym bardziej nabrzmiały był 
zapach. Cisza stała w pełnym słońcu. Pod drzewami tężał 
półmrok.  

Na samym końcu ogrodu, pod krzakiem porzeczek. 
Kładłam się na wznak, drżąc. Ktoś idzie? Jeśli to sąsiad, to nie 
koniec świata. Pokłócony jest z nimi od lat. Nic nie powie.  

Wilgoć trawy i gorący pot. Palce w majtki, cała się 
trzęsłam, zapach wybuchał nagle i po chwili nie byłam już 
pewna, czy to ona tak pachnie, czy zbutwiałe pod drzewami 
wiśnie. Tak łatwo było wtedy o rozkosz. Zawsze na samym 
wierzchu, tuż-tuż. 

Pod wieczór dźwięki się nasilały, jakby powietrze chciało 
schwytać i popchnąć w moim kierunku szczekanie psa, 
pobrzękiwanie baniek z mlekiem, „To cześć, Krysia!” pracownic 
mleczarni. Za to ogród zaszywał się w mokrej mgle, drzewa 
powoli kryły w ciemnych sokach owoców.  

Kuchnia rozświetlona, baba do sprzątania zamiotła była 
podłogę, starła stół. Ciemniejące ciężarówki trzęsły szybami 
w oknie. Dziadek zjadał wielkie kromy, najpierw środek, potem 
skórka; nie chciał masła:  

– Po co masło – huczał – skoro można zjeść sam chleb?  
Dziadek pachniał pleśnią. Jego wzrok zatrzymywał się na 

mnie – O moja kochana wnuczunia, najmilsza, najpiękniejsza. 
Buzi, buzi, buzi! – wykrzykiwał, po czym na jego twarz powracał 
zacięty wyraz.  

Babcia do talerza nalewała sobie ćwierć chochli zupy 
z obiadu, zjadała powoli, twarde fragmenty włoszczyzny 
wypluwała pod krzesło. Kolejna chochla. I znowu: tfu. 
Rozczochrane czarne włosy, brodawki na twarzy, haczykowaty 
nos. Kiedy stawiała przede mną kakao, przez chwilę czułam jej 
ciepły, słodki zapach. Jak to możliwe, że ktoś tak brzydki może 
pachnieć jak mama?  

– Wypij, kakałko piękności. Przed snem.  
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– Widzisz, babcia dlatego taka piękna – mówił dziadek, 
podnosząc głowę znad chleba.  

Na górze duchota: parkiet i sufit napierały na siebie. 
Tapicerki tapczanów, napięte do granic, nie miały czym 
oddychać. W sypialni babci i dziadka żółte wiadro. Babcia 
w koszuli nocnej przestawiała je bliżej drzwi, wskazując palcem: 

– Tylko nie schodź w nocy na dół, bo się potkniesz. 
Leżałam w dawnym pokoju wujka, ciężarówki za oknem 

coraz szybciej, szybciej obijały się o mrok. Kielichy wszystkich 
książek zatrzaśnięte na noc. Drzwi uchylone; słyszałam, jak 
w sypialni babcia wślizguje się do łóżka: 

– Skarbie…  
Na ścianie przy łóżku słomkowa mata; gdy przejeżdżałaś 

po niej dłonią, palce podskakiwały na drobnych żyłkach nitek. 
Miękki koc. Pierwszego dnia babcia zawsze, powlekając 
pościel, pytała mnie:  

– Chcesz koc zamiast kołdry? Będzie ci chłodniej, taki 
upał. – I, nie czekając na odpowiedź, wyciągała z szafy szorstki 
prostokąt w kratę.  

Sztywna poszwa. Piżama w słoniki. Podnosiłam się 
z łóżka i z leciutkim stuknięciem zamykałam drzwi.  

Piżama w słoniki. Sztywna poszwa. Przełykam głośno, 
czuję swój puls.  

To od niej tak duszno w całym domu. To przez nią trzeba 
w nocy otwierać okna. Zrywać się w mroku, że może ktoś 
wszedł do środka. 

Szybko. Cicho. Słodko. Już.  
Mdło. Źle. Źle mi. 
– Obszukaj – mówiła babcia do mamy, kiedy już leżały 

w łóżkach. Mama milczała. – Obszukaj – powtarzała babcia. – 
Obszukaj.  

Moja mama wstawała z pościeli, by zajrzeć do każdej 
szafy, pod każde łóżko, w każdy zakamarek. Bo może, gdy 
stracili na chwilę uwagę, gdy nie byli czujni przez moment, 
w domu ukrył się złodziej, włamywacz, oprawca. 

Kiedy moja mama miała szesnaście lat, spotykała się 
z chłopakiem na polach za kościołem. W dzikim zbożu, na 
skraju łąki, prawie pod lasem. Ludzie przechodzący polną 
drogą migali im tylko z dala, bardzo rzadko, jak strzępki 
kolorów. On oparty o drzewo, ona siadała na nim i podciągała 
sukienkę do góry. Chwytała się roślin, szybko łapała powietrze, 
potem on rękę całą w słodko-słonym śluzie wycierał o trawę.  

Pewnego dnia do pracy mojej babci przyszła nieznajoma 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

81 
 

pani. Stanęły w korytarzu. Upał obezwładniał. Okna 
pootwierane wszędzie na oścież, a i tak nici z przeciągu. Biuro 
zamarło. Chwilę szeptały. Twarz babci wyostrzyła się jak nóż.  

Tego wieczora upał się zaparł i został; udawał, że żar nie 
zależy od słońca. Było już ciemno. Moja mama wyszła do 
ogródka zerwać trochę pietruszki. Kiedy wróciła, dziadek wstał 
od stołu i zdjął pasek. Babcia założyła ręce, patrząc na mamę. 
Nie starała się powstrzymać wędrujących w górę kącików ust.  

W drzwiach kuchni stanął mały brat. Już przebrany 
w piżamę. Ciemne loki uroczo okalały mu twarz. 

– O – powiedział, widząc, jak dziadek wyciąga ramię 
z paskiem. Przeniósł wzrok na moją mamę. Widział, jak ona się 
kuli. – O – powtórzył, łapiąc spojrzenie babci. Uśmiechnęli się 
do siebie.  

 
Brama oddzielająca podwórko od ulicy była zielona. 

Teraz malują ją na trochę jaśniejszy niż wtedy kolor. Wielka 
brama, aby przed wojną mogły przez nią przejeżdżać autobusy 
pradziadka. Z furtką dla ludzi i malutkim lufcikiem dla kota. 
Za bramą, po ulicy, ciężarówki.  

Wujek zdał ostatnie egzaminy, miał labę. Wysoki: gdy 
patrzyłam na niego, nie byłam pewna, czy ma czubek głowy. 
Lubiłam, jak przeciągał słowa, kiedy do mnie mówił: jakby nic 
nie działo się naprawdę.  

Podobało mi się, że nie umie wypowiadać „r” i że nigdy 
nie krzyczy. Chodził za mną krok w krok po podwórku. 

Od podwórka do bramy prowadzi ubita droga, 
znajdowałam na niej kolorowe, kształtne kamyki; podnosiłam 
do oczu, były skarbami z czasów, gdy nie istnieli ludzie, 
z czasów, gdy to kamyki rządziły na Ziemi.  

– Wiesz, co jest za tą bramą? – spytał wujek.  
Podniosłam oczy. Teraz opowie mi bajkę.  
– Wiesz, co jest za tą bramą? – powtórzył. – 

Najstraszliwsze męczarnie. Niewypowiedziana tajemnica, która 
cię zniszczy. Bo tej bramy strzegą nimfy. Nimfy. Wiesz, co 
znaczy to słowo? One są niewidzialne. Ale stoją tam, o, tak. Nie 
ruszają się. Powiewają im suknie. Widzisz? Lekko się unoszą, 
nie dotykają ziemi. Delikatna fala – która może zmieść 
wszystko. Wszystko! Nigdy nie tego wypowiadaj: nimfy... 
Nimfy… Nimfy... Samo to słowo może cię zniszczyć, jeśli 
będziesz niegrzeczna. One spełniają wszystkie życzenia złych 
ludzi. Chcą tylko zła, zła! Zjadają małe dzieci, które dostaną się 
w zasięg ich dotknięcia. Ale tego się nie zauważa. Bo one 
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zjadają we śnie. Ani się spostrzeżesz, a zacznie cię ubywać. 
Po kawałeczku. Ale dowiesz się tego, gdy już będzie za późno. 

Tej nocy posikałam się przez sen.  
– A fe, taka duża dziewczynka! – powiedziała babcia, 

z niesmakiem oblekając nowy koc. 
Następnej nocy, kiedy nikt nie widział, zostawiłam pościel 

samą i przeniosłam się na podłogę. Gdy obudził mnie zapach 
sików, starłam je z parkietu gazetą. Niechcący spojrzałam 
w okno. Były tam. Stały. Ich oczy świeciły. Czy już mnie zjadały 
po troszeczku? Nic nie czuję. Czy jedzą rękę, czy głowę? Kiedy 
się dowiem? Jak już zostanie tylko korpus? Trzęsłam się mokra 
od potu. Nie wolno mi płakać. Nie wolno mi krzyczeć. Oby tylko 
nikogo nie obudzić.  

 
Prababcia podobno chciała usunąć drugą ciążę. Miała 

już jedno dziecko, a tu szła wojna. Skakała z komody, biła się 
po brzuchu, wiadomo, tak się to wtedy próbowało robić. 
Spowiadała się proboszczowi i on powiedział: „Nie rób tego”. 
Potem babci dała własne imię. Uczyniła swoim oczkiem 
w głowie. 

Środek nocy, szepty.  
– Powiedzieć jej? 
– Powiedz. 
– Ale nie jestem jeszcze całkiem pewna? 
– Będziesz mieć rodzeństwo.  
 
Obudziłam się wcześnie rano. Słońce. Słońce. Słońce 

prosto w okno. Mama uśmiechała się lekko, gdy skakałam po 
łóżku, zamiast szykować się do szkoły. Przed budynkiem, tuż 
zanim wbiegłam do środka, puszczając moją rękę, nie 
powiedziała jak zwykle: „Pa kochanie. Nie zapominaj, że jesteś 
moją ukochaną córeczką”. Pamiętam, że mnie to zdziwiło.  

  
Słońce: wszystko zyskało żółty filtr. Beztroskie trzaskanie 

drzwiami, śmieszne piosenki przed lustrem. Podrapane nożyny. 
Myk pod płotem, jak kot.  

– Nie wolno tamtędy przełazić! Ty łobuzie cholerny! – 
krzyczy dziadek i macha kijem. Ja się boję. Moja siostra ucieka. 
Śmiech, śmiech jak po całym dniu w piachu czysta szczotka 
do szorowania stóp. 

 
– Psytul mnie, prosę. Psyniosę ci jabłko. 
– Nie zasłużyłaś.  
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– Psytul...  
– Czy ty wiesz, co zrobiłaś? 
– Wiem.  
– No powiedz to! 
– Dotknęłam twojego stanika bez pytania. Chciałam tylko 

zobacyć, z cego jest zrobiony. 
– A było ci wolno? Pozwoliłam ci? Co ci mówiłam? 
– Juz nie będę. 
– Teraz to już nie będę?  
– Juz nie... Ała! Pusc, juz nie będę! Ała! 
 
– Zrobię ci kakałko piękności. 
– Nie chcę.  
– Zobacz, twoja siostra je piła i jaka piękna dziewczyna 

wyrosła. A ty będziesz brzydka.  
 
Tylko raz byłyśmy tam we dwie na dłużej. Tuż po tym, jak 

postanowiłam już nie robić jej krzywdy. Sprowadzono nas pod 
pozorem wakacji. Szepty urywały się, gdy wchodziłam do 
pokoju; kiedy moja siostra wbiegała, ja też przerywałam wpół 
zdania. Wiedziałyśmy wszystko, ale nie miałyśmy prawa 
wiedzieć. Wujek, wtedy już prawie całkiem łysy, czasem 
podrzucał ją przez chwilę na rękach. I nagle smutna mina: 
„Idźcie się pobawić”. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Jadłam 
szarlotkę i rosły mi piersi i biodra. Przerabiałam kradzione z dna 
szafy sukienki. Ona bawiła się barbie.  

 
– Długo tu jesce zostaniemy? Nienawidzę babci, jest 

bzydka jak carownica! 
– Nie, już niedługo. Jeszcze trochę i mama wyzdrowieje. 
Wspólne klęczenie na łóżku. Niech mama wyjdzie ze 

szpitala. Do zaśnięcia historyjki o Tomaszku i jego siostrzyczce 
Klaudynce. Klaudynka przeprowadza Tomaszka bezpiecznie 
przez las. Tomaszek ratuje Klaudynkę z pożaru.  

Pochrapuje cicho. Przytula się mocno. Przez sen kładzie 
małą rękę na moją twarz.  

 
Kilka dni przed wyjazdem mała ręka uderzająca bezsilnie 

w drzwi łazienki od środka.  
– Otwóz, otwóz, prosę! Juz będę gzecna! 
Trzymam drzwi z całej siły, obiema rękami. Gdy mi się 

znudzi, mogę przysunąć szafkę z przedpokoju i pójść do siebie, 
poczytać.  
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– Otwóz, prosę... 
Podstawiam nogę pod drzwi; mogę dać odpocząć rękom. 

Już nie napiera. Łkanie – i cisza. I szept. 
– Boję się ciemniości... 
Obok drzwi wisi lustro. Widzę swoją twarz.  
 
*** 
Dzwonię do mojej siostry. Bezmyślny nawyk jak 

sprawdzanie, czy uschnięty kwiatek ma wodę. Jeszcze 
niedawno odbierała i zaraz musiała kończyć. Potem parę razy 
powiedziała mi „spierdalaj”. Od miesiąca nie odbiera wcale.  

Babcia woła z góry. 
– Pomóż mi się rozebrać. Tu masz koszulę. A, i sprawdź 

jeszcze, czy piwnica zamknięta. 
– Ale babciu, na pewno zamknięta, przecież myśmy jej 

nie otwierały, kto miałby otwierać? 
– Sprawdź.  
– Babciu, przecież mówię do ciebie, na pewno jest tam 

zamknięte. Widziałam.  
– Światło się paliło. 
– Babciu, to niemożliwe.  
– Paliło się. 
– Nie. 
– Paliło się światło. 
– Zdaje ci się.  
– Paliło.  
– Zdaje ci się. Przestań mnie wkurzać! Nigdzie nie pójdę! 
– Sprawdź, bo się paliło. – Chwila ciszy. – Sprawdź. 
Zdejmuję jej bluzkę. Delikatnie, powoli, ledwo zrośnięta 

po złamaniu ręka. Przekręca głowę jak ptak. Coś pomrukuje, 
narzeka. Odgarniam jej włosy, czaszka jak z żurnala. Piersi, 
została im jeszcze krągłość na czubkach. Bezbronne ramiona, 
równa linia pleców. Wszędzie grube, odstające brodawki: zgniłe 
ziarnka pieprzu. Babcia patrzy przed siebie. Nic nie mówi. 
Biodra. Linia wije się niżej; pośladki jak naczynie-majstersztyk.  

– Boże, babciu. Jaka ty jesteś piękna – szepczę.  
 
 

Michalina Zgryza 
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– Twoje gadanie nic nie zmieni – powiedział Andrzej może 
do radia, z którego zachrypły głos mówił „wiało, wiało 
bezustannie”, a może do mnie, bo przez dłuższy czas nie 
zamykała mi się jadaczka.  

Kończył się lipiec i właśnie minęliśmy Kecskemét. 
Klimatyzacja nie działała, okna były pootwierane, ale wcale nam to 
nie pomagało. Próbowałem obrócić wszystko w żart, lecz zamiast 
obniżać, tylko podnosiłem temperaturę. W końcu Andrzej 
podgłośnił audiobook i zamilkłem.  

Słońce stało w zenicie, z nieba lał się żar, nad asfaltem wisiały 
kałuże powietrza. Jechaliśmy na południe. Czterdzieści stopni 
w cieniu, nie wiadomo, skąd wziąć tlen, a facet z głośnika powtarza 
„wiało, wiało bezustannie”, jakby wierzył, że odmieni rzeczywistość.  

A przecież nie mógł nic. Wobec skwarnego lata jego 
jesienne słowa były dziecięco bezradne. Sosisty zaduch ani drgnął 
pod ich ciężarem, ich siła nie wywołała najmniejszego nawet 
podmuchu. Charczał o wietrze, lecz wszystko pozostawało bez 
zmian. Ubrania kleiły się do ciał, a ciała do siedzeń.  

– Weź to wyłącz! Jak nie urok, to sraczka – jęknął w końcu 
ktoś z tyłu i Andrzej wysunął płytę.  

Automatycznie wskoczyło radio, jakieś egzotyczne rytmy. 
Tropikalna muzyka na tropikalną aurę. Co za ulga. Poczuliśmy, jak 
myśli wracają na swoje miejsca i świat zaczyna się zgadzać. Ten z 
piosenki pocieszał, że za chwilę będzie basen i chłodne napoje.  

– To rozumiem – rozchmurzył się Andrzej jak ktoś 
wyprowadzony z samotności. Przycisnął pedał gazu i za moment 
byliśmy pod Szegedem.  

– Co może literatura? – rzuciłem ot tak, bez wiary 
w odpowiedź.  

– Nic, przecież już ci mówiłem – uciął. – Za dwadzieścia 
kilometrów będzie granica. Zatrzymamy się, kupimy coś do picia 
i wyślemy widokówki. Niech deszczowa Polska usłyszy nasze 
gorące życzenia południowego słońca, he he! – zarechotał 
i spojrzał w moją stronę.  

Z jego oczu wiało chłodem schadenfreude.  

 
 

Miłosz Waligórski 
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DARIUSZ J. BEDNARCZYK_________jak pić 
atrament? 

 
 
 
Smak dobrego atramentu posiada kilka nut. Zmienia się 

i rozwija niczym zapach nowej książki w twardej oprawie. 
Dobry atrament nie smakuje gorzko, kwaśno czy 

słodkawo. Wytworzony chemicznie, w zasadzie według 
powszechnie znanej receptury, a jednak smakuje papierem, 
kalką, tekturą, kredą, żelem, a nawet grafitem. Są smaki spod 
świeżej prasy, sitodruku, domowej drukarki, lasera, by nie 
zapomnieć posmaku konspiracyjnego powielacza. 

Najlepszy jest oczywiście atrament wytrawny. 
Pamiętajmy, że otwarty utlenia się i gęstnieje. Jego picie tak 
naprawdę zaczyna się od buteleczki. Optymalnym jest kształt 
tradycyjny, należy przestrzegać, aby nigdy nie pić z plastiku. 
Tego typu profanacja niech pozostanie dla outsiderów spod 
niszczarki. 

Atramentu nie ogrzewa się, pijemy zazwyczaj 
w temperaturze pokojowej. Broń Boże w Bibliotece! Wyobraźmy 
sobie zamieszanie w półkach… 

Smakowanie równolegle angażuje wszystkie zmysły, na 
początku więc zaledwie przyglądamy się trunkowi. W żadnym 
wypadku nie powinien emanować kolorowymi rozbłyskami. 
Zasadne byłoby sprawdzenie, czy aby nie został delikatnie 
„ochrzczony”, np. wodą. Jeśli przechylony w słoiczku spłynie po 
ściankach, nie pozostawiając żadnych śladów, z pewnością jest 
oryginalny. 

Następnie kołyszemy buteleczką. W ten sposób 
mieszamy szlachetny trunek z powietrzem. Kolejny krok to 
zanurzenie końcówki jak najgłębiej w głąb pojemniczka. 

Kiedy mamy to już za sobą, wreszcie można wychylić 
upragniony, pierwszy łyk. Nie połykaj od razu! Wciągając 
powietrze brzuszkiem lub laseczką – lekuchno siorbiemy. Im 
lepszy gatunek, tym intensywniej pracują zaintrygowane 
kubeczki smakowe, zaś aromat rozchodzi się dosłownie 
wszędy, w każdy ogonek i każdą kreseczkę, mmm… 
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Gatunki atramentu należy co do zasady smakować od 
gorszych do coraz lepszych, albowiem kiedy po dobrym trunku 
zakosztujemy cieńkusza – będzie smakował niczym woda 
destylowana i grozi nam rozpłynięcie, niemożliwe w przypadku 
odwrotnej kolejności. 

Tradycyjnie najlepsze atramenty wyrabiane są 
w Zdaniach Złożonych z Podrzędnym Okolicznikowym Warunku 
i Przyzwolenia. Trunki pochodzące z obszarów występowania 
alfabetów wężykowych są wytwarzane z tuszu i przypominają 
ten szlachetny napitek jedynie wyglądem… 

Należy wspomnieć coś jeszcze. Dla przeciętnego znaku 
legendarne atramenty markowe, ze względu na przyprawiające 
o zawrót brzuszka ceny, pozostają całkowicie poza zasięgiem. 
To świat blichtru i złotych zgłosek. 

 
 

Dariusz Jacek Bednarczyk 
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ŁUKASZ SZTELEBLAK__koza Jana Kozy 

 
 
 
Jan miał na nazwisko Koza i akurat hodował kozy. Dla 

niektórych osób z miasteczka stanowiło to niebywale śmieszny 
przypadek.  

Zresztą hodowla to za dużo powiedziane. Kozy były 
wprawdzie z rodowodem litewskim, ale w liczbie ledwie siedmiu 
i nic, tylko pasły się na skraju łąki, tuż przy wyjeździe z miasta. 

I od tego kawałka łąki rzecz się zaczęła. 
Pewnego dnia przybył do Jana naczelnik z urzędu 

miasta, magister Wacław Prypeć, w towarzystwie wysokiego 
mężczyzny w eleganckim garniturze.  

– Wywłaszczamy cię, Koza. – Naczelnik Prypeć przywitał 
się takimi słowami. Mężczyzna w eleganckim garniturze milczał, 
uśmiechając się czasem pod nosem. 

– A czemuż to? – zapytał uniżenie Jan.  
– Zaistniały wyższe potrzeby, które ciężko ci będzie 

zrozumieć. – Naczelnik Prypeć poczynał sobie wobec Jana 
protekcjonalnie, gdyż Jan miał jednak opinię dość 
ograniczonego człowieka. – Ten kawałek łąki musi służyć jako 
droga dla społeczności i będzie prowadzić do stacji 
benzynowej.  

Jan pokiwał głowę: 
– Ano, jak wyższe potrzeby, nie ma rady. A co z moimi 

kozami? Gdzie mają się paść? 
– Ej, Koza, ty i te twoje kozy… Ile na nich zarabiasz? 
– Mało, ale to mój jedyny zarobek. Bez tego kawałka 

łąki… Wywłaszczcie mnie z całej ziemi. 
– Całej? 
– No, weźcie sobie też moją chałupę. Dajcie pieniądze, 

a ja przeprowadzę się z kozami nad morze, do siostry. 
Naczelnik Prypeć spojrzał porozumiewawczo na 

eleganckiego mężczyznę. Ten niezadowolony pokręcił głową. 
Naczelnik rzekł do Jana: 

– Nie potrzebna nam twoja stara chałupa, tylko ten 
kawałek łąki. To osobna działka.  

– Ale bez niej mi także niepotrzebna chałupa. 
– To co, nie ma twojej zgody? 
– Weźcie sobie wszystko albo nic. Tanio sprzedam. 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

89 
 

Naczelnik machnął ręką i odszedł wraz z eleganckim 
mężczyzną, który niezadowolony ukradkiem wycierał skórzany 
but z koziego łajna.  

  
*** 
Gdy Jan obudził się następnego dnia, stwierdził, że 

sześć jego kóz leży martwych w zagrodzie. Przeżyła tylko 
najmłodsza, którą nazywał Florką. Wymiotowała obficie, więc 
Jan zadzwonił po weterynarza. 

– Otruli je. Ale czemu ta jedna koza przeżyła, to nie 
wiem. Nażarła się trucizny w dawce śmiertelnej dla pięciu koni. 
– Pani Jolanta, weterynarz, gładziła leżącą Florkę po brzuchu. 

Jan patrzył smutno na martwe kozy.  
– Dobrze, że chociaż jedna została. Całą łąkę ma teraz 

dla siebie. 
– O ile ci, Janie, nie zabiorą tego kawałka. W mieście 

mówią, że stoisz na drodze poważnym ludziom, którzy znają się 
na prawie i inwestycjach. Wiedzą, co pisać i gdzie. Ich papiery 
przyjmują wszystko, więc uważaj na siebie. – Opukała na 
koniec kozę i obiecała: – Postaram się przyjeżdżać od czasu do 
czasu i doglądać rehabilitacji Florki. 

Za dwa dni Jan dostał ostatecznie decyzję 
o wywłaszczeniu z działki stanowiącej do tej pory pastwisko dla 
kóz.  

W decyzji stwierdzono, iż z uwagi na zaprzestanie 
hodowli kóz działka straciła dla właściciela decydujące 
znaczenie. 

– Ich papiery wszystko przyjmą – przypomniał sobie Jan 
słowa pani Jolanty.  

Po uprawomocnieniu się decyzji na łąkę wjechały 
koparki. Wkrótce powstała droga zmierzająca do pobliskiej 
stacji benzynowej, której właścicielem był pewien elegancki 
mężczyzna nazwiskiem Korzymko. 

I wydawało się, że sprawa z Janem Kozą tak miała się 
zakończyć.  

 
*** 
Po dwóch miesiącach, w pewien piękny lipcowy dzień, 

do naczelnika Wacława Prypcia trafiła następująca skarga: 
 
Chciałam złożyć skargę w trybie administracyjnym na 

mojego właściciela, Jana Kozę, który, nie bacząc na to, że nie 
wszystkie jego kozy zdechły, a więc hodowla kóz jeszcze 
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trwała, nie zaskarżył decyzji o wywłaszczeniu, gdzie napisano, 
że żadnej hodowli już nie ma.  

Jest to nieprawidłowo ustalony stan faktyczny, o którym 
Jan Koza wiedział doskonale, a którego nie zakwestionował. 
Wnoszę zatem o wznowienie postępowania, gdyż wskutek 
błędnej decyzji o wywłaszczeniu poniosłam szkodę, a jedzenie, 
którym karmi mnie teraz Jan Koza, jest mało smaczne i niskie w 
niezbędne wartości odżywcze.  

      Z poważaniem 
koza Florka  

 
Całe pismo zostało wypisane dość starannym pismem 

z przyjemnymi zakrętasami na literkach „p” i „k”.  
Naczelnik Prypeć, nie mając przejściowo ważniejszych 

spraw, zadał sobie trud zatelefonowania do Jana: 
– Co to za ceregiele, panie Koza?  
– Z czym? 
– Z tą skargą, oczywiście. Jakaś koza Florka? Co to jest, 

u licha? 
– Panie naczelniku, co ja mam z tą kozą! – W słuchawce 

głos Jana wydawał się niemal płaczliwy. – Wszędzie się na 
mnie skarży! Do pana też dotarło? 

– Weźcie się, Janie, uspokójcie. Nikt nie będzie 
zajmował się takimi głupotami. 

– Tak, tak. Zignorujcie to. Już mi się koza poskarżyła do 
rzecznika praw zwierząt. Psy na mnie wiesza, że źle ją karmię, 
że zabraniam jej pisać i rzeźbić. Twierdzi, że ma za małą 
zagrodę. To nieprawda! Niech pan oddali jej skargi, ja nie 
wiedziałem, że ona umie pisać.  

– Nic nie będę oddalał. To są jakieś żarty. Proszę nie 
godzić w konstytucyjną powagę urzędu, panie Koza! 

– Że co? 
– Że gówno. Żegnam. 
Po miesiącu naczelnik Prypeć wpatrywał się w kolejną 

skargę, tym razem na opieszałość organu w załatwieniu sprawy 
kozy Florki. 

Skarga była formalnie uzasadniona, gdyż naczelnik miał 
trzydzieści dni na załatwienie sprawy. Prypeć dumał nad 
uzasadnieniem własnej bezczynności: 

– Koza to koza, nie może się skarżyć. Nie mogę jednak 
napisać, że skargi nie uwzględniłem z tego powodu, że 
napisała ją koza, gdyż koza nie mogła jej napisać. 

Do gabinetu wparował tymczasem urzędnik Kowalczyk: 
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– Proszę o konsultację, panie naczelniku. Trafił do nas 
dziwny wniosek o wydanie dowodu osobistego.  

– A na czym polega dziwność tego wniosku? – Trzeba 
przyznać, że naczelnik Prypeć lubił zwracać się z drwiącym 
pobłażaniem do podwładnych. 

– Bo jest to wniosek dla kozy. 
Naczelnik Prypeć zmarszczył brwi: 
– Kozy Florki? 
– Tak, skąd pan wie? Okazało się, że dostała 

obywatelstwo polskie. 
– Co?! 
– Coś pokręcili w ministerstwie. Myśleli, że Koza Florka 

to imię i nazwisko urodzonej na Litwie kobiety. Miała jakieś 
zaświadczenie weterynarza, że pracuje w gminie już przeszło 
pięć lat, zna język polski. To gdzieś poszło, gdzieś tam zaklepali 
i tyle. Teraz na tej podstawie koza chce dowód osobisty. To co, 
wydać? 

– Co wydać? 
– No, ten dowód osobisty… 
– Czyś ty zwariował?! Jak będziesz naczelnikiem, to 

możesz sobie dawać dowody osobiste rybkom w stawach 
hodowlanych, ale póki ja mam coś do pogadania… Dzwoniłeś 
do ministerstwa? 

– Tak, trwają analizy prawne jak to odkręcić.  
– Przecież to koza! Nie nadaje się zwierzętom 

obywatelstwa. 
– Tak, tylko mają problem. Jest artykuł, który mówi, że 

obywatelstwa nie można nikogo pozbawić. Osoba może tylko 
sama zrzec się takiego obywatelstwa. A tu nawet pismo dostali 
od kozy: 

 
Jestem bardzo wdzięczna za przyznanie mi 

obywatelstwa polskiego. Nigdy się go nie zrzeknę. Obiecuję, że 
jeżeli osiągnę odpowiedni wiek, będę chodzić na wybory 
i spełniać inne swoje obywatelskie obowiązki. 

 
Z wyrazami szacunku 

Florka (koza) 
 
– Co za nonsens! – Naczelnik nie mógł uwierzyć. – Jak 

jeszcze raz usłyszę coś na temat tej kozy… 
Dyskusję przerwał telefon sekretarki: 
– Przepraszam, jest tu rzecznik praw zwierząt. 
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W sprawie tej kozy pana Jana Kozy… Wpuścić? 
– Nie. Proszę go zastrzelić i może pani już iść do domu – 

odparł całkowicie poważnie naczelnik. 
 
*** 
Sędzia Tomasz Jarzyna w swym uporządkowanym 

prawami natury życiu miał jeszcze tylko jedno marzenie: 
awansować na stanowisko sędziego sądu okręgowego.  

Właściwie awans zdawał się być przyklepany już 
kilkakrotnie, ale wówczas sędziemu trafiały się nieszczęśliwie 
dziwaczne sprawy, które miały na celu chyba tylko i wyłącznie 
uniemożliwienie spełnienia jedynego marzenia sędziego 
Jarzyny. 

W chwili, gdy sędzia Jarzyna wkracza do naszego 
opowiadania z całym majestatem przedstawiciela wymiaru 
sprawiedliwości, okazuje się, że zastajemy go jako pełnego 
optymizmu człowieka, uważającego, że limit nieprzyjaznych 
okoliczności został wyczerpany.  

Proszę sobie wyobrazić, iż w tym momencie zaczynają 
wpływać sprawy nazywane nieformalnie przez pracowników 
sądu: „kazusami kozy Jana Kozy”. 

O co to skarżyła się koza Florka na biednego Jana!  
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wynagrodzenie za 

pracę, sprawy o naruszenie dóbr osobistych i nietykalności 
cielesnej, mobbing i stalking.  

Sędzia Jarzyna jako jeden z dwóch sędziów sądu 
dostawał większość tych spraw i część odrzucał, wskazując 
w uzasadnieniu, że koza nie ma zdolności prawnej; w części 
wzywał do uiszczenia brakującej opłaty od pozwu, na co koza 
wnosiła o zwolnienie od opłaty sądowej, załączając stosowne 
formularze; a część spraw – oskarżeń prywatnych w sprawach 
karnych – kierował na posiedzenie. 

W końcu i Jan Koza nie wytrzymał.  
Gdy sędzia Jarzyna słyszał od znajomych, że jego 

promocji może przeszkodzić już tylko spełnianie się proroctw 
apokalipsy, zdarzyło się coś gorszego. 

Jan Koza skierował sprawę do sądu o ustalenie „czy jego 
koza to człowiek” (wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów 
sądowych). Do pozwu dołączono wszelkie dokumenty, w tym 
nadanie obywatelstwa polskiego, pisemne skargi kozy, 
odpowiedzi urzędów skierowane do kozy i zdjęcia kozy 
w różnych profilach. 
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Ustalenie to jest – pisał Jan – Wysokiego Sąda, 
niezbędne w celu stwierdzenia, czy koza powinna mieć lepsze 
warunki życiowe. Koza skarży się na mnie, Proszę Wysokiego 
Osąda, do różnych instytucyji. Z tego co wiem, to tylko ludzie 
umieją pisać i czytać, a i to nie wszystkie. A jeśli moja koza jest 
człowiekiem, to faktycznie powinna mieć lepsze warunki i nie 
godzi się, abym zamykał ją w klatce i karmił wilgotnym sianem. 
Proszę o powołanie jakiego biegłego czy cuś, i może świadka 
naczelnika Prypecia, który z moją kozą podejrzanie dużo 
koresponduje. 

Z poważaniem 
Jan Koza 

 
Sędzia Jarzyna zmarszczył brwi. Oczami wyobraźni 

widział żądnych sensacji lokalnych dziennikarzy, którzy rzucają 
się na temat jak wyposzczone sępy pustyni.  

Po dwóch tygodniach sędzia przecierał oczy ze 
zdumienia, czytając w odpowiedzi na pozew: 

 
Wnoszę o oddalenie powództwa Jana Kozy. Stanowczo 

dementuję tu i ówdzie podnoszone pogłoski, że jestem 
człowiekiem. To oczywiste, że jestem kozą. Inne twierdzenia są 
absurdalne i, szczerze mówiąc, uwłaczające mi. Tym niemniej 
nie zgadzam się, że warunki życiowe moje (zamykanie 
w klatce, karmienie wilgotnym sianem) są stosowne dla kozy. 
Domagam się pełnego wybiegu, świeżej trawy, wolnej 
przestrzeni oraz dostępu do kozłów. Dotychczasowy sposób 
życia uniemożliwia mi rozwijanie pasji. Ponadto jeszcze nie 
pogodziłam się z traumą utraty najbliższych, którzy zginęli 
w hodowli Jana Kozy. 

 
Z poważeniem 

koza Florka 
 
Sędzia Jarzyna natychmiast zadzwonił do naczelnika 

Prypcia: 
– Nie wytrzymam z tą kozą! 
– Mnie pan to mówi, panie sędzio? Już szóstą skargę na 

mnie pisze. Prywatnie uważam, iż zasada poszanowania 
interesów obywatela niszczy polską administrację.  

– Ale kto, do licha, pisze te pisma? 
– Z pewnością Jan Koza.  
– To nie ma żadnej kozy? 
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– Koza w sumie też jest. 
– No, bo mam to powództwo o ustalenie. Mogę to od 

razu odrzucić…  
– Panie Sędzio, niech pan przeprowadzi normalną 

rozprawę. Powoła biegłego. Raz na zawsze zakończmy 
te bzdury. Może znudzi się temu Kozie. 

– Z biegłym rozmawiałem. Mówi, że dobrze byłoby wziąć 
materiał porównawczy. Zgodzi się pan? Nie chcę, żeby ta 
sprawa wylazła na inne osoby.  

– Oczywiście, zakończmy farsę. – Po odłożeniu 
słuchawki naczelnik Prypeć jeszcze parsknął pod nosem: – 
Będą mnie porównywać z kozą, też coś. Meee….  

 
*** 
Rozprawa zgromadziła wiele osób. Był przedstawiciel 

gazety lokalnej, zeszli się pracownicy sądu i emeryci 
z miasteczka.  

Biegły przecierał pot z czoła. Przedstawił zebrany 
materiał, powołał tajemnicze strony z encyklopedii, komentarze, 
pomiary, badania umaszczenia, śluzu, moczu i kału, wskazywał 
na związki kóz i owiec, znaczenie kozy w hinduizmie. 
Ostatecznie zachrypniętym głosem oznajmił: 

– Po przeanalizowanie całości tego materiału mogę 
w sposób jednoznaczny stwierdzić: 

 
1. kozioł Florek to kozioł,  
2. Jan Koza to człowiek,  
3. a Wacław Prypeć to koza. 
 
– Co?! – Naczelnik Prypeć podskoczył na miejscu, a sala 

buchnęła śmiechem. 
– Aha… Prypeć to człowiek, tak, tak, oczywiście. 

Przejęzyczyłem się.  
Naczelnik Prypeć odetchnął z ulgą poklepywany przez 

znajomych.   
Sędzia Jarzyna pokiwał głową ze zrozumieniem i zwrócił 

się do biegłego:  
– Czy w swojej praktyce spotkał się pan z tym, żeby 

jakieś zwierzę nabyło umiejętność pisania?  
– Nie spotkałem się – odparł biegły. – Uważam, że to 

niemożliwe. Zwierzęta nie używają mózgu w ten sposób. Nie 
wykluczam jednak zdolności zwierząt do nauczenia się 
pewnych gestów, migów. U badanej kozy tego jednak nie 
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stwierdziłem.  
Sędzia zwrócił się w stronę publiczności, jak narrator 

opowieści: 
– Sąd z urzędu dopuścił dowód z jeszcze jednej opinii, 

biegłego grafologa i językoznawcy, pana Kurzyka. 
– Kużyka, przez „z” z kropką – poprawił sędziego biegły, 

zajmując zaraz miejsce dla świadków. Był to leciwy już pan, 
cieszący się jednak w okolicy wielkim autorytetem.  

– Aha, przepraszam. Panie Kużyk, czy na podstawie 
badań mógłby pan stwierdzić, że pisma kierowane przez osobę 
podpisującą się jako koza Florek były sporządzone przez Jana 
Kozę? 

– Wysoki Sądzie, droga publiczności. Zaznajomiłem się 
z pismami podpisywanymi przez Jana Kozę i rzekomo 
podpisywanymi przez kozę Florkę. Mogę stwierdzić w sposób 
nie budzący wątpliwości, że pisma te zostały sporządzane 
przez dwie różne osoby lub osobniki. – Po sali przebiegł szmer 
zaskoczenia. – Co więcej, wskazuję, iż pisma różnią się 
zdecydowanie znajomością reguł gramatyki języka polskiego. 
Pisma podpisywane przez kozę Florkę cechują się znajomością 
tych reguł, dobrym poziomem merytorycznym, a nadto 
umiejętnością zastosowania przepisów prawa. Pisma Jana 
Kozy są z kolei niestaranne, najeżone błędami, a w części 
nieczytelne. 

Jan Koza krzyknął zdziwiony: 
– To co ja mam z tą kozą robić, jak jest mądrzejsza ode 

mnie? 
Sala znów wybuchła śmiechem.  
– Panie Koza, jeśli nie ma pan innych uwag do opinii… 
– Mam – odrzekł nieco uspokojony Jan. – Biegły napisał, 

że badał kozła Florka, a ja mam samicę, babę, Florkę.  
Sędzia przejrzał opinię: 
– Istotnie, jest tu jakaś nieścisłość. Panie biegły? 
– Chyba się znów przejęzyczyłem – rzekł biegły 

zarumieniony. 
– Ale badał pan tę kozę? 
Biegły spuścił głowę, a po chwili wyrzucił z siebie: 
– Wysoki sądzie, ja mam pięćdziesiąt sześć lat 

i odznaczenie wojewody. Z całym szacunkiem, ale koza to 
zawsze będzie koza, choćby nie wiem co umiała! Przecież to 
jest niepoważne, by badać coś, co nie wymaga badania! 

Sędzia westchnął: 
– Odraczam rozprawę o miesiąc. To jest termin dla pana 
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biegłego na sporządzenie opinii uzupełniającej. Koniec, 
żegnam państwa. – Sędzia mruknął pod nosem jakieś 
przekleństwo. Gdzieś jego awans rozpływał się w niekończącej 
opowieści o kozie Jana Kozy; w koszmarach sennych, 
w których słyszał szydercze jej beczenie. 

 
*** 
Wszystko zakończyło się jednak dość niespodziewanie. 
Pewnego dnia Jan znów znalazł w zagrodzie ciężko 

dychającą Florkę, która dodatkowo cierpiała na ostrą biegunkę. 
– Znowu próbowali – oceniła weterynarz, pani Jolanta. – 

Spójrz na te gwoździki.  
Jan patrzył na bazgrzącą w kozich bobkach dłoń pani 

Jolanty w gumowej rękawiczce. 
– I co mi robić? 
– Chyba musisz wywiesić białą flagę, mój przyjacielu, bo 

oni nie odpuszczą. Ten biznesmen, Korzymko, opłaca tutaj 
wszystkich: sędziego Jarzynę, prokuratora, naczelnika 
w urzędzie... 

– To dlaczego nie chce opłacić mnie?  
– Bo ty jeden postawiłeś sprawę uczciwie. – Zdjęła 

rękawiczki i położyła na maskę zaparkowanego auta. – 
Korzymko nie jest w stanie objąć tego rozumem; myśli, że coś 
ukrywasz. Zdradzę ci jedno. Działka, na której jest stacja 
benzynowa, należała do mojego ojca. Korzymko przy pomocy 
władz miasteczka przejął działkę za pół darmo, gdy ojciec 
chciał mi ją przekazać. Wszystko było niby legalnie. 
Rozumiesz? 

– Nie bardzo. 
– Oni tak działają. Wymyślają przepisy, które mają 

zabezpieczać porządek społeczny, a w rzeczywistości bawią się 
tymi przepisami jak klockami w przedszkolu. Z czasem to stało 
się ich jedyną drogą postępowania. Zwyczajem.  

Jan popatrzył podejrzliwie na panią weterynarz: 
– Tylko czemu koza uwzięła się jeszcze na biednego 

człowieka? Skąd te skargi? 
– Nie wiem. Moim zdaniem koza nie walczy z tobą, tylko 

z nimi. Ty i tak żadnej sprawy nie przegrasz, bo nikt nie przyzna 
racji kozie, tak jak nikt nie przyzna racji tobie w sporze z panem 
Korzymko czy naczelnikiem Prypciem. Koza walczy więc 
w twoim interesie ich własną bronią: przepisami prawa 
i papierami, które wszystko przyjmują. To niehumanitarne 
procedury i nieuczciwi urzędnicy uczłowieczyły nam kozę.  
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Jan skrzywił się natychmiast: 
– Ciężko mi to pojąć i doprawdy nie wiem, kto mi te 

kawały robi. 
Popatrzył na kozę. Zwykle żywa i harda, teraz ledwo 

dyszała. Na tułowiu uwidoczniła się szara plama sięgająca szyi. 
Wymię zmarszczyło się, od tygodnia dawało już tylko mleko 
pomieszane z krwią. 

 
*** 
Popołudniu Jan nagle obudził się z drzemki. Usłyszał 

krzyki ludzi dobiegające niedaleko podwórka. 
Szybko założył spodnie i wyskoczył z domu. Furtka od 

zagrody była otwarta.  
Jan natychmiast wybiegł na ulicę. Na drodze przy stacji 

benzynowej zebrał się tłum gapiów. 
W środku, pomiędzy nimi, leżała koza.  
Jan poznał od razu, dogorywała. Z jej głowy kapała krew. 

Uklęknął przy niej i włożył dłoń pod jej łeb. Jan czuł żwir ulicy 
zmieszany z farbą zwierzęcia. 

– Kto to był? – zapytał cicho, nie czekając odpowiedzi.  
Ludzie w tłumie pokręcili głowami, odezwały się 

pojedyncze, lękliwe głosy: 
– Nie wiemy. Szybko jechał.  
Koza wydawała z siebie ciche rzężenie. Nawet 

przechyliła łeb i wydawało się, że spogląda na swego pana. 
Jakby szukała odpowiedzi, co się tu właściwie dzieje.  

Jan gładził ją spokojnie po tułowiu. Nagle przypomniał 
sobie, że ma zawsze w kieszeni koszuli kawałek chleba, który 
Florka lubiła. Podstawił jej pod nos. Koza momentalnie się 
ożywiła. Tylne nogi spróbowała podnieść, racicami uderzyła 
w podłoże, wyciągnęła grzbiet i wówczas padła. Przestała 
oddychać. 

Grupka otaczająca Jana i jego kozę w liczbie około 
piętnastu osób zamilkła całkowicie. Jan westchnął głęboko, 
chowając chleb z powrotem do kieszeni koszuli.  

Po chwili ciszę tłumu przerwał nieco wymuszony głos 
jakiegoś wesołka: 

– Nie przejmuj się, Janie. Może zapisała ci coś 
w testamencie. 

Ludzie parsknęli śmiechem. Zaczęły się docinki. 
– No, Koza, zostałeś wdowcem! 
– Pogrzeb szanownej małżonki tu czy na Litwie? 
– Ciesz się, że ten, co walnął w twoją kozę, odjechał. 
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Jeszcze byś za naprawę auta musiał płacić. 
Jan zapytał szybko: 
– Skąd wiesz, że to było auto? 
Tenże zbladł, rozglądając się wokół jakby szukając 

wsparcia. 
– A co innego?  
Jan nie odpowiedział. Czekał jeszcze kwadrans, gdy 

większość się rozeszła. Zostali tylko drobni pijaczkowie, którzy 
liczyli, że Koza podaruje im trupa na mięso. 

 
*** 
Epilog tej historii tylko na pierwszy rzut oka budzi 

wątpliwości.  
Wiadomo, że Koza opuścił dobytek, a podobno 

zamieszkał gdzieś nad morzem. Miasto opuściła też pani 
Jolanta – weterynarz, więc ludzie rozgłaszali plotki, że wyjechali 
razem. Nie wiadomo. Faktem jest, że w mieście nie było już 
weterynarza, a przyszłość pokazała, że powinien być.  

Bo: a to wszystkie trzy dobermany naczelnika Prypcia 
nagle pogryzły się z niewiadomych powodów; a to nagły pomór 
kotów dosięgnął ulicę Krakowską, w tym pupilów sędziego 
Jarzyny; a to wreszcie ciekawie zapowiadająca się hodowla 
strusi biznesmena Korzymka nie doszła do skutku, bo strusie 
za nic w świecie nie chciały się parzyć.  

Sam naczelnik został wkrótce zdegradowany w urzędzie, 
a biedny sędzia Jarzyna już do stanu spoczynku pozostał 
sędzią sądu rejonowego.  

I niektórzy mówili, że to klątwa starego Jana Kozy, 
a jeszcze inni, że to klątwa samej Florki.  

Pijaczkowie, którzy byli przy jej śmierci, wszakże 
solennie poświadczali, że gdy już większość gapiów odeszła, 
koza na chwilę jeszcze ożyła i ludzkim głosem powiedziała do 
nachylonego nad nią Jana: 

– A zagrody to mi jednak nie powiększyłeś, sknero. Choć 
tyle skarg po urzędach… 
 
 

Łukasz Szteleblak 
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KAREL VAN DE WOESTIJNE________wiersze 
 
 
 

Jestem teraz sam, zbolały 
 
 
Jestem teraz sam, zbolały. W opiekuńczym 
żółtym zmierzchu. Przez otwarte okno słyszę, 
jak do misy z kryształu spadają wilgotne kwiaty. 
 
Jeszcze nie wiem, czy ją pokocham 
w tym lekkim sunięciu kroków, 
pełną dobroci dla mego dziwnego życia. 
 
Jestem smutny. Słyszę jej ciche stopy 
i słodki głos, tam na dole, w mokrym ogrodzie. 
 
 
 

Marto, Magdo oraz ty 
 
 
Marto, Magdo oraz ty, 
bezimienna, trzecia z nich, 
lecz jedyna spośród trzech, 
co poruszasz mnie do głębi. 
 
Niechaj jedna się zamęcza, 
druga niechaj ma skrupuły, 
lecz ty jedna mi obiecaj 
złote góry i doliny. 
 
Dójcie kozy, lepcie chleb, 
ty jedyna śpiewaj pieśń, 
co zaprasza do miłości 
i do smutku prosi też. 
 
Niechaj blask znieruchomieje 
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w twoich oczach jak kamienie. 
Nie chcę wiedzieć, że ich odprysk 
zdołał utkwić w moim wzroku. 
 
Który biedak noc tu spędzi 
bez czerpania z niej korzyści? 
Mam porzucić odpoczynek 
dla tych warg, co źle rozkwitły? 
 
Jedna niech zakłada fartuch, 
druga nęci piękną mową. 
Lecz ty jedna zostań w miejscu 
jak ja trwam tu nieruchomo.  
 
 
 

Kiedy już zamkniesz za sobą 
 
 
Kiedy już zamkniesz za sobą 
głuchy niepokój wieczoru 
(wysoko lśni księżyc – 
dzika kosa czerni) 
nie odwracaj się do wnętrza 
o ponurych, splątanych belkach. 
Gdy w niebie nabrzmiewa księżyc, 
tutaj się cieni Twój los. 
 
 
 

Piosenka 
 
 
Zanim wstanie świt, 
skąpie sobą oczy, 
rzeźnik z mrocznych drzwi 
ostrzy lśnienie noży. 
 
Nim wstanie nadzieja 
zdolna do wdzięczności – 
zadymioną drogą 
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kataryniarz kroczy. 
 
Umilkł hałas noży. 
Przeszedł kataryniarz. 
Teraz, w dziwną ciszę, 
wrasta krzyk cierpienia.    
 
 
 

Główki róż drżą na deszczu 
 
 
Główki róż drżą na deszczu. 
 
Nigdy chyba nie zrozumiem, 
czemu w smutku, w swej udręce 
potrafię kochać bardziej 
niż w pieszczocie ust. 
 
W ogrodzie pochylonych kwiatów, 
wśród konania dnia, gdzie dom powoli 
zamykający moją gorączkę,  
dostrzegam lekko uniesioną twarz żony, 
czułej, zawsze uśmiechniętej. 
 
I pomyśleć, dobry Boże, 
że nadal wyczekuję miłości 
jeszcze większej i większej. 
 
Jak piękne są w deszczu ociężałe róże. 
 
Jak dziwne jest serce. 
 
 

Przełożył Dariusz Dziurzyński 
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SIMONA VINCI____czarny sierpień 
 
 
 

Tyle deszczu, tyle życia, które jest jak wezbrane niebo 
Tego czarnego sierpnia. 

                                              
Derek Walcott, Dark August 

 
 
 Szyby samochodu są zawsze brudne. To stary 
samochód, a ja, prawdę powiedziawszy, nie robię wiele, żeby 
było to mniej widoczne. 

Opony są gołe i za każdym razem, kiedy przejeżdżamy 
po mokrej nawierzchni, ze strachu drżą mi ręce. Deska 
rozdzielcza jest pokryta pyłem – piaskiem z plaży w Corte dei 
Butteri, gdzie zabrałam małą, żeby pospacerować przez dwa 
czy trzy dni. Żeby pozbierać białe muszle, które tak lubi. 
 Zbiera je do żółtej plastikowej torebki, którą trzyma 
w samochodzie, w chaosie toreb i walizek. Łamią się. Rozbijają 
się wszystkie, przerzucane to tu, to tam i zgniatane ciężarem 
bagaży, które zmieniają ułożenie każdego ranka, kiedy 
wyjeżdżamy z hoteli. Ale mała tego nie wie. Tych, które zebrała, 
już więcej nie ogląda, nie wyciąga ich nigdy z żółtej torebki. 
Myśli już o tych, które zbierze dziś, a później jutro. Kiedy 
dojeżdżamy do plaży, pobudza się, odwraca się do tylnego 
siedzenia, próbując chwycić torebkę, ale nawet jak jej się uda, 
nie otwiera jej. Kładzie ją sobie na kolanach i patrzy przed 
siebie. Obserwuje białą linię plaży, wyostrza wzrok i kręci 
nosem jak pies na trufle. 
 Dziś nie ma słońca. Dzień końca sierpnia, jakich wiele 
nad morzem: zasnute niebo, ciemne morze, wiatr, który 
sprawia, że drży powierzchnia wody. Ludzi na plaży nie ma 
wielu. Jakiś zapomniany parasol, zamknięty. Dwa czy trzy 
krzesła leżące na ziemi. Jakiś samotny spacerowicz. Pies, który 
szczeka na fale. 
 I tak ją tam zabrałam. Żeby zbierać muszle nie potrzeba 
słońca. Dobrze jej to robi. Spacerowanie gołymi stopami 
po świeżym piasku, oddychanie czystym powietrzem, bycie 
zajętą zbieraniem muszli. 
 Zerkam na nią kątem oka, od czasu do czasu, kiedy 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

103 
 

prowadzę. Jest dziewczynką dość drobną, z bardzo długimi 
włosami, ciemnoblond, zebranymi nisko w kucyk. Wydają się 
zawsze brudne. Jak samochód, jak wszystkie rzeczy, którymi 
ja powinnam się zajmować. Przychodzi mi to na myśl zawsze, 
kiedy prowadzę, prawa stopa napierająca na pedał gazu i ręka 
zaciśnięta na drążku zmiany biegów, wszystko to, co do mnie 
należy, jest takie: brudne, źle położone, trochę upadające. 
Także moja córka, poza samochodem, domem, ogrodem. 
 Ale mała nie wydaje się cierpieć przez to. Patrzy prosto 
przed siebie, myśli o muszlach. Dobrze jej. 
 Dziś rano zatrzymałyśmy się, żeby zatankować. 
Dystrybutor był rodzajem wyspy pośrodku czerwonej i spalonej 
ziemi Maremmy. Były tam konie ze wszystkich stron, konie 
powolne, które kołysały ogonem i głową na wietrze, powodując 
falowanie ciemnych grzyw. A także krowy mleczne i białe krowy 
z ogromnymi rogami. Mała wychylała się przez okno krzycząc 
muuu. Krowy nie podnosiły głów z pastwiska, miały 
półprzymknięte oczy i były dręczone przez muchy. 
 Jak tylko zatrzymałyśmy się przed dystrybutorem, 
wyskoczyła z auta zostawiając otwarte drzwi. Gruba kobieta 
siedziała przed witryną lokalu, w którym była kasa. Miała 
na sobie krótką sukienkę zrolowaną na gołych, ogromnych 
i opalonych udach. Wydawały się miękkie, ale solidne, i chętnie 
podbiegłabym do niej i zatopiłabym się w nich, poczułabym 
ciepło skóry, ten zapach z pewnością czysty i zdrowy, już trochę 
kwaśny i słony przez upał. Patrzyłam na moją córkę biegnącą 
w kierunku kobiety i zatrzymującą się gwałtownie przed nią. 
Kobieta, jak krowy, nie podniosła wzroku, powachlowała sobie 
pierś zwiniętą gazetą i sapnęła. 
 Wtedy mała wyciągnęła rękę w kierunku jej kolan 
i musnęła ją. Co za dziwna sprawa, i jaki lęk powoduje, 
pomyślałam, siedząc we wnętrzu samochodu: moja córka 
zawsze robi rzeczy, które ja chciałabym zrobić, ułamek sekundy 
po tym, jak o nich pomyślałam. Nawet jeśli to coś głupiego, 
a głupie są wszystkie tego typu rzeczy, które między nami 
zachodzą. Może później, kiedy będzie większa, będzie to samo 
z rzeczami bardziej poważnymi. Jakby była przedłużeniem 
mnie, mojego życia zawsze niedokończonego. Jak krok 
w stronę określoności, otóż to, to bardziej to. Moja córka działa 
tam, gdzie ja zawsze tylko myślałam. I zamyka koło, dopełnia 
rysunek. Ona to robi, zamiast mnie, nie wiedząc o tym. 
 Kobieta nic nie powiedziała. Patrzyła na małą bez 
uśmiechu, a w końcu się podniosła. Zatankowałyśmy 
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i odjechałyśmy. 
 Od kiedy trwa ta podróż z chmurami, które płyną 
po przedniej szybie, i z wsią, która rozciąga się dookoła auta, 
w okienkach? Kilka dni, może już tydzień. Hotele i pensjonaty 
są wszystkie podobne. W mojej głowie, bo w rzeczywistości są 
naprawdę różne. Ale w środku, obrazy się mieszają, kąty 
i sufity, tapety, stoliki i łóżka, jak o tym myślę, układają się jak 
fragmenty kalejdoskopu, z tych co podobały mi się 
w dzieciństwie, a dziś już niemal ich nie ma. Nieistniejące 
pokoje, w których pojemnik na szampon z różowej ceramiki 
w kształcie muszli z hotelu w Capalbio łączy się z uszkodzonym 
stolikiem z drewna orzechowego z nadmorskiego pensjonatu 
w Principia. 
 Niekiedy zdarza się też tak z twarzami ludzi, i z ich 
słowami. Mieszają się i nie pamięta się już, kto co powiedział, 
i kiedy. Lepiej o tym nie myśleć. Kiedy prowadzę, zapominam 
o tych rzeczach. Zostają szczegóły. 
 Kiedy wchodzimy po raz pierwszy do pokoju, rozglądam 
się dookoła, żeby zebrać obraz za jednym razem, ale nigdy mi 
się nie udaje, jest nieuniknione, że oko zawiesi mi się na jakimś 
nieistotnym szczególe i zniweczy wrażenie całości. Pokój znika, 
zostaje tylko to horyzontalne rozcięcie na zasłonie, to ciemne 
słojowanie na biurku, podarta narzuta. Drzewo, które ukazuje 
się nagle w rogu okna. Zeschnięta gałąź wyciągnięta ku mnie 
jak ramię staruszki. 
 Mała na nic nie patrzy, wchodzi szybko, tym chodem 
prężnym i silnym, trochę prostackim, odziedziczonym po ojcu. 
Rzuca żółtą torebkę z boku łóżka, po stronie, którą wybrała – 
zazwyczaj po tej bliżej okna – i siada na podłodze, żeby 
ściągnąć buty. Biało-czarne tenisówki, z wysoką podeszwą 
i sznurówkami brudnymi i zasupłanymi. Patrzy zawsze prosto 
przed siebie i nic nie mówi. 
 Ja wiem, że jest głodna, ale chciałabym, żeby mi 
to powiedziała, a zamiast tego czeka; czeka, żebym 
to ja zadecydowała, kiedy jest pora na kolację. Kiedy biorę 
prysznic i smaruję się balsamami i kremami nawilżającymi, 
słyszę rytmiczne i męczące stukanie piłeczki pingpongowej, 
którą odbija o ściany pokoju. 
 Dziś jednak, kiedy byłyśmy w samochodzie, powiedziała 
mi, że jest głodna, nie odwracając głowy, nie zmieniając 
wyrazu. 
 Jestem głodna. 
 Zwolniłam, spojrzałam na nią przez sekundę, później 
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wróciłam do normalnego rytmu, nawet przyspieszyłam, mając 
nadzieję na dojrzenie na horyzoncie jakiegoś snack baru, 
karczmy, czegokolwiek. 
 Po zdarzeniu z kobietą na stacji benzynowej mała 
ponownie zamknęła się w milczeniu, jeszcze głębszym niż 
zazwyczaj. Ręce nieruchome na kolanach, zapięte pasy 
bezpieczeństwa, które wrzynały jej się w ciało, i zaciśnięte usta. 
Żółta torebka położona przy jej nogach, zamknięta. 
 Dziś na plaży nic nie zebrała. Patrzyła na nieruchomą 
i bladą linię morza stojąc na brzegu, palce stóp zanurzone 
w zimnym piasku i dłonie zaciśnięte w pięści, wiszące wzdłuż 
boków. 
 Niekiedy męczę się. Niekiedy męczy mnie wszystko, 
samochód, mała, ta absurdalna podróż, która trwa za długo, ten 
nieprzyjemny sierpień ze zbyt gęstymi chmurami powodujący 
ponure wrażenie rozpadu. Chciałabym wziąć małą i potrząsnąć 
nią, wysadzić ją siłą z samochodu i porzucić gdzieś w środku 
Maremmy, zostawić ją tam jak zostawia się zbyt ciężki 
i niepotrzebny pakunek. Jestem przekonana, że nic by się jej 
nie stało, stałaby tam nieruchoma jak kamień, część środowiska 
naturalnego: kamień, zeschły pień, bryła czerwonej ziemi, 
urodzajna i niema. Kto wie, może z czasem zapuściłaby tam 
korzenie, stała się drzewem, kłującym krzakiem. 
 Z przodu: droga wydrążona siłą w czerwonej ziemi. 
Po bokach: nadal czerwona ziemia, i białe krowy, i konie, 
i niskie krzewy. 
 Samochód sunie pośrodku tej okolicy typu dziki zachód, 
gdzie od czasu do czasu widać przejeżdżający mały pociąg. 
Miejscami przypomina moją równinę padańską, ale tutejsze 
kolory są intensywniejsze. 
 Na środku pola: trzy stare metalowe wanny, wszystkie 
zardzewiałe, z trzciną w środku. 
  Na plaży: patrzę na gęstą wodę, która rozbija się 
o czarne skały. Skały czarne, lśniące, wydają się wulkaniczne. 
Deszcz pada, szybki i zacinający, małe krążki na kałużach 
między skałami znikają natychmiast, wciągnięte przez falujące 
morze. 
 Wyobrażam sobie, że mała mogłaby zsunąć się ze skał, 
z miękką gumą tenisówek, która ślizga się po mokrej 
powierzchni. Widzę jej małą okrągłą głowę rozbijającą się jak 
melon o ostrą czarną skałę. Krew, która wypływa, masa 
mózgowa: dojrzały owoc, który otwiera się i wypuszcza sok. 
 Co dziwne, ta myśl, zamiast mnie niepokoić, uspokaja 
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mnie. Widzę jej delikatne ciało wleczone siłą ciemnych fal 
i ślady krwi zmywane przez morski pływ. Znowu czarne skały, 
lśniące i czyste w ponurym świetle tego popołudnia. Znów cisza 
dokoła po huku, tylko szum wody między kałużami. 
 Nie pierwszy raz mi się to zdarza. Nie w tych dniach. 
Stało się to na szczycie schodów prowadzących do morza, skąd 
widać Madonnę z morza: wyobraziłam ją sobie spadającą 
w dół, jak bela tkaniny, koc, dywan. Bez hałasu, bez nawet 
jednego jęku. Znika tam w dole, za ostatnim stopniem. 
 Teraz, w samochodzie z opuszczonymi szybami 
i wiatrem, który wlatuje świszcząc, patrzę na nią pośpiesznie 
i myślę, że ją kocham. Mimo wszystko nie potrafię przestać. 
Jej płaski profil, brudne włosy, warga wystająca do przodu i jej 
żółta torebka położona na kolanach. Jest tam. Oczywistość, 
jedyna w moim życiu. Razem z drogą, teraz lśniącą 
od deszczu. 
 Wjeżdżam w rozwidlenie Aurelii, które prowadzi 
do Talamone, trzymając mocno kierownicę obiema rękami, 
skręcam przechylając całe ciało i głowę. 
 Przecież mogłybyśmy się rozbić. Mogłabym stracić 
kontrolę nad autem i pozwolić mu ześliznąć się do wody. 
Uderzyłybyśmy w barierkę, a może tylko byśmy się o nią otarły 
przez kilka metrów, a iskry leciałyby z drzwi jak przepiękne 
światła, a później samochód przewróciłby się całkiem, 
wybuchając wielkim ogniem. Włosy, włosy małej, spaliłyby się 
jako pierwsze. Jak garść żółtej słomy, zrolowana słomianka, 
miotła z sorgo. Płomień szybki i niebieski. 
 Zatrzymujemy się w małym i brudnym pensjonacie, 
czymś w rodzaju motelu. Samochód zostawiamy na parkingu 
za małą budowlą z czerwonych cegieł, do której właścicielka 
skierowała mnie szerokim gestem ramienia. 
 Dwa jasnobrązowe psy biegają po placu, między 
zaparkowanymi autami. Małej psy nie interesują. Kiedy 
ja wypakowuję walizki i dużą torbę z ręcznikami, ona kopie 
czerwoną ziemię i obserwuje chmury pyłu, które wznoszą się 
spod podeszwy jej butów. Psy podbiegają do niej. Nie patrząc 
na nie, mała kopie dwa razy w ich kierunku i trafia je ziemią. 
Skomlą i uciekają schować się pod ciepłym podwoziem jednego 
z aut. Ukryte tam pod spodem, w tym cieniu zakurzonym 
i ciepłym, patrzą na nogi małej, które uparcie nie przestają 
wzburzać ziemi i kopać pyłu. 
 Pokój jest przyzwoity, z małym oknem wychodzącym 
na zaorane pola, gdzie szereg cienkich i koślawych drzew 
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oliwnych pnie się jak okiem sięgnąć. Chmury, które widać przez 
okno są grube i ciemne. Szare, ołowiane. Wkrótce zacznie 
padać. Przez okno patrzę na pole: mała jest tam, gdzie zaczyna 
się rząd oliwek, bawi się czerwoną ziemią, siedząc na ziemi. 
Psy trzymają się z dala, obserwują ją, węszą w powietrzu. 
Mała, nagle, wstaje i zaczyna biec. Biegnie w górę pagórka, 
wzdłuż rzędu oliwek. Biegnie niezgrabnie, kołysząc ramionami 
w przód i w tył, głowa opuszczona jak u muła. Na szczycie 
zatrzymuje się nagle i wznosi ręce do nieba, następnie pozwala 
im znów opaść wzdłuż boków. 
 Robi dziwne rzeczy, ale ja to wiem, jestem 
przyzwyczajona. 
 Późnym popołudniem, po tym, jak przespałyśmy się 
na małym i twardym pensjonatowym łóżku, bierzemy samochód 
i jedziemy w kierunku plaży w Alberese. Został już tylko cieniutki 
pasek piasku, resztę zjadło morze. 
 Jak zazwyczaj, patrzę na nią z daleka. Obserwuję, jak 
spaceruje brzegiem, chude nogi, które wystają z niebieskich 
bermudów, gołe stopy. Buty gdzieś zostawiła, pomiędzy mną 
a morzem. Plastikowa żółta torebka, ściska ją w ręce. Nie 
odwraca się do mnie ani razu. Spaceruje w tę i z powrotem 
wzdłuż odcinka, który sobie wybrała, od porzuconego 
i zeschniętego pnia do wściekle pomarańczowego parasola. 
Nie wybrała jeszcze żadnej muszli. Patrzy prosto na horyzont 
i spaceruje. 
  A jeśli morze by ją porwało? Myślę. Jeśli to morze 
z romantycznego obrazu, nieco wzburzone przez wiatr 
i pomalowane na zielono i biało, zakryłoby jej głowę? Łagodną 
falą, nieco tylko wyższą i dłuższą, oplatającą i letnią, mogłoby ją 
wciągnąć i pochłonąć. 
 Nie byłoby potrzeby pogrzebu, białej trumny wkładanej 
do ziemi. Jej ciało dryfowałoby między rybami, rozkładałoby się 
w wodzie, aż stałoby się jednym bladym robakiem, kijanką, 
czymś jak na początku życia. 
 Mała wraca, wkłada buty bez otrzepania palców z piasku. 
Nic dziś nie zebrała. Żółta torebka pozostała zamknięta. 

Te moje myśli przypominają szum liści na wietrze. Liście 
brzozy małe jak monety, które kołyszą się lekkie i spotykają się. 
Są dziwną formą, jaką niekiedy przyjmuje miłość. A kiedy 
znikają, zaraz po tym jak je pomyślałam, zostawiają znów 
uczucie nagie i czyste, bez cieni. Od niedawna nie wspominam 
już wszystkich tych uciążliwości, których doświadczyłam, będąc 
w ciąży, tego ogromnego brzucha i plam na twarzy, mdłości 
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i ciężkości nóg, nie pamiętam już bólu, którego doświadczyłam 
w dniu jej narodzin, ani jak mnie wkurzają jej tenisówki brudne 
od błota, rzucone na podłogę, na jasną wykładzinę w naszym 
domu. 
 Dziś znów pada. Sierpniowy deszcz, czarny i wściekły, 
który na koniec dźwięczy o morze i zostawia tylko 
nieprzejrzystą powłokę na horyzoncie. 
 Jesteśmy na plaży, ale nie jesteśmy same. Jest też para, 
która posuwa się w naszą stronę w wodzie, niebieskiej i białej. 
Idą wolno, ich nogi stawiają opór gęstemu ciężarowi i prądom. 
Woda sięga im do pasa. Kobieta wydaje się znacznie młodsza. 
Ma niemodny kapelusz, z szerokim rondem, biały kapelusz 
przytrzymywany przez apaszkę w żółte i niebieskie groszki, 
jednoczęściowy kostium, ciemny. Jest chuda, elegancka, twarz 
ma ledwo poznaczoną delikatnymi zmarszczkami. Mężczyzna 
ma siwe włosy, jest zgarbiony, twarz ma cierpiącą. Idzie, 
trzymając się kobiety i mamrocze coś. Kiedy są już dość blisko, 
pojmuję, że kobieta zadaje mu ćwiczenia. 
 Dalej, rozluźnij się, nie bądź taki sztywny, rozluźnij 
mięśnie, dalej, ja cię trzymam, nie tak, nie tak… 

Głos jest spokojny. 
Starczy, już starczy, daj mi wyjść, jestem zmęczony, 

starczy mówię… 
Ona obejmuje go obiema rękami, jego twarz zatopiona 

w jej szyi. Trzyma go tak i powoli ciągnie w kierunku brzegu. 
Nawet mała stanęła nieruchomo, żeby na nich patrzeć, 

wzrok bez wyrazu, skóra przemierzana przez długie dreszcze. 
Gołe stopy zanurzone w mokrym piasku, na brzegu. Żółta 
torebka ściskana w rękach. 

Co widzi? 
Patrzę na nią, i patrzę na tych dwoje, którzy oddalają się 

powoli w kierunku, z którego przyszli. 
Tego wieczora mała nie jest głodna. Bawi się łazankami 

w sosie na owalnym talerzu i patrzy na zewnątrz przez 
restauracyjną szybę na ciemny las sosnowy. Dwa psy śpiące 
na ziemi, z pyskiem rozpłaszczonym na czerwonym pyle. 

Przed pójściem do łóżka, już w piżamie, pyta mnie, czy 
może wyjść na podwórze. Nie to, że nie może. Teraz jest pora 
na spanie, jutro. 

Następnego dnia, na plaży, oddala się ładny kawałek, 
bez ściągnięcia butów, z żółtą torebką przyciśniętą do piersi. 
Kiedy dochodzi w pobliże czarnego pnia, jakby spalonego 
i bardzo dużego, zatrzymuje się. Otwiera torebkę i zagląda 
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do środka. Widzi kawałeczki muszli, cały ten biały proch. 
Postrzępione odłamki, białe i szare, niektóre niebieskie 
i różowe. Wysypuje całą zawartość na piasek, bez patrzenia. 
Potrząsa torebką przez jakiś czas, następnie ją też wyrzuca. 
Wiatr natychmiast ją porywa, jednym silniejszym podmuchem 
nadmuchuje ją i unosi jak balonik. 

Mała wraca, twarz zwrócona do mnie, spokojna i sucha 
jak kartka papieru. 

Przestało padać. Kręgi na wodzie stają się coraz rzadsze 
i zabarwione światło, jaskrawopomarańczowe, odbija się 
od morza, jakby z niego wychodziło, łamiąc jego powierzchnię. 
To wrzesień, który się zbliża. Ten czarny sierpień się kończy. 
Dziwny jest kierunek, który przyjmuje niekiedy miłość. 
 
 

Przełożyła Agnieszka Piwowarska 
 
 
 

 
 

 
Piotr Leszczyński, Jajego 
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KONSTANTY ARBIENIN________niepalący 
 
 
 

W pewnym kraju żyli trzej mężczyźni: Gawriła, Waldemar 
i Sidor. Gawriła z papierosów najbardziej lubił amerykańskie 
camele. Waldemar wolał rodzime pegazy. A Sidor w ogóle nie 
palił. Gawriła był człowiekiem przedsiębiorczym i dużo na tym 
skorzystał – prowadzał tam i siam karawany, kładł wodociąg na 
pustyni, organizował kontakty handlowe, jednym słowem, uwijał 
się w pocie czoła, aż wreszcie wzbogacił się i zdobył władzę. 
Waldemar przeciwnie: z natury był poetą, pisał wiersze, tworzył 
pieśni, układał epigramy, ogólnie rzecz biorąc, szybował 
w przestworzach wysokiej sztuki, aż w końcu stał się sławny 
i zyskał szacunek. A Sidor niczym się nie zajmował, całe dnie 
zalegiwał na kanapie, gapił się w sufit albo w okno, plątał bez 
celu i w sumie nie został nikim. I tak sobie wszyscy trzej żyli, aż 
poumierali. 

Po śmierci Gawriła trafił do piekła, na pustynię. 
Waldemara skierowali do raju. Tylko Sidora nigdzie nie puścili, 
więc dalej siedzi bezczynnie pośrodku tego tunelu, co łączy 
niebo i ziemię. Siedzi godzinę, siedzi dobę, siedzi tydzień. 
Przelatuje koło niego jakaś bezcielesna istota. 

– Ej – krzyczy – nie miałbyś może papieroska, dobry 
człowieku? 

– Chętnie bym poczęstował – mówi Sidor – ale ja nie 
palę. 

Istota popatrzyła na niego ze zdumieniem i poleciała do 
siebie. Siedzi Sidor dalej. Miesiąc siedzi, rok siedzi, wiek siedzi. 
Znudziło mu się siedzenie, zmęczyło go. Poszedłbym, myśli, 
przejść się trochę, odwiedzić swoich starych kolegów, zobaczę, 
jak tam się kto urządził, jak tam sobie żyją. 

Jak pomyślał, tak zrobił. Najpierw poszedł tunelem na 
dół, na ziemię, przedostał się do jej piekielnego wnętrza, 
wypytał tam miejscową, rogatą ludność, gdzie można znaleźć 
takiego a takiego Gawriłę. Wyjaśnili mu i pokazali drogę. 
Przyszedł Sidor na piekielną pustynię, patrzy – dokoła jak 
okiem sięgnąć gorący piach, ze stu czterdziestu słońc na niebie 
leje się niemiłosierny żar – i więcej nie ma niczego. Powlókł się 
Sidor przez pustynię, pięćdziesiąt lat się tak wlókł, aż 
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w pięćdziesiątym pierwszym roku znalazł Gawriłę. A ten po 
szyję zasypany w piachu, tylko głowa wystaje, czarna jak 
węgiel, para gwiżdże z uszu i leci kłębami do nieba. Gawriła 
prosi pić nieludzkim głosem, a obok stoi bies-nadzorca 
i zamiast wody wpycha mu do ust papierosa – camela. Gawriła 
zobaczył Sidora, ucieszył się, zaczęli gadać o życiu. 

– U mnie – skarży się Gawriła – paskudnie, gorzej być 
nie może, zagotowałem się. Wszystko się we mnie spaliło, nie 
wiem, jak się jeszcze dusza trzyma. Całe życie marzyłem 
o dłuższej, spokojnej przerwie na papierosa – no i się 
doczekałem, kopcę teraz bez przerwy, aż mnie mdli od tych 
cameli. Zresztą stawaj obok mnie – sam zobaczysz, ile jest 
licho warte.  

– Co mi tam – myśli Sidor – może i stanę, spróbuję 
twojego licha, i tak nie mam nic do roboty. Tylko palić nie będę. 
Bies-nadzorca natychmiast wykopał dla Sidora dołek, zakopał 
go po szyję, wysmarował mu ciemię postnym olejem, żeby się 
nie spaliło na słońcu. Sterczał Sidor w tej katowni cały rok. 
Sprzykrzyło mu się do stu diabłów, wymęczył się, cały mokry. 
Najwyższa pora, myśli sobie, wyłazić. 

– Dziękuję – mówi – za gościnę. Wypróbowałem na 
własnej skórze: gorąco u ciebie, Gawriła, a przede wszystkim – 
pełno dymu. Idę teraz dalej, do Waldemara. Nie poszedłbyś 
ze mną? 

Zamyślił się Gawriła, zmarszczył brwi. 
– Nie – mówi – nie pójdę. Źle tu jest, ale się 

przyzwyczaiłem. Pójdę stąd – i kto mi zagwarantuje, że 
w innym miejscu będzie lepiej? A jeśli to wszystko bujda? Nie, 
lepiej już się tutaj przemęczę. A Waldemara pozdrów ode mnie. 

Trudno, no to nie. Pocałował Sidor Gawriłę w gorące 
czoło, uścisnął łapę biesa-nadzorcy i wyruszył w drogę. Wylazł 
z piekieł, wgramolił się do tunelu i doszedł do samego nieba, 
wywiedział się tam, gdzie można znaleźć niejakiego 
Waldemara. Odprowadzili go aniołowie, gdzie należało. Wszedł 
Sidor do raju i patrzy, wokół ni ziemi, ni nieba, tylko obłoki 
i światłość – tak jasna, że oczy łzawią i serce zamiera. 
Powietrze rześkie, wszędzie pachnidła, słowiki z cykadami 
śpiewają na dwa głosy, dal bezkresna. Szybował Sidor w tej dali 
jakieś dwieście lat, a kiedy stracił rachubę, spostrzegł wreszcie 
Waldemara. Leży wygodnie na chmurce, czyściutki aż się 
świeci, wącha róże, a w ustach trzyma pozłacaną sziszę 
z najlepszym tytoniem firmy Pegaz. Waldemar się zaciąga – 
i deklamuje nowe perły nieśmiertelnej poezji. A wokół niego 
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uwija się rój małych, skrzydlatych muz: jedna notuje, druga 
przygotowuje do druku, trzecia wydaje, czwarta pisze 
pochwalne recenzje, piąta tłumaczy na wszystkie języki naraz – 
i tak dalej. Waldemar ucieszył się na widok Sidora, bez ceregieli 
uraczył go autografem, zaczął udzielać wywiadu i o sobie 
brylantowym opowiadać. 

– U mnie – śpiewa – w życiu naprawdę nieźle. Mało że 
nieźle, po prostu jak w bajce. Bo widzisz, jak to się czasy 
zmieniły. Kiedyś muzy mi wszystko dyktowały, a teraz to ja im 
wszystko dyktuję. Czego jeszcze chcieć, czegóż oczekiwać? 
Kładź się, mój drogi, obok mnie, posmakuj mojego szczęścia. 
Zetknij się z tym, co – nie bójmy się tego słowa – wielkie. 

– Czemu nie – odpowiada śpiewnie Sidor – mogę i się 
położyć dla odmiany. I tak nigdzie mi się nie spieszy. Tylko palić 
nie będę. 

Wyciągnął się na ciepłym obłoczku, a Waldemar zaczął 
deklamować pięćset drugą pieśń swojego pośmiertnego eposu, 
zanim doszedł do dwutysięcznej strofy, minęły prawie trzy lata. 
Znudziła jakoś Sidora poezja, zaczął ziewać, rozpraszał się, 
spać mu się zachciało. Zauważył, że Waldemarowi nie podoba 
się takie zachowanie. Pomyślał Sidor, że pora się zbierać. 

– Dziękuję najuprzejmiej – mówi – miło było… 
Spróbowałem twojego szczęścia, Waldemarze, owszem, jest 
wspaniałe, ale strasznie tu dużo dymu. Pójdę. Sprawdzę teraz, 
jak tam żyją na ziemi – bardzo dawno nie byłem. Nie 
zechciałbyś mi towarzyszyć? 

Waldemar zdumiał się, wypuścił dym z ust, nawet 
przestał mówić wierszem. 

– No coś ty? – odpowiada – Czego mam tam szukać? 
O mnie tam pewnie już całkiem zapomnieli. A tutaj mam tłum 
wielbicielek i wszystkie warunki potrzebne do pracy. Nie, 
nigdzie się stąd nie ruszam, za żadne skarby i przywileje. 

Cóż, jak nie, to nie. Objął Sidor Waldemara na 
pożegnanie, wycałował zapłakane skrzydlate muzy i wyruszył 
w daleką drogę. Opuścił raj, z niebios zszedł na dół na ziemię. 
A na ziemi tymczasem nastąpił złoty wiek: wszyscy Ziemianie 
siedzą, nic nie robią, tylko fajkę pokoju palą i jeden drugiemu 
przekazują, żeby wojny nie było. Sidor, od razu jak to zobaczył, 
niezmiernie się uradował. No, myśli sobie, wreszcie trafił tam, 
gdzie trzeba. O, tu wreszcie będę w swoim żywiole. Przysiadł 
z boku, a jakiś tubylec wyciąga do niego fajkę pokoju 
i proponuje zapalić za nową znajomość. 

– Dziękuję – mówi Sidor – ale ja nie palę. Wybaczcie, 
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Ziemianie. 
Tubylec bardzo się zdumiał, zawołał ludzi. Przyszli 

ludzie, zaczęli się zastanawiać, co to za dziwny archetyp na ich 
ziemi siedzi i nie chce zapalić. Zaczęli wertować księgi, 
sprawdzać spisy, nigdzie Sidor nie figuruje. Postanowili 
przepędzić go na cztery wiatry. Sidor wrzeszczy, próbuje się 
bronić. 

– Co wy robicie – krzyczy – bracia?! Bójcie się Boga! 
Przecież to ja – ja pierwszy siedzieć zacząłem. To przecież ja 
swoim siedzeniem wyprzedziłem wasz złoty wiek! To przecież ja 
przygotowałem wam grunt! Kogo wy wypędzacie, Ziemianie? 

– Siedzieć to może i siedziałeś – mówią mu ludzie – ale 
palić to ty nie palisz! Znaczy się, nie jesteś nasz. Wynoś się, 
dobry człowieku, póki po koleżeńsku nie policzyliśmy ci żeber. 

Ledwo uszedł z życiem Sidor. Wrócił do tunelu 
zmęczony, chciał odpocząć – patrzy, a na jego miejscu 
spotkana wcześniej bezcielesna istota otworzyła sklepik 
z papierosami. Siedzi za ladą i puszcza oko do Sidora.  

– Właśnie – mówi – tu się urządziłam. Bo żeby w całym 
tunelu ani jednego stoiska z papierosami nie było!? Do czego to 
podobne! 

Zesmutniał Sidor, sposępniał. Więc nigdzie, myśli sobie, 
nie mogę się urządzić, nigdzie moja dusza nie może się 
zadomowić, nigdzie mi się nie podoba, a gdzie mi się podoba, 
tam nie ma dla mnie miejsca. Czy nie zapalić w końcu z tego 
wszystkiego? Prawie się zdecydował, tylko teraz znowu nie wie, 
co wybrać – pegazy czy camele? Zamyślił się Sidor, usiadł, 
oparł się o ścianę. I do tej pory siedzi w tunelu między ziemią 
a niebem, niedaleko sklepiku z papierosami. Siedzi, nic nie robi, 
ciągle myśli. 
 
 

Przełożył Rafał Siwicki (konsultacja: dr Monika Krajewska)
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EDUARD DWORKIN________________aorta 

 
 
 
Aorta Witkina była zielona, ale tylko od maja 

do września. Kiedy zaś nadchodziła jesień, słońce chowało się 
za chmurami, a temperatura na zewnątrz spadała, aorta żółkła, 
usychała i lada moment gotowa była odpaść. Witkin znajdował 
się na granicy niebytu, jednak lekarze nie pozwalali mu 
przeminąć wraz z opadającymi liśćmi. Przyjeżdżała karetka 
i zabierała niecodziennego pacjenta do Instytutu Fizjologii. Tam, 
w warunkach cieplarnianych, dzięki intensywnej kuracji 
importowanym chlorofilem, chory pomału odżywał. Choć czuł 
się już całkiem znośnie, nadal leżał obojętnie pod grubym 
kocem lub przesiadywał przy kaloryferze i, milcząc, bębnił 
palcami po zakurzonej, pękniętej szybie. 
 – Może tak do Afryki – stwierdził prowadzący go profesor 
– Тam nietrudno o upały i wieczną zieleń.  
 – Nie dam rady... – westchnął Witkin. – Tu są moje 
korzenie. 
 – Może chociaż gazetę? – proponował dalej. – Albo 
włączyć telewizor? 
 – Po co? – wzruszył ramionami Witkin. – Już wszystko 
tam widziałem! 
 – Proszę zrozumieć – gorączkował się profesor – tak nie 
można! Całkowicie wypadł pan z obiegu. Żyje pan jak roślina 
i stąd wszystkie pana problemy! 
 – Wiem – odrzekł sucho. – Taki już jestem. 
 – Dziwny z pana człowiek! Bądź pan jak wszyscy! 
 – Jak wszyscy?! – uniósł się Witkin. – Chce pan, żebym 
wiadrami żłopał wódkę, kradł, łajdaczył się, za nic miał prawo, 
może jeszcze żebym kogoś zabił?! Niedoczekanie wasze! Żyć 
jak zwierzę? To oczywiście bardziej naturalne, ale dla mnie 
całkowicie nie do przyjęcia. Ja już wybrałem.  
 – Tak – profesor był zmuszony ustąpić. – Trzeciego 
wyjścia rzeczywiście nie ma.  
 – Jak to? – wtrąciła się praktykantka Agapowa. – A sfera 
duchowa? Nauka, sztuka… literatura choćby? – mężczyźni 
roześmiali się. 
 – Tak zwana sfera duchowa – zaczął Witkin – to nic 
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więcej jak rujnujące życie oszukiwanie samego siebie i zwykła 
strata czasu!  
 – Człowiek, który nałykał się tej duchowości – z zapałem 
podchwycił profesor – jest jak narkoman. Wiecznie 
nienasycony, zgłębia wiedzę, dążąc do poznania, każdego dnia 
zwiększając dawki. Parę lat takiego życia i zachce mu się 
absolutu. Istoty rzeczy! Sensu życia! Podstawy wszechświata! 
 – Na odwieczne pytania odpowiedzi brak – ciągnął Witkin. – 
Intelektualista poszukuje, zadręcza się, wpada w rozpacz. 
I wyniszczenie organizmu gotowe. W końcu odkrywa gorzką 
prawdę – obrana droga była fałszywa. Podczas gdy on żył 
iluzjami, inni korzystali z życia. Nakradli kupę pieniędzy, pokryli 
stada samic, pożarli tony kawioru, wychlali hektolitry szampana! 
 – I tu już – przerwał pacjentowi profesor – wyboru uniknąć 
się nie da. Albo uznasz swoją porażkę, odetniesz się 
od wszystkiego i będziesz żyć jak roślina, albo upodobnisz się 
do zwierzęcia… 
 – Bezwzględna większość spóźnionych – podsumował 
Witkin – wkracza na drogę zezwierzęcenia. Ich dewiza 
to: nadrobić stracony czas! Ci ludzie nie przebierają w środkach. 
To nawet nie zwierzęta, a bydło, krwiopijcy, kanibale… 
 – Ale ja znam wielu przyzwoitych i wrażliwych ludzi – 
Agapowa omal się nie rozpłakała. – Na przykład pan, profesorze… 
 – Ja?!! – lekarz rozerwał na piersi biały fartuch – wszystko 
to nie więcej niż iluzja! Przejrzałem na oczy! Najlepsze lata życia 
zmarnowane na medycynę i różne tam muzea, filharmonie! 
Nędza! Od miesięcy nie dostaję wypłaty! Mieszkam w kawalerce! 
– miotał się po sali, przewracając kroplówki. – Ale nic, jest czas… 
jeszcze o mnie usłyszycie! 
 Silnym kopnięciem otworzył drzwi, wyskoczył z sali 
i z wyciem przeleciał po korytarzu. Więcej w klinice już go nie 
widziano, a praktykantka Agapowa została lekarzem 
prowadzącym Witkina. Badając pacjenta w pełnej rozciągłości, 
dokonała kilku pobocznych i nieistotnych dla nauki odkryć. 
Tak więc zostało przez nią ustalone, że Witkin jest przystojny, 
smukły jak cyprys i posiada godne pozazdroszczenia męskie 
przymioty. Młodą kobietę wypełniło silne, jasne uczucie. Nie 
odchodziła od chorego, wydawało się jej, że wąziutkie szpitalne 
łóżko jest zbyt szerokie dla jednej osoby. Na wiosnę pacjenta 
wypisano. Agapowa zaczęła codziennie go odwiedzać, nocami 
dyżurowała przy nim, aż w końcu przewiozła swoje rzeczy. Witkin 
nie protestował. Przyznano mu rentę, która nie wystarczała nawet 
na podstawowe potrzeby, więc Agapowa z radością dokarmiała go 
ze swojej pensji. W weekendy zażywali razem kąpieli słonecznych 
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na balkonie, a jeśli zostawały jakieś pieniądze, chodzili do ogrodu 
botanicznego. Przywróciwszy ukochanego do życia, Agapowa, jak 
tylko mogła, starała się rozbudzić w nim ciekawość świata. 
Wybranek jednak dalej pozostawał obojętny na wszystkie 
kulturalne i społeczne wydarzenia. Z jednym wyjątkiem. W mieście 
pojawił się przestępca. Jego czyny były potworne. Działał zawsze 
w pojedynkę, był skuteczny, śmiały, nienasycony i bezduszny. 
Szydząc z bezradnych funkcjonariuszy, za każdym razem 
zostawiał na miejscu przestępstwa zakrwawiony skalpel. 
W telewizji (Agapowa przywiozła swój odbiornik) codziennie 
pokazywali ślady dokonanych przez niego zbrodni. Witkin, czym 
zaskakiwał partnerkę, chciwie chłonął pojawiające się komunikaty. 

– To on! – wykrzykiwał. – Na pewno on! 
 Kobieta domyślała się, kogo ze wspólnych znajomych ma 
na myśli ukochany, jednak samo przypuszczenie wydawało się jej 
tak dzikim i przerażającym, że wolała nie traktować go poważnie. 
Poza tym jej myśli krążyły wokół wydarzenia bardziej intymnego 
i osobistego. Jakoś w czerwcu upewniła się, że nosi w sobie 
dziecko. Był to zdecydowanie najszczęśliwszy okres w ich życiu. 

Lato było upalne. Agapowa regularnie podlewała Witkina 
w łazience ciepłą wodą, nie zapominając dodać potas, fosfor 
i mangan – i jej ukochany dosłownie rozkwitł. Nabrzmiał świeżymi 
sokami, zapuścił długie, niczym pędy, wąsy, a jego ciało zrobiło 
się jeszcze bardziej sprężyste i aromatyczne. Zaczęli wyjeżdżać 
na łono natury, a wieczorami, objęci siedzieli przed telewizorem 
i oglądali kronikę kryminalną. Nieuchwytny przestępca dalej 
szokował opinię publiczną, ale pętla wokół niego nieuchronnie się 
zaciskała. Na ekranie pojawiał się portret pamięciowy. Zmieniając 
się z emisji na emisję, zyskiwał bezsprzeczne podobieństwo do 
dobrze znanego im osobnika. W sierpniu tożsamość zbrodniarza 
została ustalona, a on sam złapany na gorącym uczynku podczas 
kolejnego rabunku. Rozprawa była szybka i sprawiedliwa. Profesor 
dostał dwadzieścia pięć lat kolonii karnej. Lato dobiegało końca. 
Witkin posmutniał, poblakł, zaczął przyciskać ręce do piersi, 
a Agapowa była zmuszona znów umieścić go w klinice. Życie 
ukochanego było w jej rękach, a ona wiedziała, że dopóki jest 
blisko, nic złego mu się nie stanie. 
 
 

Przełożyły: Marta Gaszak, Aleksandra Grzelak, 
Mirosława Kiedrowska, Zuzanna Reif, Karolina Sitarz

* 

                                                 
* Przekład zrealizowany w ramach Sekcji Translatorycznej Koła Naukowego 
Rosjoznawców UMK „Pieriewodka” pod opieką dr Moniki Krajewskiej. 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

117 
 

KAMIL NOLBERT____________wiersze 

 
 
 

Breaking news. Łamiące 
wiadomości 

 
 
Wypadek w Oleśnicy: nie żyją dwie osoby.  
Śmiertelne zatrucie czadem w Wałbrzychu.  
Umówmy się, to o wiele za dużo nieszczęść 
jak na tak krótkie cztery wersy.  
 
Wypadałoby napisać: to tragedia, 
współczuję i łączę wyrazy 
w zdania o bólu i śmierci. 
Ale prawda jest taka  
 
że wszyscy zazdrościmy  
polskiemu milionerowi  
żony młodszej o 37 lat.  
 
I chyba mają rację.   
(więcej informacji 
na http://www.onet.pl). 
 
 
 

Drugie życie 
 
 
Pomyślmy tylko 
recykling to współczesna 
metempsychoza 
 
dzisiaj moja butelka 
jest jeszcze butelką 
czeka ją Wielkie Jutro 
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będzie zabawką naszyjnikiem 
szczoteczką do zębów  
a potem a potem  
 
zostanie nowym człowiekiem  
 
jest jeszcze jedna 
odmiana recyklingu 
recykling słowa 
 
i tak z kartek 
po listach Słowackiego 
po wierszach Miłosza 
po traktatach Bergsona 
dzisiaj czytamy parówki  
są szkodliwe a dlatego że 
jest młoda i ma duży dekolt 
nienawidzą jej feministki. 
 
 
 

Dakota 
 
 
Nic nie jest realne, więc nie ma się czym martwić?  
 
Nowojorczycy, zauważyłem, mają bardzo krótką pamięć 
jeśli chodzi o budynki i ludzi, tej pozostałej właściwie 
nie miałem jak sprawdzić. Na rogu West 72nd Street  
i Central Park West (zachodni Manhattan, ten lepszy?) 
przy samym Central Parku stoi budynek w stylu  
niemieckiego renesansu, stąd skojarzenie z ratuszem  
hanzeatyckiego miasta, albo zamku na wzgórzu.  
 
Mark Chapman, Mark Chapman, Mark Chapman,  
gdybym miał kogoś zabić, strzeliłbym szybko   
uciekł do metra,  stacja naprzeciwko, nawet  
nie trzeba daleko biec, tam bym się ukrył 
w tunelu. Z książką w dłoni. Jak się kończy 
rozdział 27? Pięć spokojnych strzałów w plecy.  
Myślałem, że zabijając go zdobędę jego  
ławę. Jeszcze tylko zdjęcie, na pamiątkę,  
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przed budynkiem, możemy już jechać.   
 
Nothing is real, and there is nothing to get hung about. 
 
 

Kamil Nolbert 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aleksandr Łogin, Modlitwa (Молитва), 2012 
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SZYMON SŁOMCZYŃSKI__________wiersze 

 
 
 

Pragmatyczny związek 
 
 
Przemilczę zmarłych; a w myślach przeliczę 
ich na oddziały, zastępy (których nie 
da się zastąpić). Nawias kwadratowy, 
gwiazdka, znów nawias: tak ich dziś żegnacie 
(a to się chwali: znicze trwają krócej). 
Więc coś o zwłokach: podobno nie tylko 
na wsiach, wciąż jeszcze, zaszywa się im usta, 
zanim się spuści trumnę w dół. Trumnami 
heblują wiersze ci, którzy dumnie międlą 
niezmienną dykcję; ustami spluwają 
  
wers za wersem; gdzie trzeba, wycinają 
ranę, po której (koniecznie) musi 
zjawić się blizna; wstawiają też światło 
i język i dziecko. Przeglądarka czeka 
na moje hasło. Już za chwilę ruszy  
mnie nazwiskami, porządkiem pogrzebów 
w nie moim mieście, wiekiem (niedomkniętym, 
czemu tak wcześnie?), w jakim zmarli (raczej 
ostatecznie). Śmierć? Zawiesza nam system 
i postępuje (później) już jedynie 
  
proces gnilny. Czas (kto uważa inaczej?) 
skremować ciała. Ciało – też wytarty 
wyraz w poezji; starty jak parmezan 
na żółty proszek. Można go rozsypać 
dosłownie wszędzie. W pragmatycznym związku 
słów rodzą się wersy: jest sześcienny nawias, 
mikra rozgwiazda, nawis (!) drugostronny 
(znaki bez spacji); starty, lądowania 
(straty – nieodmiennie). Po nas na Facebooku 
zostaną konta. Polubcie kremację, 
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jeśli ma fanpage (można też założyć), 
ot, tak na wszelki (a chodzą po ludziach) 
wypadek. Po co? Żeby robaki nie 
wgryzły się w ciała. To napędza turpizm, 
przytępia pióra; wiersze mają budzić, 
tłamsić ziewanie – inne trzeba spalić, 
(te drukowane) albo zmazać z dysku, 
zmyć przed formatem. Bo w nowym formacie 
(a jest niezbędny!) przybędzie więcej takich, 
które was kręcą, dają się wyznawać, 
  
cytować całe – na randkach z laskami 
w cyberprzyszłości, na integracyjnych 
przelotach w kosmos. Poza „tu”, po „teraz”, 
gdzie dawne wiersze się gubią (pozbierać?). 
 
 
   

Mutacje 
 
 
Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko mutacji; 
podział komórek (smartfony i reszta) 
nieunikniony. Nie bawię się w język, 
jestem językiem. Jestem podmiotem 
własnego wiersza, zawsze. Wyżymam 
wieczorne słońce (przestań zachwycać, 
daleka kulo; powiedzą: już było; 
zabieraj się stąd), które niby neon 
(czy właśnie tak?) nad tanim burdelem 
podświetla chmury na czerwono; ono 
już tu zostanie; podstarzały aktor 
Axler (u Rotha) strzelił sobie w końcu 
w usta, wieczorem, w kilka dni po tym, 
gdy opuściła (co za suka, prawie 
  
tak jak ty, weno!) go była lesbijka, 
wiele lat młodsza, z którą żył przez rok. 
Żyły wypruję, wyrwę ze słów, ile 
można; a słońce, skoro już jesteśmy  
przy nim, zostanie. Tanie słońce. Paryż 
(plac de Tertre, Montmartre); tam stary malarz 
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chciał mi je sprzedać. Mówił, że się zwinie 
w rulon; można wziąć ze sobą do domu; 
Staś zrobił zdjęcie, na którym nie widać 
obrazu. Myślę. Potem się rozmyślam 
i nie kupuję. Może trzeba było. 
Pasowałoby – jak ulał. A wczoraj 
słońce nad Tyńcem zachodziło wolno 
(a co? Nie wolno?), ociężale, jakby  
  
wiedziało, że się (tutaj) odnajdzie. Rak 
jest coraz bliżej. Komórki mutują 
bez przerwy (z przerwą?). Wyłączyłem dzwonek, 
słychać wibracje. Słońce też wibruje. 
Rano się rozedrze; na cały głos, albo 
na strzępy budzik (bezlitosny, stul pysk!) 
na w pół do siódmej. To są małe sprawy, 
które tu rozciągam, wywlekam na przestrzeń 
(wszystko przyjmuje!) klawiatury. Czuję,  
że to wystarczy. Jeśli chcesz więcej, 
czytaj Miłosza; czytaj go pod słońce. 
Niech cię prześwietli (może znajdzie raka). 
A strzał w usta? Nie kojarz głupawo. 
On się zastrzelił, bo nie umiał już grać. 
 
 
 

Rewolucja 
 
 
Panienka w kapeluszu czytuje filozofów 
(a przynajmniej cytuje). Dyskutuje z Kantem. 
(Kant milczy szczelnie -- jak Bóg). Kształtuje poglądy 
własne i dba o dobór dobrych perfum, luźnych 
spódnic (jaskrawobarwnych, wyżej biała bluzka 
lub t-shirt z Che Guevarą). Pretensje dają się 
wyczuć i tak, z daleka. Równie dobrze przecież 
 
mogłaby się lepiej rżnąć. To też ciężka praca.  
Lud (nie lud --  społeczeństwo!) potrzebuje chętnych 
ud, wytrzymałych gardeł, by inżynierowie 
mogli się zrelaksować łatwo, po rynkowej 
cenie, nim wrócą do żon, do rozsuwanych szaf, 
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szerokich łóżek, lampek, których jarzeniowe 
światło wyciąga na wierzch wszystkie szwy. 
 
Panienka w kapeluszu wciąż o tym nie wie 
(albo udaje, że nie). Cięła się nieraz. Co 
prawda, to było kiedyś; potem zaczęła studiować 
filozofię, uważnie, żeby nie uronić  
choć jednego nazwiska. Judith Butler pisze, 
że płeć to tylko konstrukt, ale inżynierom 
nie jest wszystko jedno, z kim będą zdradzać żony. 
 
Nie mogliby też mieć mężów, bo nie daliby im 
synów ani córek, które wyślą do Warszawy 
na studia, tak jak ojciec panny w kapeluszu, 
(ona uważa starego za zwykłego głąba, 
bo pyta, czy Heidegger to jest nowa nazwa 
modelu Mercedesa, zespołu Nergala?) 
 
W tej sali jest tak duszno, że nikt nie ma siły 
wstać i otworzyć okna. Albo wyważyć drzwi. 
Zdejmij kapelusz, mówię do panienki. Zdejmie 
czy nie zdejmie? -- tak pyta we mnie inżynier, 
a na jego koszuli, pod pachami, krzepnie 
mi obleśnie lepki pot. Pas – rozpiąć, ulżyć 
czas, bo jak długo można nikogo nie wieszać, 
  
skoro rewolucja ma wybuchnąć lada dzień? 
 
 
 

Próba trenu 
 
 
Na panoramę (śnieg, niebo i skały) 
zabrakło skali. Tu: stopy metrycznej,  
słownych spełnień (czy coś obiecali? 
Że wejdą, wrócą?). Tam się wszystko rusza, 
drży, wbrew pozorom, z zimna i od wiatru: 
fermiony, bozony, każda głupia cząstka; 
tylko oni – nie. Szli, poręczowali, 
był trudny teren. Czy tren jest łatwiejszy? 
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(sylaby ciszy). Bezruch nie ma końca, 
przemienia łączność w tępy sopel radia. 
Media dopełnią starań, żeby to rozdziobać. 
Już wystarczy. Tren nie jest tlenem. Jest 
na nic, bez sensu. Jest bez sensu – na nic.  
Asekuracja? Więc przestaję. Broad Peak? 
Dla mnie to brzmi jak nazwa cmentarza; 
a znam angielski (nie, nie próbuj sprawdzać).  
 
 
 

DNA 
 
 
W blaszanym barze mlecznym łazanki są tylko 
w piątki. Przybij staremu – mówi krępy ojciec 
do swojego trzylatka – nasz trzylatek teraz 
bije się z kimś w przedszkolu. Panie tłuką krwiste 
kotlety. Krępy, być może, ma w kieszeni kastet; 
i poświęci tu syna. Nie wiem, jak zdrobnić 
  
imię Izaak (Izaś?). Jednak nic takiego 
nie następuje. Ruskie, proszę. Na wynos – 
mówisz nieswoim głosem. Chcę Cię całować w krtań, 
tulić struny, rezonans. Nasz chłopak, na szczęście, 
ma apostolskie imię. Rządzi, współistotny 
matce, przewodzi innym, jest królem przedszkola; 
 
każesz mi zjeść łazanki. To też się dziedziczy 
(wskazujesz na krępego). Synalek ma puce, 
już mu puchnie brzuch. Bufetowa (anioł) 
krzyczy: nie ma golonki! Nalane policzki 
chłopca żłobią ścierne łzy; a nasz będzie lepszy 
  
w doprowadzaniu do nich. Łobuzów się wprawdzie 
nie kanonizuje, lecz mają powodzenie; 
to tak jak ty, kiedy świecisz na cały bar, 
nie aureolą, tylko takimi lampami, 
jakimi się rozjaśnia kaplicę albo ring. 
 
 

Szymon Słomczyński 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ_____________wiersze 
 
 
 

Ulica Ruska 
 
 
Jak się masz rodzinko za murem megaboardu? 
Jego cień sprawia, że nie wyjdziesz szybko 
z cienia świeżo podpisanej umowy,  
nawet gdy słońce wpłynie na sąsiednie wody – do oczu  
tych nieopodal waszego mieszkania, bo nie  
 
dane mu będzie u was zagrzać miejsca 
w porze obiadowej, czy też śniadaniowej,  
podczas której jajka, jako jedyne, będą emanować światłem 
odbitym od zębów zaciskanych w ataku  
bezsilności, co do formy sprzedaży nowego Nissana, 
 
którego nie będziecie w stanie podziwiać (od tej strony), 
jak świata, a tak – jest to prawdopodobne. 
Już stał się biały jak świeżo upieczona kartka, 
na której awaryjnie wylądował jakiś motyl 
i nie powstał z martwych; przygnieciony rozmiarem 
 
pustkowia, które da wam po oczach (nie ciągle – na raty),  
ilekroć zbliżycie się do okna, co okaże się okazją 
do przekroczenia pewnego poziomu morza  
słów. Wypowiadanych już teraz, półgębkiem,  
jakby trafić miały na łamy ukrytej kamery, 
 
jeszcze chwila, a podsuną ją wam pod nosy 
z prośbą o opinię na temat tej „auto – promocji”. 
„Życie w cieniu bieli jest trochę szare” –  
odpowiecie zgodnie, potem podacie rękę  
ludziom z nowym samochodem. 
 
Jeszcze zwiniętym, czekającym na rozwój 
wypadków.  
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Opowieść marcowa 
 
 
Widziałaś kiedyś niewiarę w bandażach 
chodzą pogłoski że leży na tym oddziale 
jeszcze nie wierzy że nie chcą jej otruć 
że przywieźli ją tutaj dla własnego dobra  
 
odkąd przeszła samą siebie i przestała 
ufać że jest zdolna do bycia czymś więcej 
niż smukłą uczennicą z ostatniej ławki 
która śmieje się z nauczycieli i lekceważy ich rady 
 
lecz już wcześniej mówili że źle wygląda  
ma przekrwione oczy od czytania po nocach wszystkiego  
co przedstawia ją w świetle własnej lampki  
tak złym że odwróciła się bodaj przedwczoraj  
 
teraz nie wierzy w zapewnienia doktora 
że jeszcze można zwrócić się do tego który jest  
choć nie ma go między nami beznadziejny 
przypadek widoczne zmęczenie materiałem 
 
to się musiało tak skończyć tym ciągłym  
udowadnianiem że się jest dla zachowania  
równowagi bez niej wiara czyli jej siostra 
czułaby się naga za każdym razem cytując 
 
Leibniza przecież zło nie może funkcjonować  
bez dobra też by tak chciała mieć wszystko na tacy  
porządek w papierach oraz w szufladzie 
pisać listy wysyłać jej kartki z dziurkami  
 
po szpilkach które wbijałyby sobie nawzajem  
stąd dziś przyszła do działu informacji  
z pytaniem o stan zdrowia tu przetrzymywanej  
i nawet uwierzyła w to co usłyszała  
w przeciwieństwie do chorej że wyjdzie ze szpitala 
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Strumień odpadów narodowych 
 
 
Koleżanka wyciąga notatki na błędne koło 
ostatnio wszystko wydaje się nieważne Oto słowo 
które prowadzi do rezygnacji z napięć 
na użytek własny – jak kraj – kurdupel a nie Wielka Polska 
wyspa na środku Europy Zgniłozielona 
 
dająca dupy sąsiadom co też dają lecz mniej jawnie 
roztaczają ochronny parasol nad sferą 
wegetacji Taki stan permanentnego śmiechu  
z widokami na brak zębów To wszystko 
co po nas zostanie czyli nic odkrywczego 
 
odkrycia dopadł kryzys i wkrótce holocaust  
wróci na pierwsze strony gazet Jako wyraz 
zemsty niemieckich koncernów  
miałem z nich egzamin mimo dwóch przegranych wojen  
największych w historii bo jak kraść to miliony  
 
Żydów z mieszkań i parabanków Czytałem o tym 
i wiem co to antysemityzm dzięki 
czemu nie jestem statystycznym Polakiem tylko  
mi się tak wydaje mam chłopskie nazwisko 
co z tego że literackie i powszechnie znane 
 
nie wyrzeknę się kabanosów zbunkrowanych w lodówce 
nie zwyzywam Mrożka za to że miał rację 
piszę o Polsce rzucam kurwami Mamy cię 
chuju tworzący z rozpaczy Kalający własne gniazdo 
z którego wypadłeś bo sam zdecydowałeś 
 
daj więc spokój i idź się lepiej zabij potem 
wróć i odwiedź nowo powstały market 
i nie mów że ci to nie sprawia satysfakcji 
że ekspedientki nie są ładne że kochamy siebie inaczej 
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Kulinarność 
 
 
Odstawia garnek, bo do serca źle chadzać  
po wydeptanych ścieżkach; odstawiać teatr,  
kiedy ma się za widza drugiego  
aktora, który dla tej roli gotów jest  
 
skierować głód na inne, dwuznaczne tory,  
wprowadzić nieład (całkiem ładnie wygląda  
na niemal już artystycznym stole), po desancie ubrań  
na przeludnioną okolicę – jedna marchewka  
mieszka na kilku centymetrach kwadratowych –  
 
wszystko może się stoczyć, kiedy szybko się 
nie reaguje; obcisłe spodnie z trudem sięgnęły dna, 
zahaczając o kostki (te rosołowe wciąż czekają 
na swoją kolej); i pomyśleć że takie są koleje 
obiadu, który spóźnił się na swoją porę,  
 
bo zatrzymało go dwoje młodocianych 
kochanków, nie potrafiących obejść się bez 
czułości w miejscu przeznaczonym na pokaz 
(oto potwarz dla oziębłej lodówki, reszty) 
sąsiadów, z którymi łączy nas dzień,  
 
dobry jak zawsze, kiedy przepis jest 
tylko sugestią, nie interpretacją.    
 
 
 

Gdzie indziej 
 
 
Wyniesiony na trzecie piętro, obojętny wobec schodów. 
Schody mają taką przypadłość, że kończą to, co zaczęły. 
Od trzech lat prowadzą mnie wyłącznie w jedno miejsce. 
Nie wiem, którzy sąsiedzi są prowadzani gdzie indziej. 
  
Schody mają taką przypadłość, że kończą to, co zaczęły. 
Ja dostrzegam ich koniec tylko z jednej strony. 
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Nie wiem, którzy sąsiedzi są prowadzani gdzie indziej. 
Poznanie położonych nade mną mieszkańców jest bezcelowe. 
  
Ja dostrzegam ich koniec tylko z jednej strony. 
Od strony pleców, kiedy wspinają się wyżej. Od tej strony 
poznanie położonych nade mną mieszkańców jest bezcelowe. 
Nie ma nic gorszego jak lenistwo, to idzie piętrami. 
  
Od strony pleców, kiedy wspinają się wyżej. Od tej strony 
przychodzą sąsiedzi, takim mówimy „dzień dobry”. 
Nie ma nic gorszego jak lenistwo, to idzie piętrami. 
Od trzech lat prowadzi mnie wyłącznie w jedno miejsce. 
 
 

 Rafał Różewicz 
 
 

 
 
 
 
 

Aleksandr Łogin, Razem, osobno (Вместе, отдельно), 2012 
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MARTYNA MAK______________wiersze 

 
 
 

moja matka gęś 
 
 
chciałabym być bogata i sławna powiedziałaś a ja powiedziałam 

[że ja też długie  
nogi agaty wiodły ich na pokuszenie wąskie biodra dominiki i jej   

[tatuaż klucz 
wiolinowy tuż nad dłonią wąską jak korytarz w angielskim domu  

[idzie na stację 
 
metra konklawe mew purpurowe kołnierze chmur dom johna  

[keatsa powiedziałaś 
to tutaj tutaj uprawiał seks tutaj ją lizał a potem szedł i pisał  

[wiersze klucz basowy 
 
nad pośladkiem idź w pięciolinii ścieżki idź w pięciolinii wiersza  

[graj na moim 
instrumencie baby będziemy sławne i bogate nasze obcasy  

[stukają echo niesie  
ten dźwięk odbija się od ścian domu keatsa pauza półnutowa i  

[lećcie panienki 
 
nad europą do durnego nowego jorku tam na was nikt nie czeka  

[nic was 
tam nie czeka ale jakoś trzeba zarabiać na życie piosenkami jestem 

 
głodna powiedziałaś ja też twoje malutkie piersi którymi nigdy się  

[nie nacieszę 
schowałaś pod czerwoną bluzką wyszłyśmy zaczął padać śnieg  

[wkurzyło nas to 
cholernie ale nic nie miałyśmy w domu do jedzenia kupmy ten  

[pyszny chleb 
 
powiedziałaś za plecami został dom johna keatsa i ten wers w nas  

[siedział 
the poetry of earth is never dead 
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*** 
 
 
miałem dziewiętnaście lat i rypałem jak debil 
w piachu w rowach w cegłach i całym tym pierdolonym syfie 
od kilku lat grałem na gitarze byłem punkiem 
i zapuszczałem włosy by ruszyć w pizdu 
pucowałem co wieczór glany od pucybuta do pucypunka 
pucu pucu picu picu 
sześć tygodni durnej pojebanej roboty 
jak ludziom nie odpierdala od takiego życia myślałem 
przecież to gówno nie życie 
chciałem iść na polonistykę czytać gadać o literaturze 
o poezji jeszcze tylko pięć kurewskich tygodni jeszcze pięć 
i za rok egzamin na studia  
wkładam glany czerwone dżinsy mam długie włosy 
i pucu pucu buciory przed ustnym na studia 
miałem dwadzieścia lat i rypałem jak debil 
potem w każde wakacje na studiach rowy cegły cały ten  
popierdolony robolski syf byle tylko skończyć  
i spokojnie sobie czytać  
jestem punkowym poetą pucuję glany zdań 
dobijam do czterdziestki i wkurwia mnie to 
że ludzie muszą popierdalać jak osły 
 
 
 

*** 
 
 
od piętnastego roku życia pracowałem fizycznie 
nienawidziłem tego 
to absurd myślałem tyle cennego czasu 
marnować na jakieś kopanie rowów 
cegły beton to absurd egzystencjalistów 
ponury czas PRL-u właśnie zdychał 
poznawałem egzystencjalizm myślałem absurd 
ona tam beze mnie a ja przy łopacie 
przy betoniarce w syfie upaprany zasyfiały 
trafiłem do technikum budowlanego z głupoty 
chciałem słuchać czytać grać pisać  
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a rypałem jak osioł od szóstej rano 
do wieczora w lipcu w wakacje 
miałem siedemnaście lat siedzieliśmy na dachu 
z arkiem jędraszkiem malowaliśmy ten cholerny dach 
był środek lata było to w środku lata 
zamiast być z nią siedziałem na dachu 
u facia który zatrudnił nas dwóch nieletnich 
do remontu chaty dla córki płacił nam grosze 
myślałem zamiast słuchać grać rypię w farbie 
nie czytam nie gram nie piszę łapy mam upierdolone 
wapnem i tynkiem nienawidziłem tego 
rok później łaziłem od kiosku do kiosku 
wciskając kioskarzom kit jakieś gówniane czasopismo 
bo mój kuzyn biznesmen wymyślił dystrybucję 
tego dziadostwa nic nie sprzedałem nikt nie wziął 
tego badziewia zdarłem buty i chuj mnie 
strzelał  
 
 
 

nowa noc, nie tędy 
 
 
nie tędy droga, drogi dogu, rogi w pokoju 
i ja. zbuduj szałas, bądź w imię syna i ojca, 
leż, lżyj i skiń głową. popatrz, zdania  
w śniegu. mrówki na ich wierszach. rok 
lutosławskiego lepi się do skóry. rok  
twój będzie dla ciebie łaskawy. nie liż 
mnie po piersiach rzadko, proszę. kora 
pod twoimi palcami zmienia się w łuk 
moich pleców. wiedziałam, że struny 
brzmią jak mokre lasy, jak języki 
na sutkach, jak czubki języków w ciepłych 
krajach. jak my na tratwach, 
na jeziorach fraz mistrza w. 
kwartet gra i daje sobie znaki. 
lepi się do języka nowa noc. twoja ślina 
na mojej dłoni. frazowanie, słuchanie.  
 
 

Martyna Mak 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

133 
 

O muzyce, poezji, pracy, pieniądzach, paleniu, 
bimbrze i bokserce z MARCINEM ŚWIETLICKIM 

po koncercie Świetlików rozmawiają 
ANNA DWOJNYCH i  ALEKSANDRA SZWAGRZYK 

 
 
Anna Dwojnych: Nie znudziło się Panu tak długo grać 
i śpiewać? 
 
Marcin Świetlicki: Już się nudziło, w zeszłym roku już się 
bardzo nudziło, bo żadnej płyty nie wydaliśmy, niby tam były 
jakieś kompozycje, około pięćdziesięciu, ale ja do nich tekstów 
nie napisałem. Taki okres był w życiu, że nie pisałem prawie nic. 
A w zeszłym roku stuknęło, huknęło i napisałem bardzo dużo 
tekstów i wierszy. Teraz jest w drukarni książka, w której będzie 
88 utworów. No, taki był zeszły rok, w tym roku znów nic nie 
napisałem, więc znowu będzie trochę posuchy [śmiech], oby 
nie lata posuchy. A i zrobiliśmy zmiany personalne, Zuzię dwa 
lata temu wzięliśmy do zespołu, Michała w zeszłym roku, no, 
jeszcze nie gra z nami rok, od lipca zeszłego roku z nami gra, 
jednego pana usunęliśmy, bo po prostu jakoś się tak nie 
rozwijaliśmy. Graliśmy stare piosenki, po prostu ja już nawet nie 
wiedziałem, co mówię tak naprawdę, tylko tak mechanicznie 
wykonywałem i już męczyło, już męczyło, i jakbyście mnie panie 
rok temu, może tam, powiedzmy, dwa lata temu zapytały, czy 
jeszcze mi się chce, to bym powiedział, że bardzo mi się nie 
chce, bo dużo myślałem o tych sprawach, pora powoli umierać 
i niech chłopcy sobie biorą młodego wokalistę albo młodą 
wokalistkę. No nie miałem siły, a teraz znowu mam siłę, bo 
wykonujemy nowe piosenki, bardzo dobre. 
 
Anna Dwojnych: A jakich twórców z polskiej sceny 
alternatywnej najbardziej Pan ceni? 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A może żadnych Pan nie ceni? 
 
Nie, ja nie wierzę w żadną scenę alternatywną, to wszystko są 
ci sami kolesie. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A w ogóle istnieje w Polsce jakaś 
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” 
 

alternatywa? 
 
Nie wiem, alternatywą można nazwać zespoły, które nigdy nie 
zagrały koncertu [śmiech], a jak się zaczyna grać, to się 
wchodzi w to wszystko i albo traci się dziewictwo, albo próbuje 
jakoś zachować czystość. My przynajmniej próbujemy 
zachować czystość, nie robimy takich rzeczy, jakie robią inni. 
Nie wierzę w żadną alternatywę tak naprawdę – alternatywa to 
jest po prostu „nie grać”, jak się gra, to już się jest po jednej 
stronie. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Czy Pan już ma dość? Mówił Pan 
podczas koncertu, że zwymiotuje Pan, jak jeszcze raz 
będzie musiał zaśpiewać frazę „Nigdy nie będzie takiego 
lata”. Czego jeszcze ma Pan dość? 
 
W życiu? 
 
Aleksandra Szwagrzyk: W życiu i w twórczości. 
 
W życiu i w tym, co się robi… Mam przede wszystkim dość 
rzeczy, które robiłem wiele razy, lubię robić rzeczy, których 
jeszcze nie robiłem. 
 
 
 

Gdy stoję na scenie, to 
nie myślę, że jakąkolwiek 

poezję wykonuję, tylko 
wyrzucam z siebie jakieś 

teksty po prostu. 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A napisze Pan powieść? 
 
Napiszę, no, piszę teraz powieść, ale narrator to jest 
dziewczynka, mała dziewczynka, i to jest wyzwanie, bo pisać 
jak mała dziewczynka… Ale to szczególna dziewczynka, bo ona 
ma kilkaset lat, nie jest żadnym wampirem, ale ma kilkaset lat, 
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mówi takim dorosłym językiem – nie umiałby szczebiotu 
dziewczęcego naśladować, syna mam, a nie córkę [śmiech]. 
 
Anna Dwojnych: Czytelnictwo, jak wiadomo, spada. Czy 
myśli Pan, że muzyka jest dobrym sposobem 
na popularyzowanie literatury, zwłaszcza poezji? 
 
Nie wiem, czy moim celem jest popularyzowanie poezji, bo nie 
umiałbym takiego prostego tekstu „piosenkowego” napisać. 
Niczego nie chcę popularyzować, ja po prostu robię to, co 
umiem. A gdy stoję na scenie, to nie myślę, że jakąkolwiek 
poezję wykonuję, tylko wyrzucam z siebie jakieś teksty po prostu. 
 
Anna Dwojnych: Występujecie dla bardzo różnej 
publiczności, i na takich kameralnych festiwalach jak ten, 
i dużych, jak na Openerze. Gdzie się lepiej gra? Czy to 
w ogóle ma znaczenie? 
 
Ja najbardziej lubię grać w zadymionych, niedużych – znaczy: 
nie malutkich, ale do których wchodzi 100-200 osób – lokalach, 
w których się pije, przewraca się szkło, w których można bez 
żadnych ograniczeń robić to, co się chce, można się obrazić 
i zejść na pół godziny ze sceny, a później wrócić. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A naprawdę rzucił Pan palenie? 
[na początku koncertu Świetlicki ogłosił, że rzucił palenie]. 
 
Nie [śmiech]. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Szkoda. 
 
Nie, prosili o to, bo jakieś czujniki są, straż ma przyjeżdżać. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: I cały urok koncertowi odebrali. 
 
Nie, nie, tu takie podwóreczko jest i można było jarać. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A co Pan popijał w tym kubeczku 
dzisiaj na scenie? 
 
Bimber, bo tutaj jeden z panów pracowników malusieńką 
buteleczkę bimbru z Wielkopolski podarował, malusieńką. 
I Tomek większość wypił, bo on to zabrał do hotelu. On jest 
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drugi w kolejności starszeństwa. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: To miał prawo. 
 
No miał prawo, miał. Ja jestem najstarszy, Tomek, później 
Grześ, później Marek, później Zuzia, później Michał. 
 
Anna Dwojnych: Gracie już dwadzieścia lat. Jak Pan myśli, 
czemu Świetliki zawdzięczają tak długoletni sukces, to, 
że zespołu słuchają ludzie o dużej rozpiętości wiekowej? 
 
No bo gramy rzadko… [śmiech] Jak byśmy grali codziennie, to 
byśmy się już dawno rozpadli, bo byśmy się zaczęli wykłócać. 
Nie zarabiamy dużych pieniędzy, bo jak byśmy zarabiali, to 
byśmy się zaczęli kłócić o pieniądze i takie różne. [Grzegorz 
Dyduch: Panie szofer gazu, Panie szofer gazu!] To już? No ale 
gramy, w dodatku każdy ma jakąś inną robotę, nie żyjemy 
z tego, nie zarzynamy się jakoś szczególnie. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: To na koniec pytanie: da się żyć 
w Polsce z poezji? 
 
Ja żyję wyłącznie z poezji, ale nie podejrzewam, żeby było zbyt 
wiele takich osób. Ja jestem w tej jakieś grupie, nie wiem, 
dwudziestu osób. Od dziesięciu lat już nie chodzę do żadnej 
roboty i właściwie wszystkie pieniądze, jakie zarabiam, 
zarabiam dzięki temu, że piszę. Ale do tej pory pewnie tylko 
Szymborska żyła z tego, Miłosz i ja [śmiech]. Nie, żartuję, ale 
na pewno nie ma wielu takich osób. Ja jakoś przestałem lubić 
chodzenie do pracy. I teraz żyję lepiej niż wtedy, kiedy 
chodziłem do pracy [śmiech]. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Jak się Panu mieszka z bokserką? 
 
Świetnie. To jedyna kobieta w moim życiu. 
 
Anna Dwojnych, Aleksandra Szwagrzyk: Dziękujemy 
bardzo. 
 
Dziękuję. 
 
 

Anna Dwojnych, Aleksandra Szwagrzyk 
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Rowerem dookoła życia. Z JACKIEM PODSIADŁĄ 

rozmawiają TOMASZ DALASIŃSKI, 

ALEKSANDRA SZWAGRZYK i PAWEŁ TAŃSKI 
 
 
Tomasz Dalasiński: W jednym ze swoich wierszy napisał 
Pan, że pracował w Toruniu przy odśnieżaniu miasta. 
Jesteśmy pismem toruńskim, więc niejako z obowiązku 
chcielibyśmy zapytać, jak to z tym było, kiedy to było, 
czy dobrze się odśnieżało, słowem – jak Pan to wspomina. 
 
Jacek Podsiadło: Odśnieżało się bardzo dobrze. To było 
w czasach, kiedy prowadziłem romantyczny żywot dzikiego 
włóczęgi, czyli osiemdziesiąty piąty lub osiemdziesiąty szósty 
rok. Tak, to była dokładnie ta zima. Ja wtedy podróżowałem bez 
celu po Polsce, często zatrzymując się u przyjaciół, znajomych 
i pracując dorywczo, żeby zarobić na tak zwane życie i kolejną 
jakąś tam podróż w siną dal. W Toruniu pracowałem u pewnego 
człowieka (nawiasem mówiąc, szwagra Kazika Staszewskiego 
– nie zdradzę tu chyba wielkiej tajemnicy). Odśnieżanie miasta 
było jednym z elementów sprzątania miasta, bardzo mi się 
to podobało, bo praca przy uprzątaniu śmieci jakoś tak wtedy 
nobilitowała. Odkąd się naczytałem utopijnych socjalistów, 
którzy do prac przy gównie i śmieciach chcieli zapędzić dzieci, 
zawsze chciałem robić coś „brudnego”, czego większość ludzi 
nie chce robić, choć te śmieci toruńskie akurat takie brudne nie 
były. I do dzisiaj, jak widzę, że śmieciareczka jedzie, to czuję 
takie ukłucie sympatii w sercu. 
 
Paweł Tański: I długo Pan tak pracował? 
 
Do chwili, kiedy poczułem, że wystarczy i powiedziałem 
mojemu pracodawcy: „Słuchaj, dawaj kasę i spadam, bo mam 
dość tego Torunia”. A on wtedy, pamiętam, odpowiedział, 
że przecież mielibyśmy być związani na dobre i na złe. Skoro 
tak, to zapytałem, może nie bardzo grzecznie, ale na pewno 
dowcipnie, kiedy będzie dobre, bo złego było już pod 
dostatkiem? Co było może trochę przesadą, ale w sumie 
poczekałem jeszcze z miesiąc i jazda. Do Torunia zresztą 
i wcześniej, i później jeszcze przyjeżdżałem. Miałem w życiu 
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szczęście do aniołów i skoro już używam Kazika jako słupka 
orientacyjnego w lesie mej młodości, to takim toruńskim 
aniołem jest dla mnie na przykład jego teściowa, pani Teresa. 
 
Paweł Tański: Właśnie chciałem zapytać o inne przygody 
toruńskie. Jak Pan w ogóle trafił do Torunia? 
 
Tomasz Dalasiński: Właśnie; tym bardziej że Nie wiem 
ukazało się w Toruniu pod redakcją Jerzego Rochowiaka. 
 
 
 
 

Do dziś myślę, że najmądrzejszą 
rzeczą, jaką zrobiłem poza 
spłodzeniem dzieci, było to, 

że jako młodzieniec wybrałem 
życie dzikiego włóczęgi. 

 
 
No tak, ukazało się, i to niedługo później, w osiemdziesiątym 
siódmym chyba. Ja w osiemdziesiątym piątym roku wyfrunąłem 
z domu jako młody, choć metrykalnie dorosły, człowiek, 
dwudziestojednoletni, bo czegoś mi się chciało w życiu, a nie 
wiedziałem, czego. Jak każdy przyzwoity młody człowiek 
miałem samobójcze myśli, niezbyt natrętne, ale miałem, nie 
chciałem służyć dwóch lat w wojsku, odczuwałem brak sensu 
życia i pomyślałem, że może włóczęga mi ten sens da – 
i właśnie ona dała mi go aż nadto. Do dziś myślę, 
że najmądrzejszą rzeczą, jaką zrobiłem poza spłodzeniem 
dzieci, było to, że jako ten młodzieniec wybrałem życie dzikiego 
włóczęgi. A do Torunia trafiłem tak, że najpierw pojechałem 
na Mazury do takiego gościa, który zapraszał do siebie młodych 
ludzi, głównie studentów, z całej Polski, trochę do pracy, 
a trochę na wypoczynek. To było wtedy takie nietypowe 
działanie, bo to był schyłek komuny i mało kto robił takie rzeczy, 
tym bardziej prywatnie. I tam zaprzyjaźniłem się z gościem 
ze Szczecina, który zaprosił mnie do siebie. Tam trochę 
pracowałem i wałęsałem się, w końcu poznałem kolesia z ruchu 
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Wolność i Pokój, który był też joginem zagorzałym, a mnie 
wtedy kręciły takie różne odmienne style życia, jakieś wspólnoty 
quasi-religijne. Z nim pojechałem pod Toruń, do gościa, który 
prowadził taką farmę ekologiczną z założeniem, że tam pracują 
ludzie, którzy sobie nie radzą w życiu – pracowali tam 
narkomani, kolesie, którzy wyszli z więzienia, różni wykolejeńcy. 
Myślałem, że to będzie super miejsce dla mnie, ale jak tam 
pojechaliśmy, to ta farma właśnie splajtowała. I z tej farmy 
wywoził sadzonki pomidorów człowiek z Torunia. Zgadałem się 
z nim, przyjechałem do Torunia i mieszkałem tam kilka 
miesięcy, a potem jeszcze tam wracałem. Ocierałem się 
w Toruniu o buddystów, jehowców, ruchy Ananda Marga i Dzieci 
Boga (ten ostatni używał wtedy raczej nazwy Rewolucja 
Jezusa), więc były to przygody takie bardziej duchowe. 
Nie bardzo pamiętam, jak doszło do wydania tego tomiku 
w Toruniu, który zresztą o tyle źle wspominam, że mi cenzura 
trzy wiersze wyrzuciła, w ogóle o tym nie uprzedzając. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Mieliśmy okazję spotkać niedawno 
Pawła Marcinkiewicza, był u nas w Toruniu i opowiadał, 
że pojechał Pan rowerem do Albanii. Czemu rowerem 
i czemu do Albanii? 
 
A czemu gdzie indziej i czemu czym innym? Gdybym pojechał 
samochodem, to rozumiem, że by się Pani dziwiła. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: No, to byłoby zbyt zwyczajne. 
Jechać tak daleko rowerem to bardziej niezwyczajne? 
Buntownicze? 
 
Dla mnie to jest zwyczajne. To znaczy, jeżeli mam gdzieś 
jechać nie „w celu”, jak teraz na spotkanie autorskie, jeżeli mam 
jechać po to, żeby odbyć podróż, na wakacje na przykład, 
to wybieram taką formę podróży, która jest przyjemna i znaczy 
coś więcej niż transport cielska. Generalnie siedzenie 
w samochodzie specjalnie przyjemne nie jest, w pociągu tym 
bardziej, nuda i wiadomo. Samolotami lubiłem kiedyś latać, 
bo lubiłem patrzeć z góry na chmury, jest to fajne, ale też się 
nudzi, a jak gdzieś lecę samolotem, to czuję się jak paczka 
nadana pocztą; lecę gdzieś, do zupełnie innego świata, i nagle 
w nim ląduję, i generalnie nie kumam, co się dzieje, nie znam 
ludzi i ich mentalności, dokładnie jak turysta: trafiam gdzieś 
i mogę wytrzeszczyć gały, patrzeć, ale nie mogę zrozumieć. 
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[Do przechodzącej z filiżankami z kawą organizatorki spotkania] 
Przepraszam, mogę poprosić kawę? Ja jestem kawoszem. 
[Wyjmuje z plecaka kartonik mleka sojowego] A teraz 
zaszpanuję jako koleś, który jeździ z własnym mlekiem. Mam 
nadzieję, że to się cały czas nagrywa. 
 
Tomasz Dalasiński: Nagrywa. Wiedziałem, że to sojowe. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Sojowe, bo nie je Pan mięsa? 
 
Oczywiście. A Pani je? 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Pewnie. 
 
O, no to nie ma wywiadu, koniec. 
 
Tomasz Dalasiński: To wróćmy do roweru. 
 
Rower? Rower spodobał mi się bardzo. Odkryłem go jako 
wehikuł podróży dosyć późno, dokładnie nie pamiętam, 
ale jakoś po trzydziestce chyba. Bardzo mi się podoba 
w rowerze, po pierwsze, to, że odczuwam cieleśnie kilometry, 
jakie pokonuję, bo pokonuję je siłą mięśni. Hm, jak byłem tym 
dzikim włóczęgą, także w Toruniu, to bardzo lubiłem chodzić. 
Z Torunia dokądś jest dwadzieścia kilometrów. 
 
Tomasz Dalasiński: Do wielu miejsc [śmiech]. 
 
 

 
Toruń to dobre miasto 

do porzucania mięsożerstwa. 

 
 
No tak, ale to możliwe, że Inowrocław jest tak blisko? 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Trochę dalej. 
 
Tomasz Dalasiński: Może Aleksandrów? 
 
O, może Aleksandrów. W każdym razie, dokądś tam wolałem 
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pójść te dwadzieścia kilometrów, tym bardziej że droga wiodła 
przez las, niż jechać tam. 
 
Tomasz Dalasiński: To na pewno Aleksandrów. 
 
A wracając do roweru, bo zapomnę – było po pierwsze, to teraz 
po drugie: gdy jadę do Albanii, to co chwila poznaję jakichś 
nowych ludzi. Jakbym tam przyjechał samochodem 
czy samolotem wylądował, to bym znowu był w innym świecie 
i nie wiedziałbym, o co tym tubylcom chodzi. A tak to widziałem, 
jak po drodze ludzie się zmieniali, jak po trochu coraz bardziej 
bałkańscy się stawali, i zaczynałem ich rozumieć, i kiedy 
już byłem w tej Albanii i z ludźmi rozmawiałem, to nie miałem 
wrażenia, że są bardzo inni. I krajobrazy się powoli zmieniały, 
więc jeśli jest coś takiego jak rozumienie pejzażu, to właśnie 
to rozumienie do mnie tak pomału przychodziło. Po prostu, 
podróż wymaga czasu. 
 
Paweł Tański: A czy na styl Pana włóczęgi miała wpływ 
postać Włóczykija – jedna z najpiękniejszych postaci 
w literaturze? 
 
Mamy na myśli tego z Muminków, tak? 
 
Paweł Tański: Tak. 
 
Nie, ja go zawsze lubiłem ze względu na jego imię, natomiast 
jako dziecko na Muminki się za bardzo nie załapałem, zresztą – 
Muminki są bardziej dla dorosłych tak naprawdę. I ja do dzisiaj 
Włóczykija bardzo lubię, ale to tak w dorosłym życiu. Pamiętam, 
jak mój syn był mały i byliśmy w jakiejś sytuacji bez zabawek, 
w restauracji jakiejś chyba, i wymyśliłem Włóczykija, to znaczy 
robiłem tak palcami [gest] i on chodził pomiędzy nami, i to był 
mój Włóczykij. Imię wziąłem z Muminków, ale w czasach 
toruńskich, niestety, a może i na szczęście, ze wszystkich 
włóczykijów postacią najbardziej inspirującą był dla mnie 
Stachura. 
 
Paweł Tański: Właśnie o to chciałem zapytać w związku 
z Aleksandrowem, Ciechocinkiem i Całą jaskrawością. 
 
No, ja do dzisiaj czytam o sobie, że wpływowi Stachury uległem, 
życiopisanie i te sprawy – i to w zasadzie jest prawda, tyle 
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że nie w obrębie literatury. Bo kiedy byłem tym młodzieńcem, 
który nie wiedział, co zrobić z własnym życiem, to właśnie 
Stachura podsunął mi rozwiązanie, że można zostać 
włóczykijem, więc w tym sensie sporo mu zawdzięczam. 
Natomiast jako poecie nie zawdzięczam mu chyba niczego, 
bo jego poezja mi się nigdy nie podobała, te wszystkie piosenki 
i takie tam. Proza mi się podobała, ale ja jestem poetą, nie 
prozaikiem, więc literacko jego proza też mnie nie 
ukształtowała. Czyli on na młodego mnie wywarł duży wpływ, 
ale jako taki, powiedzmy, idol czy wzorzec, a nie jako poeta. 
 
Paweł Tański: Ale w Ciechocinku Pan nie pracował, nie 
miał Pan okazji? Tak jak Stachura właśnie, który to opisał 
w Całej jaskrawości? 
 
Nie, ale odbyłem romantyczną podróż jego śladami, właśnie 
w roku 1985. Nawet – jak obiecacie, że nie będziecie jeść 
mięsa – dam Wam zdjęcia, jakie wtedy zrobiłem, których nigdy 
nigdzie nie opublikowałem. Deklaracja: obiecajcie, że nie 
będziecie jeść mięsa. 
 
Paweł Tański: Obiecuję. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Obiecam. 
 
Nie „obiecam”, tylko „obiecuję”. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Obiecuję. 
 
Tomasz Dalasiński: No ja obiecać nie mogę. 
 
No to nie będzie zdjęć. Słabe ogniwo, przekonajcie kolegę. 
 
Paweł Tański: Tomku, obiecaj. 
 
Tomasz Dalasiński: No to obiecuję [śmiech]. 
 
O.K. [śmiech]. Toruń to dobre miasto do porzucania 
mięsożerstwa, ja właśnie w Toruniu wyzwoliłem się z tego 
wstydliwego nałogu ćwierć wieku temu. No, to witam Was 
w gronie normalnych ludzi i z wielką przyjemnością dam Wam 
te zdjęcia. Jakoś tak niedawno wpadły mi w ręce, nawet nie 
byłem pewny, że jeszcze je mam. Rzeczywiście byłem wtedy 
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taki nawiedzony, że robiłem zdjęcia temu stawkowi, który 
Stachura kopał, w Nieszawie byłem, gdzie zrobiłem zdjęcie 
balustrady, którą on opisał, jak ją gryzł zębami. No, to może już 
dziś mieć wartość dokumentalną, bo nie wiem, czy 
ta balustrada przetrwała do dzisiaj, a przecież samo zdjęcie 
stalowej rury ze śladami zębów pisarza to już jest coś, co się 
nadaje do muzeum literatury. 
 
Tomasz Dalasiński: A w piłkę Pan grywa jeszcze czasem? 
Zdarza się? 
 
Tak! Głównie z synem moim. Ostatnio odkryliśmy coś, co się 
nazywa siatkonoga, taka siatkówka nożna, bo w sklepie 
sportowym takie siatki akurat sprzedawali. A jak gdzieś 
jedziemy na wakacje, to lubimy grać w piłkę, a trudno jechać 
na wakacje i znaleźć tam dwudziestu dwóch chętnych do gry, 
więc lubimy takie formy piłki nożnej, które można uprawiać 
we dwóch. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A Pana dzieci zajmują się też jakoś 
literaturą, czy zupełnie się od tego odcinają? 
 
Ani się nie odcinają, ani się nie zajmują. Mój syn ma teraz 
osiemnaście lat i życzliwie mi kibicuje, to znaczy: jemu się 
podoba to, że ja piszę, czyta to, co napisałem i chętnie wyraża 
swoje zdanie. A ponieważ napisałem też kilka książek dla 
dzieci, naturalną koleją rzeczy było to, że to on był ich 
pierwszym czytelnikiem i mówił, co mu się podoba, a co nie. 
A córka ma dopiero sześć lat i ułożyła tylko jeden wiersz: 
„Dupa, kupa, zupa”. Jest z niego tak zadowolona, że nie układa 
nowych, tylko ciągle delektuje się tamtym. 
 
Paweł Tański: A córka dopomina się, żeby rodzice czytali 
Muminki na głos? 
 
Dzieci z Bullerbyn ostatnio są na topie. 
 
Paweł Tański: Bo ja mojemu synowi próbowałem czytać, 
ale tak nie bardzo to idzie. 
 
A ile syn ma lat? 
 
Paweł Tański: Osiem. 
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No właśnie, bo to dla nas starszych książka. 
 
Tomasz Dalasiński: A czy syn czytał Czerwoną kartkę dla 
Sprężyny jeszcze przed drukiem i jakoś wpłynął na jej 
kształt? 
 
Był dokładnie pierwszym czytelnikiem, czytał przed drukiem. 
Ja zresztą zawsze potrzebuję czytelnika próbnego, zwłaszcza, 
kiedy wydaję sobie coś sam, jak teraz Pod światło, albo nie 
ufam redaktorowi książki, że jego podpowiedzi mogą być dla 
mnie wartościowe. Wtedy szukam kogoś, kto przed wydaniem 
książki przeczytałby ją i właściwie osądził. A jak Sprężynę 
pisałem, to mój syn miał 13-14 lat, był idealnym czytelnikiem, 
więc po co miałem szukać gdzie indziej? Zresztą, nie wiem, 
czy to wiecie, Czerwoną kartkę… napisałem, inspirując się 
udziałem mojego syna w takiej drużynie piłkarskiej, tam trochę 
jest takich rzeczy z życia wziętych, bo jak zobaczyłem tych 
chłopaków, jak oni tę piłkę przeżywają, to aż żal mi było 
niektóre sytuacje zmarnować. 
 
Paweł Tański: Za rok matura Pana syna. I co dalej, jeśli 
można spytać? 
 
Chyba pójdzie na studia dziennikarskie, ale to są takie plany, 
które jeszcze można zmienić bez wielkiego bólu. Ja też mam 
plany z tym związane, bo od dawien dawna mieszkam w Opolu 
tylko dlatego, że mój syn tam mieszka i jego mama. Więc jak 
mój syn się wyniesie na studia, to ja z mamą mojej córki – 
sytuacja jest skomplikowana, ale widzę, że nadążacie – 
wyniesiemy się do Pragi. 
 
Paweł Tański: Czyli myśli Pan, żeby opuścić Opole? 
 
Tak, no i właśnie być może wyjedziemy do Pragi. Mnie 
wszystko jedno, gdzie mieszkam. Mieszkam w Opolu, miasto 
wydaje mi się nijakie, małe, brudne i prowincjonalne (w złym 
tego słowa znaczeniu), ale ja tu się czuję dobrze, jak wszędzie. 
 
Paweł Tański: A czemu Praga? 
 
Bo moja, nie bójmy się tego słowa, konkubina jest bohemistką, 
a urodziła się w Opolu. Ona mnie uwiodła, a ja ją podrywałem, 
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jak ona mieszkała w Pradze. Ale pochodzi z Opola, więc 
naturalną koleją rzeczy ją tu ściągnąłem, do tej wojewódzkiej 
wiochy. I tak jak Wy mi obiecaliście, że nie będziecie jeść 
mięsa, tak ja musiałem jej obiecać, że jak Dawid pójdzie 
na studia, to my – myk do Pragi. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Na koniec pytanie ważne dla mnie. 
Ma Pan psa? 
 
Nie, bo mieszkam w bloku. Ale mój syn ma psa. Pies nazywa 
się Piątka, bo syn dostał go na piąte urodziny. 
 
Paweł Tański: To ma już trzynaście lat. 
 
Tak. Imię psa świetnie nadaje się do tego, żeby obliczyć jego 
wiek. Jak nie wiem, ile Piątka ma lat, to odejmuję od wieku syna 
pięć. A właśnie niedawno opisałem losy Piątki w prozie, 
bo szykuję drugą swoją książkę prozatorską właśnie. Jeśli 
chcecie, to dam Wam to opowiadanie, i nie musicie nawet 
zostawać weganami, wystarczy mi pewność, że nie jecie psów. 
 
Paweł Tański: A jak Piątka wygląda? 
 
Taki malutki, brązowy kundelek, pyszczek ciemny, „podpalany” 
chyba się mówi. Ja zresztą opiewałem kiedyś w swojej poezji 
psa Murkę, również jej śmierć, bo Murki już nie ma, ale nie 
opiewałem w swojej poezji tego, jak bardzo Murka była ufna. 
Po prostu wbrew naturze, znajomi mi o tym niedawno 
przypomnieli. Jak ją kładłem sobie na ręce, kiedy była malutka, 
i rzucałem z góry na poduchy, takie miękkie, to leciała sobie 
spokojnie, bo była pewna, że jej się nic nie stanie. Spadała 
na grzbiet, nawet się nie oglądając, gdzie leci – i to była jej 
ulubiona zabawa. 
 
Paweł Tański: Mogła spać w łóżku? 
 
Mogła, gdzie chciała. My wtedy mieszkaliśmy na wsi, więc 
wylegiwała się, gdzie popadło. 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Na poduchach mogła spać. 
 
Mogła, i spała. 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

146 
 

Aleksandra Szwagrzyk: To dobrze. 
 
Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański: 
Dziękujemy za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański 
 
 
 

FOTOWKŁADKA: Dzika włóczęga 
JACKA PODSIADŁY po Ciechocinku i Nieszawie 

A.D. 1985 (+ gratis: Mini zaczepia Murkę, 1995) 
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Ściskałem rękami tak mocno poręcz nadbrzeżnej balustrady, 
że krew uciekała mi z palców i dłoni w przeguby, i dalej 

w łokcie, i wyżej, po ramiona i uderzyła mi do głowy. Nachyliłem 
się jeszcze i w zęby ująłem metalową poręcz balustrady, którą 

ściskałem kurczowo rękami. Ale jeszcze zębami. I gryzłem. 
I niech mnie nikt nie rusza.  

 

 
 

Przed nami w niedalekiej przyszłości, jakieś sto metrów, stał 
długi, misternie z drzewa wychuchany pawilon pijalni wód 

mineralnych, dawny Kursal. 
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Przy źródle obudowanym kamienną wnęką, z kilkoma w dół 
od trotuaru schodkami, napiłem się instynktownie wody. 

 

 
 

Po drodze, za kursalem i za koncertową muszlą zbudowaną 
w stylu góralskim, spotkaliśmy grupę bab… 
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Ruszyliśmy bulwarem na południe. Nurt rzeki płynął 
w przeciwnym kierunku. 

 

 
 

Na Styku przerzucony był mostek. Bajkowy taki, rusałkowy, 
wierna rekonstrukcja tych w paradisie mostków nad czystymi 

wodami. Taki łagodnie wchodząco-schodzący. Spięty 
balustradami, na których opierając się kuracjusze w letnim 

sezonie karmili tłuste karpie, białe łabędzie i japońskie kaczki. 
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Pozostał nam do wykopania i wywalenia muł ze środka basenu, 
gdzie miał być postawiony mały kopiec z kamieni i do niego 

wmontowany wodotryski, może nawet z jakąś chytrą iluminacją. 
 
 

 
 

Od kościoła stojącego opodal, nowo bielonego olśniewającą 
w słońcu kredą, niosła się muzyka organów i chóralne śpiewanie. 
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Powoli ruszyliśmy w stronę tenisowych kortów do magazynu. 
 
 

 
 

Mini zaczepia Murkę 
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Ufam językowi. 
z MACIEJEM WOŹNIAKIEM rozmawia ANNA DWOJNYCH 

 
 
Anna Dwojnych: Niedawno promowałeś w rodzinnym 
Płocku książkę Ulica Szczupacza z fotografiami Cezarego 
Dzięcielskiego. O waszej współpracy mówisz: „Łączy nas 
podobny sposób przeżywania tych nadwiślańskich miejsc, 
nadwiślański patriotyzm”. W jaki sposób okolice Płocka, 
Twoja mała ojczyzna, inspiruje Cię jako poetę? Lub inaczej: 
czemu warto pisać o Płocku? 
 
Maciej Woźniak: To kwestia, by tak ładnie rzec, niezawisłości 
Wisły. Czyli tego, co stoi za biurokratycznym słowem 
„nieuregulowanie”. Niewątpliwa groza i brutalność wielkiej rzeki 
(mieszkam w domu po dziadkach 400 metrów od wału, więc 
każdej wiosny doświadczam mrocznej rozkoszy zagrożenia 
powodziowego, a ostatnio także brzęczenia śmigłowców TVN-
u) to spora cena za bycie obywatelem wiślanej pradoliny, 
ale przywileje i naturalne bogactwa są warte, by tę cenę płacić. 
W czasie słynnej powodzi i słynnego stanu wojennego żołnierze 
pilnujący wałów – niby ci sami, których zły generał wysłał 
na dobrych Polaków – byli trochę wyjęci poza polityczny 
nawias, a jurajskie cielska amfibii i skotów zmieniały się 
w sojusznicze smoki jak ze Shreka. Podobnie teraz, kiedy 
szerzy się chrześcijańska wiara w promocję miasta 
i przewodnią rolę dyrektyw unijnych, wystarczy pójść na spacer 
skarpą w stronę Brwilna albo przepłynąć łódką na Kępę 
Ośnicką, by wróciło pogańskie poczucie wolności i braterstwa 
ze światem. Nasz fotopoetycki album okazał się, 
ku zaskoczeniu autorów, przedsięwzięciem nieco partyzanckim, 
wydanym wbrew opinii co poniektórych urzędników, bo zdjęcia 
Cezarego są tak spostrzegawcze i sugestywnie metaforyczne, 
że na bakier z turystyczną laurkowością czy folderową 
miałkością. I tak oto, pisząc wiersze o Wiśle, stałem się poetą 
moralnego niepokoju. O, straszne zmieszczanienie, które chce 
wszystko zapromować i zakonsumować na śmierć. Kiedy 
zdarza mi się wędrować przez toruńskie Rybaki, koło 
Zimowego Portu i dalej łąkami między starorzeczem Wisły 
a obecnym korytem, mam poczucie, że i o Toruniu warto pisać 
z tych powodów, co o Płocku. Nie wszystko jeszcze 
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spierniczało w atrakcję turystyczną, odrobina żywego miasta 
nad Wisłą nadal stoi.  
 
Oprócz rodzinnych stron, gdzie i w czym jeszcze szukasz 
tematów na wiersz? 
 
Ho, ho, nie pamiętam, czy kiedykolwiek szukałem tematu 
na wiersz. Mając rower, parę książek na półce, co i rusz 
przechodząc głównym deptakiem w mieście, samemu bywa się 
na celowniku wiersza. W ogóle taka  para „temat” i „wiersz” 
to niekoniecznie bywa szczęśliwy związek. O czym, 
w klasycznej skądinąd frazie, przypomina Archibald MacLeish: 
„A poem should not mean but be”. Zresztą, czy jeśli ktoś nie 
znajdzie wszystkich spraw świata w rodzinnych stronach, to 
znajdzie je gdziekolwiek indziej? Czy skoro, dajmy na to, 
czasem pisuję wiersze o znajomych wędkarzach, którzy już nie 
żyją, tak trochę się bawiąc w podpłockiego Edgara Lee 
Mastersa, to „tematem” są rodzinne strony? Dogadywanie się 
ze śmiercią? Wędkowanie jako sposób na bardziej 
bezpośrednie istnienie? Szczerze powiedziawszy, nie mam 
pojęcia. 
 
Jeśli masz swoich literackich patronów, kogo do nich byś 
zaliczył? 
 
U mnie to chyba działa inaczej, na zasadzie zderzeń, 
przeskoku iskry między elektrodami. Im dalszymi od siebie, tym 
lepiej. Oczywiście, oprócz debiutanckiego Srebrnego ołówka, 
gdzie Szymborska z Herbertem szli pod rękę. Mniej więcej 
na wysokości czwartej książki, a już na pewno w okolicach 
Iluzjonu, poczułem, że głosu domaga się jakaś taka rozpiętość, 
rozpostartość we mnie, sympatia dla sposobów poezjowania 
tak mocno rozmaitych, że aż kuszących sprzecznościami, 
wzajemnym wykluczaniem się. I stąd chęć na zderzenie 
w wierszu Larkina z Leśmianem, Gałczyńskiego z Wirpszą, 
Broniewskiego z Karpowiczem. Trochę, żeby za bardzo nie 
popaść w dykcję, zanim całkiem nie osiwieję, a trochę, bo 
rzeczy widzę jako uciekające od pojęć, więc trzeba je – jak 
powiada zacna Noblistka – oglądać z sześciu stron naraz. 
I słuchać też.  
 
Twoją pasją jest także muzyka. Jesteś krytykiem 
muzycznym,  zaś tematem zbioru Iluminacje Zaćmienia 
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Szarość była przede wszystkim muzyka i osoby z nią 
związane. Myślałeś kiedyś o tym, by swoją poezję połączyć 
z muzyką? 
 
Michał Zawadzki, płocki pianista i kompozytor, zrobił ostatnio 
całkiem dobrą piosenkę z jednej mojej wilanelli, co prawda mało 
pasterską, chyba żeby jakiś werteryczny romantyk wziął 
zastępstwo przy owcach, ale nic to. Taki stan rzeczy na razie 
mnie satysfakcjonuje, tym bardziej, że w roli tekściarzy świetnie 
odnajdują się Kochanowski czy Mickiewicz, więc żaden wstyd 
być w tym gronie. Moja druga książka, skoro już o niej 
napomykasz, to był w zasadzie taki poetycki blog  
 
 
 
 

Nie sądzę, żeby poezja, 
czy w ogóle język, nie były 

muzyką. Może nawet 
są przede wszystkim nią. 

 
 
słuchacza, a kiedy wysłałem go na konkurs „Dać świadectwo” 
i okazało się, że wygrałem (swoją drogą, miałem szczęście 
trafić na dobre czasy dla krakowskiego konkursu: Melecki, 
Baczewski, ech…), to w sercu zakwitła mi naiwna nadzieja, 
że mityczni redaktorzy z Krakowa cokolwiek, cokolwieczek 
z tym zrobią. Tymczasem mój maszynopis po prostu, bez 
żadnych zmian czy mocowania się z redaktorem, trafił 
do druku. Brrr… Jest tam chyba z 50 wierszy, a spokojnie 
wystarczyłaby połowa. 
 
Według Schopenhauera muzyka była na szczycie 
w hierarchii sztuk, za nią poezja. Ty jak rozumiem 
odwracasz tę hierarchię – bardziej cenisz poezję 
od muzyki? 
 
Skąd przypuszczenie, że odwracam? Zresztą, jak już brać 
problem filozoficznie, to nie sądzę, żeby poezja, czy w ogóle 
język, nie były muzyką. Może nawet są przede wszystkim nią. 
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Antoni Kępiński zauważył kiedyś przytomnie, że „Mówienie jest 
formą aktywności ruchowej”, i można przyjąć, że muzykowanie 
także. Szczególnie kiedy pomyśleć o muzyce sfer, ale nasze 
deprofundisy też się łapią. 
 
Jaka muzyka, jeśli w ogóle, towarzyszy Ci podczas 
pisania? 
 
Mnóstwo muzyki mnie do pisania uskrzydla, natycha 
i molestuje, ale kiedy piszę, to w ciszy. Tyle że dość mało czasu 
spędzam na pisaniu wiersza, w zasadzie kiedy mam go pisać, 
on już gdzieś tam, w mojej podświadomości czy innej piwnicy, 
sobie jest. Całą tę mityczną pracę nad wierszem odbywam, 
kiedy nic się jeszcze widzialnego na kartce czy monitorze nie 
dzieje. Ot, chodzę sobie, coś tam robię, trochę rozmyślam, 
trochę pogwizduję, nawet nie wiedząc, czy cokolwiek z tego 
będzie, i czy będzie chcący, czy nie. Trochę jak z robieniem 
dziecka. Ale wracając do pytania, wychodzi na to, że przy 
poczynaniu wiersza towarzyszy mi własne gwizdanie. Co za 
nagły zwrot w sprawie zwrotu „gwizdać na coś”.  
 
Jesteś laureatem nagród poetyckich, ale także sam 
jurorujesz w wielu konkursach, m.in. w organizowanym 
w Toruniu konkursie „O liść konwalii” im. Zbigniewa 
Herberta. To trudne zadanie? 
 
Kiedy przychodzi 300 zestawów po 5 wierszy, to owszem, 
zadanie bywa piekielnie trudne, bo zazwyczaj trzy czwarte 
to jest regularna grafomania. Ale dla tych dziesięciu czy 
dwudziestu zestawów, o które się potem walczy na obradach – 
warto swoje przecierpieć. Podobnie z byciem laureatem: ileś 
tam nagród i pieniędzy warto przecierpieć, żeby po latach 
odnaleźć swoje nazwisko np. w antologii laureatów „Liścia 
konwalii” z minionych 15 czy 20 lat, bo jest się tam w całkiem 
wybornym towarzystwie. 
 
Czego oczekujesz  od wiersza? 
 
Chyba żaden ze mnie oczekiwacz. Nie umiem czuć się 
klientem/petentem przy jakichś okienkach (wiersza, świata, 
własnego życia). Natomiast ufam wierszowi. Ufam językowi. 
Że zrobi to, czego nikt inny zamiast niego nie zrobi. Zresztą 
to zaufanie warto także stosować także na odwrót: ufać, że 
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wiersz, czy w ogóle język, nie będzie robił tego, czym się 
zajmują inne instancje. Ocalał narodów i ludzi, oddawał rzeczy 
w skali 1:1, i takie tam.  
 
Czym dla Ciebie była nominacja do nagrody literackiej 
Gdynia? 
 
Wraca temat wybornego towarzystwa, jurorów 
i współnominowanych. Dla towarzystwa przysłowiowy Cygan 
dał się powiesić. No a kimże innym, będąc poetą, jest się?  
 
Zadebiutowałeś 15 lat temu tomem Srebrny ołówek 
wydanym przez Dom Kultury w Płocku. Wielu poetów 
po latach żałuje swoich debiutów, wybranych tekstów czy 
wydawnictwa, w którym zdecydowali się na publikację. 
A Ty? Gdybyś mógł jeszcze raz wybierać, wolałbyś 
zadebiutowałbyś w innym wydawnictwie, z innymi 
tekstami? 
 
Pewna znana francuska piosenkarka w znanej piosence śpiewa 
o tym, że niczego nie żałuje. Bardzo przekonująco śpiewa. 
Dlatego chociaż za kulisami dowiedziałem się, że Srebrny 
ołówek o włos przegrał nagrodę im. Jacka Bierezina, i to 
w trzeciej edycji, zaraz po Krzyśku Siwczyku i Marcie Podgórnik 
(ponoć spierali się o niego Krzysztof Karasek z Tomaszem 
Burkiem), to macierzyńska czułość Marka Grali, który mnie jako 
poetę urodził, a Ołówkowi redakcyjnie i wydawniczo asystował, 
zupełnie wyklucza jakieś w tej sprawie melancholie. Owszem, 
przez parę lat byłem głupi i nie lubiłem swojego debiutu 
za szymborsko-herbertowską wtórność dykcyjną, o której już 
mówiliśmy, ale już mi przeszło. Niedawno rozmawialiśmy 
o Srebrnym ołówku (który jest – pora po 15 latach to powiedzieć 
– ołówkiem Stefana Themersona, bardzo konkretnym, żadnym 
tam metaforycznym) z Adamem Wiedemannem, tropiąc 
paradoks wtórnej spontaniczności tych tekstów. Jakby 
przywróconego dziewictwa. Co wynikało poniekąd 
z dyletanctwa tudzież intelektualnej prowincjonalności autora, 
ale przecież nie tylko. 
 
Znasz środowisko literackie największych ośrodków 
w Polsce: Warszawy, Krakowa, Gdańska. Płock, choć jest 
miastem Władysława Broniewskiego i Stefana Themersona, 
nie działa chyba tak prężnie w sferze literackiej jak tamte 
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miasta. Nie kusi Cię, by analogicznie do pewnego 
popularnego programu przeprowadzić w Płocku „Literacką 
rewolucję”? 
 
Odpowiem ci pytaniami. Czy aby na pewno Płock jest miastem 
Broniewskiego i Themersona? Owszem, był ich miastem, bo tu 
się urodzili i wychowali, ale co ma świadczyć o tym, że nadal 
nim jest? Co żywego, nie instytucjonalnego, ma to sprawiać? 
Przejdź się po Tumskiej – czy to jest ulica w jakiś sposób 
Themersonowska? Wyjdź na niedawno zbudowane molo – czy 
ma w sobie coś z nadwiślańskiego ducha Broniewskiego? 
A pytam przecież nie tylko o Płock, pytam o każde miasto 
w Polsce. Gdzie, poza uniwersytetami, szukać „mięsa 
armatniego” dla rewolucji, gdzie ci naiwni, którzy zechcą 
dla literatury zaryzykować stabilne życie w klasie średniej. Ho, 
ho, klasa średnia, to ci dopiero forma społecznego zbawienia, 
kryptoteologiczna antybarykada, arcyssawa, przed którą dokąd 
nam, kurzom i trocinom, zmykać? Nie mam żadnych 
marksistowsko-leninowskich pokus w związku z tą akurat klasą. 
 
Dobry wiersz to… 
 
Równie dobrze, ba!, równie doskonale, Bagnet na broń 
Broniewskiego i Autoportret w wypukłym lustrze Ashbery’ego. 
 
O czym będzie Twoja następna książka? 
 
Oho, wraca kwestia tematu. Jeśli przyjąć, że w książce będą 
wiersze, to pewnie będzie o wierszach. O tym, jak sobie radzą 
ze sobą, ze swoim autorem i z resztą świata. Taka trójca im 
pisana. 
 
 

Anna Dwojnych 
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O komiksie, macierzyństwie i innych mniej 
lub bardziej ważnych sprawach z OLGĄ WRÓBEL 

rozmawiają ALEKSANDRA SZWAGRZYK i JACEK SEWERYN 

PODGÓRSKI 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk, Jacek Seweryn Podgórski: Pani 
blog nazywa się Odmiany masochizmu. Czym jest 
codzienny masochizm i dlaczego szczęśliwi ludzie nie 
znają ciekawych historii (motto bloga: „Happy people have 
no stories”)? 
 
Motto zaczerpnęłam z piosenki Therapy?, a wyjaśnienie jest 
proste – o zwykłej, toczącej się bez problemu egzystencji nie 
lubimy słuchać ani opowiadać. Co jest ciekawego w tym, 
że ktoś wstaje rano, całuje dzieci i idzie do dobrze płatnej, 
lubianej pracy? Bardziej interesują nas historie niepowodzeń, 
bo może okazać się, że inni mają tak samo kiepsko, a czasem 
nawet – o cudzie – gorzej niż my. Z drugiej strony, odbiera nam 
to trochę poczucie wyjątkowości, bo przekonujemy się, 
że nasze frustracje nie są unikatowe. Odkryłam to, lecząc się 
z depresji – nagle okazało się, że ból istnienia wynika 
z zaburzeń równowagi chemicznej w mózgu, a nie z tego,  
 
 
 

Ciąża jest taką zgrabną, 
zamkniętą cząstką czasu 
z nieuniknioną konkluzją. 

 
 
że jestem tak cudownie wrażliwa i głęboko przeżywająca 
kruchość ludzkiej trzciny oraz tym podobne wzruszające 
kwestie. Odpowiednio dobrane tabletki zrobiły ze mnie 
z powrotem osobę dość odporną na vanitas vanitatum. Trwało 
to trzy lata, ale cóż. Świadomość, że nie ma się co nad sobą 
tak rozczulać, była tego warta. Codziennym masochizmem jest 
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natomiast siadanie do biurka po dniu w biurze i po dniu 
z niemowlęciem, żeby sobie jeszcze porysować, zanim stracę 
przytomność.  
 
Komiks Ciemna strona księżyca opowiada o najbardziej 
kobiecym doświadczeniu – macierzyństwie. Mówi Pani 
o nim na podstawie własnych doświadczeń. „Ciążowy 
pamiętnik” może być formą oswojenia z nowym? Skąd 
w ogóle taki pomysł? 
 
Pamiętnik był przede wszystkim formą radzenia sobie 
z nadmiarem czasu na myślenie, czyli w moim wypadku 
martwienie się wszystkim, co może pójść źle. A w ciąży ma się 
w tej dziedzinie ogromne pole do popisu. Druga sprawa 
to pragnienie wydania wreszcie komiksu na papierze. 
Poprzedni, także autobiograficzny projekt zatytułowany Silva 
Rerum, rozlał się niemożebnie i nie byłam w stanie go skończyć 
(dwa rozdziały można przeczytać na moim blogu). Ciąża jest 
taką zgrabną, zamkniętą cząstką czasu z nieuniknioną 
konkluzją. Idealny materiał do opanowania i przedstawienia 
w zwięzłej formie, łatwy do podzielenia – na trymestry, 
miesiące, tygodnie, jak kto sobie życzy. 
 
Macierzyństwo zostaje „odbrązowione”, to już 
nie cukierkowy czas – Pani też jest Matką Polką Radykalną, 
jak np. Sylwia Chutnik? 
 
Po prawie roku od urodzenia córki nie czuję się zdefiniowana 
przez macierzyństwo – jest to jedna z moich społecznych ról, 
ale nie najważniejsza. Jestem więc pewnie równie radykalną 
matką, co żoną, sekretarką, córką czy klientką warzywniaka. 
W każdą z tych odsłon staram się angażować swój sprawdzony 
zestaw wartości. Oczywiście, potrzeba umieszczania 
początkującej matki w znajomym, ciepłym kontekście jest 
bardzo silna, z czym mam okazję zmierzyć się teraz, 
po powrocie do pracy. Wszyscy pytają mnie z dobrotliwym 
uśmiechem, czy bardzo trudno było zostawić córkę w domu. 
Kiedy mówię, że nie, że chciałam wrócić do biura, te uśmiechy 
nie znikają. Komunikat po prostu nie dociera, wiele osób 
traktuje to jako taki żarcik na otarcie łez. Cukierkowy obraz 
mamy jest nie do rozbicia. Informacja, że to mój mąż tkwi 
na wychowawczym, pozbawiony pensji, a wyposażony 
w blender i pieluchy, ewokuje natomiast swojski stereotyp: „Ach, 
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bo to córka, córeczka tatusia”. I wszyscy są zadowoleni. 
Tradycyjna rodzina nieco nadgryziona, ale jest, wyrwa 
poznawcza szybciutko zalepiona. 
 
Tekst i rysunek to elementy Pani świata. Pisanie 
i rysowanie to styl życia? 
 
Tak, lubię coś tam tworzyć na boku i projektować mentalne 
wizytówki: „Olga Wróbel, autorka komiksów”, „Olga Wróbel, 
twórczyni niezwykłych książek dla dzieci” i inne, równie 
pretensjonalne, do których się już nie przyznam. Najwyraźniej 
tkwi to we mnie dość głęboko, o czym może zaświadczyć 
młodsza siostra, w dzieciństwie zmuszona bawić się ze mną 
w wycieczkę szkolną (ona) wizytującą sławną malarkę w jej 
pracowni (ja).  
 
Proszę zdradzić trochę tajemnic na temat swojego 
warsztatu, metod pracy nad kolejnymi planszami 
komiksowymi (stroną wizualną), planowaniem narracji. 
 
Zazwyczaj oddaję się ponurym refleksjom pod wieczornym 
prysznicem, obracam w głowie pewne kwestie, aż klaruje się 
pomysł na planszę. Zapisuję go jako hasło w pamiętniku, 
a w wolnej chwili robię miniszkic na karteczce makulaturowej 
(robię notesy z każdego kawałka papieru, który wpadnie mi 
w ręce). Pokazuję mężowi, jeżeli mu się nie podoba, to się 
kłócimy. I tu kończy się zabawa. Potem trzeba to w miarę ładnie 
narysować. Kiedy oryginał jest gotowy, wyrzucam wszystkie 
szkice i notatki. Nie jestem zbyt przywiązana do prac jako 
artefaktów, obecnie najchętniej sprzedawałabym/wymieniała 
na frytki każdy z moich komiksów.  
 
Harvey Pekar był specjalistą od swego rodzaju wojeryzmu 
komiksowego, przemycał w zasadzie wszystko ze swoich 
obserwacji rzeczywistości do komiksu. Pani czyni 
podobnie; proszę powiedzieć trochę o tej formie. 
 
Przerabiam swoje życie na komiks od pięciu lat i powoli 
zaczynam czuć zmęczenie tą formą, zrobiła się łatwa 
i przezroczysta. Ćwiczę na niej rysunek i odejście od sztywnego 
kadrowania na rzecz rozwiązań bardziej ilustracyjnych. Męczy 
mnie też sposób, w jaki odczytują autobiografizm czytelnicy – 
nie jako pewną stylizację, ale jako obraz rzeczywistości w skali 
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1:1. A przecież wszyscy uczyliśmy się w szkole, że jest autor 
wiersza i osoba mówiąca w wierszu. W rzucie złośliwości 
postanowiłam, że następny album wyposażę w standardową 
bohaterkę-mnie, ale opowieść będzie taką mieszanką prawdy, 
fikcji i prawdy innych ludzi, że nikt już nie pozbędzie się 
wrażenia, że jestem osobą dziwną i odrażającą.   
 
Od czasu publikacji Ciemnej strony… minęło sporo czasu, 
nakład sprzedał się bardzo szybko, komiks doczeka się 
niedługo nowego wcielenia – cyfrowego. Komiks kobiecy 
uzyskał trwały status w Polsce; proszę powiedzieć, jak 
zmieniał się Pani życie w związku z tym medium, jak 
postrzega Pani komiks swój i pozostałych twórców? 
Ewoluuje on w jakimś konkretnym kierunku? 
 
Życie zmieniło się przede wszystkim w tym kierunku, 
że nie mam już czasu przejmować się losami komiksu, komiksu 
kobiecego i przyszłością tego gatunku. Mam 31 lat, pracę 
i rodzinę, a rysowanie traktuję jako drogie, bo pochłaniające 
większość wolnego czasu, hobby. Po wydaniu albumu, który 
sprzedał się dobrze i zebrał kilka pozytywnych recenzji, nic się 
nie zmieniło w moim położeniu jako twórczyni, nie zapukał 
żaden reżyser, nie zaproponowano mi reklamowania kremu 
ujędrniającego biust (a szkoda). Po latach zaangażowania 
w środowisko komiksowe (towarzyskiego i nie tylko), uznałam, 
że szkoda nerwów, w tym skrawku wolnego czasu trzeba robić 
to, co się chce. Ja chcę rysować. Działanie pozostawiam 
działaczom, zbawianie zbawcom, a analizy medium krytykom 
i dziennikarzom.  
 
Blogi, tweety, komiksy internetowe – to wszystko wpływa 
na wzrost znaczenia sztuki komiksu. Jaka właściwie jest 
rola komiksu dzisiaj, kto dzisiaj czyta komiksy? 
 
Nie wydaje mi się, żeby znaczenie sztuki komiksu rosło. Mamy 
pewne grono odbiorców, do którego oczywiście znacznie łatwiej 
dotrzeć za pomocą internetowych form publikowania 
(tym bardziej że są bezpłatne dla obu stron), ale dopóki DUŻY 
nakład komiksu polskiego twórcy wynosi 1000 egzemplarzy 
(nie, nie zgubiłam żadnego zera, przeciętny nakład to 500 
sztuk), a sprzedaż takiej liczy albumów jest sukcesem, nie 
ma co mówić o znaczeniu tego medium ani tworzyć profilu 
odbiorcy komiksów. Mówię o rodzimym rynku, na dystrybucji 
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komiksów zagranicznych się nie znam. 
 
Powszechnie nadal w Polsce komiks uważany jest za coś 
niedojrzałego artystycznie – taka pozostałość 
po propagandzie komunistycznej. Czy spotkała się Pani 
z negatywnym odzewem w stosunku do swojego komiksu 
albo kobiecego komiksu w ogóle? 
 
Oczywiście, zebrałam za Ciemną stronę księżyca srogie baty, 
ale od razu zaznaczę, że nie chodziło tu o to, że to komiks. 
To nikomu nie przeszkadzało. W środowisku komiksowym 
dostało mi się za brzydkie kolory, brzydkie rysunki i za to, 
że w ogóle ośmielam się robić komiksy, skoro nie potrafię 
rysować (zostało to bardzo arbitralnie stwierdzone 
w komentarzach pod pozytywną recenzją na portalu Ziniol). 
Po publikacji negatywnej recenzji na portalu Komiksomania 
należącym do Wirtualnej Polski zostałam napiętnowana 
w komentarzach użytkowników jako zła matka i kobieta, 
sugerowano, że nie powinnam się urodzić, a skoro już jestem, 
to mogłabym sobie usunąć macicę. Najciekawsze, że recenzja 
pojawiła się w weekend premiery, a komentarze natychmiast 
po niej, więc samego komiksu nikt z wypowiadających się 
prawdopodobnie nie czytał. Zresztą nie starczyłoby nakładu. 
Co ciekawe, nikt nie przejął się planszą o pełnym poparciu 
aborcji na życzenie dla każdej kobiety. Może znów zadziałało 
wyparcie i oczy czytelników odmówiły rejestracji tak haniebnego 
pomysłu.  
 
Jakie są obecnie plany na przyszłość twórczą? Czy Pani 
następne komiksy znów będą tak intymne? 
 
Teraz zbieram materiały do komiksu, który roboczo nazwałam 
Sommet. Pieśń o ciele. O ile Ciemna strona… została 
okrzyknięta najbardziej szczerym i fizjologicznym komiksem 
polskim, to Sommet… z łatwością przeskoczy ją o kilka 
poziomów. Żeby jednak trochę odpocząć od roli środowiskowej 
dziewczyny do bicia, rysuję książeczkę dla dzieci 
z feministycznym przesłaniem. Jak wiadomo, wszyscy kochają 
feministki.  
 
 

Aleksandra Szwagrzyk, Jacek Seweryn Podgórski 
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MONIKA BRĄGIEL_____________wiersze 

 
 
 

Tylne wyjście 
 
 
Rozmawiamy na wypadek nagłej a niespodziewanej  
nominacji do nagrody specjalnej w plebiscycie  
istotnym i ważnym, który pozostanie niedookreślony,  
jako że tajemnica przyciąga i daje widownię.  
 
Mamy tę świadomość, że ludzie są pełni miłości  
do innych ludzi, więc rozmawiamy głośno, wyraźnie,  
bardzo się staramy. Jednym z tematów przewodnich  
niech będzie rodzina, której podziękujemy, jakby co.  
 
Rodzina jest ogniskiem zapalnym miłości, teza zwraca się  
ku wnętrzu, a wnętrze w kawałkach. Dajemy rodzinie  
ostatnią szansę, bierzemy kredyt i remontujemy dom,  
dom to siedlisko rodziny, z niego się wyjeżdża,  
 
wraca się i znów wyjeżdża, takie jest życie, a jakże  
i dosyć dużo szczegółów umyka nam, lecz nie szkodzi,  
pomagamy sobie zdjęciami, zrobionymi gdzieś, kiedyś  
umieliśmy się nawet bawić, teraz jest duszno i cisza. 
 
 
 

Wszystkie piękne samobójstwa. 
Prelekcja 

 
 
Zanim otworzysz drzwi, usiądź. Szerokie horyzonty,  
między nimi przeciąg, widzisz? Ten konieczny szablon,  
żebyś się przeziębił, ten konspekt doświadczeń, brak  
rzeczywistości. Zgubne przekonanie, że gdy wyjdziesz,  
zniknie między nami wszystko, co już się skończyło.  
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Zanim zaczniesz kpić, posłuchaj. Definicja dźwięku  
w ustach rozpływa się w ciszę. Twój wzrok w czyichś  
rękach rozpisany na gamy, nie do podrobienia intonacja,  
pauzy. Tylko naśladujesz jakieś własne gesty, mechanizm  
prostoty zacina się na ustach, w czyichś rękach przeciąg.  
 
Zanim zamkniesz drzwi, wyobraź sobie, że za nimi  
stoisz, przyglądasz się czemuś, choć nie wiesz na pewno,  
jak długo jesteś widziany, jak szybko znikasz, malejesz  
mi w głowie, w czyichś rękach piasek. Niekoniecznie  
teraz, pewnie dużo później, w drzwi uderza ziemia. 
 
 
 

Poręcze 
 
 
Przeprowadzanie się z domu do ścian, bezludne  
rozmowy, zasypianie. Od ściany do brzegu na kartce  
z wakacji, tych ostatnich normalnych, bo wspólnych  
setkom albo tysiącom kilometrów asfaltu. Brak tej  
koncentracji, osłabienie w momencie zapotrzebowania  
na siłę, brak tego szczegółu w umówionym miejscu  
na twarzy. Nieprzystępność i odwrót, jakieś możliwości  
wykorzystane do końca. I kilka kroków, żeby wyjść  
na prostą, kilka głupich ruchów. Póki było warto i nic  
nie było pewne, póki nam się zdawało, że po tej stronie  
właściwie nic nie grozi zawaleniem, utratą przytomności  
pod przykrywką snu. Po tamtej stronie zdarzenia, nasze  
stare śmieci, obce klamki w obcych dłoniach. Zaburzenia  
równowagi albo nieuwaga, zmiana położenia, pusty pokój,  
wyrazy bez znaczenia albo głośna pewność, że już bardzo  
późno i musimy uważać, żeby nie obudzić się za blisko. 
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Ojciec się odnajduje 
 
 
Codzienne decyzje. Tradycja spalania się w zsypie; 
w syropie cukier. Cały dzień w ciemności. Codziennie 
to samo. Tak bardzo, bardzo nie chcę Cię widzieć. 
Na oczy mam krople. A dla Ciebie film o zagładzie 
gatunków literackich. Zagłada zakłada przewagę, 
ogłada miesza się z błotem jak buty. W tej chwili  
przechodzisz ostrożnie, a jednak ktoś wjeżdża i myli 
cię z kotem. Zagarnia cię chodnik, chór głodnych  
sensacji głów w oknach. Dopiero wtedy Bóg i inni 
z tego kręgu, nieziemsko czystego, przystają. Palcami 
ścierają wzrok z bruku. Codziennie śnisz się, ktoś ucieka.  
 
 

Monika Brągiel 
 
 
 

 
 
 
 

Piotr Leszczyński, Szaliczek 
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NATALIA PAŁCZYŃSKA___________wiersze 

 
 
 

pani Szapocznikow pozbywa się 
majuskuły 

 
 
pani alina w imię sztuki rezygnuje z wielkiej litery. wcześniej  
wyparła się szczotki do włosów i bluzek z dużym dekoltem.  
ale w pierwszej strofie nikt tego nie wiedział.  
 
jak przystało na porządnie poprowadzony utwór 
wiersz napisany kobietą wyciekał spomiędzy, kapał na głowy  

[przechodniów  
i dachy kamienic. kiedy wprawna ręka oddzielała dźwięki od strun,  
salę operacyjną wypełniała muzyka. wspomnienia pani aliny 

[też pachniały 
 
szopenem, chociaż nigdy nie brzmiały czysto. bergen-belsen  

[chrzęściło  
pod językiem. w trzeciej strofie pani alina zdała sobie sprawę, 

[że ostrze,  
które wchodziło w nią jak się wchodzi w poezję, wytyczyło granice 

[między ciałem 
a metaforą – rozciągającą się stąd, aż po wielką literę. 

[to nieskończoność anaksymandra,  
 
którą pani alina będzie opowiadać minuskułą. drobnym ściegiem  
zszyje skrawki, że znaku nie będzie. zechce zachować wszystko, 

[co chirurg  
odrzuci od siebie, te tampony i nożyczki. w czwartej strofie czytelnik  

[dowie się, 
że pani alina nigdy nie wyrzuci swoich biustonoszy. 
 

(2012) 
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pani Szapocznikow zmienia 
miejsce zamieszkania 

 
 
pani alina wyprowadza się z ciała. swego czasu tułała się 

[po świecie 
– od terezina po litzmannstadt, do tej pory jednak nie wyjeżdżała  

[tak daleko. 
w ramach przygotowań zebrała kapitał doświadczeń, część  

[rozmieniła na drobne  
przyjemności: czerwoną szminkę i proszki, które upłynniają  

[granicę 
 
między ulgą a znużeniem. podobno praca czyni wolnym. pani alina  

[ciągle pracuje 
nad sobą. dzięki pigułkom może wyjść po bułki, ale coraz częściej  

[wychodzi z siebie.  
bezmiar własnych ograniczeń uderza ją na odlew. wyostrza  

[kontury  
i napełnia kształtem – nie nosiła w sobie tyle treści nawet gdy  

[miała biust.  
 
wtedy wyglądała pięknie, teraz wygląda przez okno.  
przed wyjazdem pani alina szuka biura podróży. chce, aby  

[wyprawa,  
do której przygotowywała się całe życie, przebiegła bez  

[problemów.  
dlatego kartkuje prospekty.   
 
pani alina nie może zasnąć. czeka na ból, który nie przychodzi. 
w ten sposób zauważa, że nie chce nigdzie jechać.  
spróbuje zadzwonić, przebukować.  
 
rano ktoś zatelefonuje z jej sypialni do innej firmy. 
 

(2012) 
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pani Szapocznikow poznaje 
Güntera von Hagensa 

 
 
niemiecki anatom zafascynowany ikebaną przysyła venule 
pani alinie. cięte kwiaty kojarzą się z 
prosektorium. nie sposób podnieść do rangi sztuki 
 
wystawy podrobów – pani alina szuka wśród półtusz treści 
innej niż jelitowa. nie chce krwistych metafor, których finezja  

[ogranicza się 
do wprawnej preparatyki. różnica między zwłokami a ciałem  
 
tkwi w miejscu, w którym postawiono kropkę. pani alina przykłada 

wagę do interpunkcji – papierosem kończy każdy związek 
wyrazowy. nieudany kompromis między kinetyką czynności  

[twórczych  
 
a bezruchem litery – złudzenie optyczne, które powstaje, ilekroć  

[ktoś  
czyta cudze rzeźby. pani alina nie potrafi rzeźbić cudzych wierszy 

 
w masarni obowiązuje zakaz palenia.  

  
(2012) 

 
 
 

pani Szapocznikow tropi pana 
Cogito 

 
 
pani alina spotyka barbarzyńcę. w ogrodzie sztuki 
na łysych czaszkach bohaterów wyrasta poezja, którą karmiono  

[wszy  
– ironia popielniczek kipiących gniewem wezuwiusza. słowo 
deportowane z ciała  
 
urzeka i kusi panią alinę. palce, wrzeciona dźwięków  
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z szybkością fotonów eksplodują kształtem przedmiotu, którego  
[nie ma.  

kalekimi rękami króla midasa pani alina próbuje uchwycić 
sedno kartezjańskiej formuły. marzy o sztuce głębokiej 
 
aż do żeber. powszechnej jak krew i skóra 
– twarda u barbarzyńców, którzy nie zginają kolan ani karków 
ponieważ wiedzą, że moralność jest zakładniczką ideologii  
potężnej jak psalm i pustej jak niebo.  
 
pani alina zaczyna rzeźbić słowami kruszącymi ściany katedr.  
wypisuje się z życia. 
 

(2012) 
 
 
 

pani Szapocznikow zdejmuje 
chustkę 

 
 
z odkrytą głową wychodzi z getta (narrator stawia kropkę – lekarze  

[stawiają krzyżyk) 
na pani alinie. nagłe poruszenie nie robi wrażenia  
– tak jak diagnoza albo skrzypnięcie drzwi. rotacja jest duża,  
choć czasu niewiele. goście przynoszą pomarańcze słodycze i  

[gazety (cytrusy są dobre 
na raka, pani alina woli je na deser). salowe zmieniają kroplówki  
i prześcieradła. nie zapamiętują imion. opróżniają szafki.  
 
pani alina wiele przeszła – do łazienki i z powrotem. ze stojakiem  

[do kroplówek. 
po chemii nie wychodzi ubieranie się, wstawanie ani makijaż.  
 
włosy wychodzą. 
 

(16.02.2013) 
 
 

Natalia Pałczyńska 
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MATEUSZ GRZESZCZUK__________wiersze 

 
 
 

Atrybuty 
 
 
niemy nie myśli o przełykaniu śliny.  
kiedy otwiera usta zyskuje czas. 
 
ślepy cytuje z wyobraźni, 
zamyka oczy zacierając ślady. 
 
głuchy przywołuje do porządku,  
a ludzie już dawno przestali go nazywać. 
 
a mi na nic się przyda potrząsanie głową. 
 
 
 

Gorąc 
 
 
Za oknem minus. Ludzie z roztopów, serce 
prawie pęka. Śnieg, łyżka mleka. 
 
I śniło mi się mięso 
I śniła mi się sierść 
I śniła mi się śmierć 
 
Mam jeszcze knota na dachu mojej głowy, 
w domu padły wszystkie bezpieczniki, 
ale przed nami początek smaków i koniec zimy. 
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Pollock 
 
 
tylko w dzień pierwszy i ostatni żyjemy na loopach. 
oblewano twój krzyk przy narodzinach, za późno. 
  
tylko w dzień pierwszy nakładają wiersz mokrymi palcami. 
liczono twoje krótkie słowa, nie piszmy o tym. 
  
tylko w dzień ostatni obierają trasę tak by nie stracić. 
kontroli i kości, wciąż widzę jak je podliczasz. 
  
tylko w dzień pierwszy wygodnie żyli na ziemi. 
ogłosili już koniec, do dzisiaj kapiesz z wyczuciem 
 
 
 

Yoyeur 
 
 
mokry chłopcze z spustoszonych wierszy. gdzieś 
po drodze przyjdzie ci poczekać, aż do miejsca 
w którym stanie się obojętne. zmyłem strach po suchym. 
 
i nie opowie się. nie przypomni. światło pociemnieje 
na twarzy i wypoci. kliszę po kliszy. póki jeszcze czas, 
można im nie wierzyć. wieszałem pranie na zwłoki. 
 
tylko kurz i szklane kamienie. 
 
 
 

Hepburn 
 
 
Pozostało nam zdobywać place i piwnice, 
ale mamy też swoją małą ławkę niedaleko Marie Rambert. 
tylko wieczorami świecimy latarką po dachach,  
patrzymy na niebo nucąc basem Oh My Moon River. 
 
Do furtki dobiegamy jak psy, nadsłuchujemy 
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warkotu silników, węszymy nosem „L’Interdit”. 
W kieszeniach 36 centów, a to za mało 
żeby kupić znaczek i wysłać pocztówkę. 
 
W szufladach pochowane scenariusze, czytamy 
je tylko wieczorem, przy otwartym oknie 
chodowane tulipany, odgrywamy dialogi  
bez obsady, puszczamy latawce. 
 
 

Mateusz Grzeszczuk 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aleksandr Łogin, Cz(J)as (ВремЯ), 2012 
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MONIKA ADAMSKA____________wiersze 

 
 

Czekanie 
 
 
zostawiam dom otwarty 
dla (twojego powrotu) 
ciebie (nie było) 
możesz wrócić 
 
chcę skrócić czekanie  
i być z tobą dłużej 
 
pozostaniesz jeszcze 
zamknę drzwi 
by nie wiało chłodem 
zamknę oczy 
by zostało coś na potem 
 
 

Przeznaczenie 
 
 
Zapisano: 
„będziesz ze skały” 
nie chciało mi się wierzyć 
że zbuduję dom 
 
wtedy przyszedł listopad 
mokry ogień  
zapach jabłek  
 
wykonano 
przede mną moje ślady 
na drodze wygnania 
ścieżce popiołu 

 
Monika Adamska 
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MARCIN SIERSZYŃSKI 

 
Zło, które nie mija. Radości 

GRZEGORZA KWIATKOWSKIEGO 
 
 

 
 
 
Witający nas z okładki tytuł zapowiada treść: będzie 

krótko, wręcz lapidarnie, dosadnie i niepokojąco. 
Nieukształtowana albo zniszczona gwiazda Dawida 
zastępująca „a” w słowie „radości” podsyca niejasny 
nastrój, stając się symbolem towarzyszącym przez 
pozostałe dwadzieścia kilka stron. Czarno na białym poeta 
wprowadza w swoją pesymistyczną i przewrotną wizję 
rzeczywistości, przy okazji wpasowując się w szersze 
dyskusje poruszane przez sztukę na temat naszej historii. 
Naszej i innych, z którymi przyszło nam współistnieć 
na przestrzeni wielu wieków. 
 

Byłoby wręcz niesprawiedliwością stwierdzenie, 
że Radości to głos z przeszłości, przedawniony i dający 
zrozumieć się tylko w kategoriach dziejowych. Taki błąd nieraz 
dotyczy artystów poruszających się, nawet biegle, w realiach 
wojennych. 

Przewrotność książki Grzegorza Kwiatkowskiego polega 
na aktualności w zrozumieniu dzisiejszego otoczenia. 
Co prawda szansę do wypowiedzenia się otrzymują przede 
wszystkim zmarłe w zeszłym stuleciu postaci (kontynuacja cyklu 
wierszy znanych z poprzednich tomików), choć nie są one 
zamknięte w doświadczeniu, a jedynie w czasie. Język 
zmarłych jest naszym językiem – bólu, nadziei i utrapienia, 
chwil ukojenia. Dziś, podobnie jak oni, moglibyśmy pytać: 
„szanowny proboszczu / jak możesz im tak mówić?” (s. 18). 
To prosty przykład, ale wymowny. Uderza nieprzemijalność 
niektórych zachowań; idee, które zaszczepiły się w głowach, 
ciężko wykorzenić, ciężko też je kontrolować. Poeta mówi, że 
nic nowego pod słońcem nas nie spotka i wciąż, siedemdziesiąt 
lat po tych wydarzeniach, musimy borykać się z analogicznymi 
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problemami. 
Nie znajdziemy przerzucania winy ani na jednostki, ani 

na naród. Przewinienia, według autora, nie należy również 
szukać w tragicznym duchu epoki, nie w ideologii, bo każda 
może zostać nieprawidłowo wykorzystana czy niezrozumiana; 
nie w społeczeństwie, bo jest podatne na manipulacje. Pisząc 
o Holokauście, myśli o czymś znacznie bardziej ogólniejszym, 
do czego to wszystko się sprowadza. Chodzi 
o nieskonkretyzowane, a jednak dobrze widoczne 
i wyczuwalne, „zło”, czy, ściślej mówiąc: przemoc, fałsz 
i przenicowania. Punktem wyjścia są zdarzenia z czasów 
bliższych II wojnie światowej, antysemityzm oraz miejscowe 
porachunki (utwór wydarł z bolesną melodią piosenki Niemena) 
rzucające cień na współczesność. Wiersze zdają się mówić, że 
dziś zmieniły się tylko dekoracje, a ofiary wciąż pozostają 
ofiarami, tym razem przemocy symbolicznej jako spadku 
po rozbijającym społeczności totalitaryzmie. 

Skoro brak osądzanego i osądzającego, to o co się 
spierać? Czyżby „zło” było niezależne od nas? Oczywiście, 
że to nieprawda. Kwiatkowskiego fascynują inne sprawy, 
bardziej uniwersalne. Sytuacje graniczne stanowią clou 
Radości. Bohaterowie książki stają przed niemożliwymi 
do ominięcia przypadkami rzutującymi na całe ich przyszłe 
życie, przede wszystkim zaś śmierć. Aczkolwiek nikogo nie 
piętnują, są co najwyżej zdziwieni, jak w wierszu benzyną: 
 
„wariat Rubinstein śpiewał w getcie 
alle gleich! 
alle gleich! 
wszyscy są równi wobec śmierci 
i to nas wprawiało w dobry humor 
ale wywieziono nas do obozu 
w ogromnym dole paliły się dzieci 
i ogień podsycano śmieciami i benzyną”. 
 

Brakuje komentarza, jak w większości poezji z tego 
tomu. Czytelnicy zostają pozostawieni sami sobie i powinni 
sami stawiać przypisy. Wydaje się to łatwe w zastosowaniu 
do Zagłady, ale problematyka komplikuje się w momencie, gdy 
przenosimy wizję do naszych czasów. A do tego zachęca poeta. 

Na mocny wydźwięk książki składa się styl poetyzowania 
autora. Rezygnacja z rozbudowanych metafor i postawienie 
na znaczący opis sugeruje dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest 
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niepewność co do możliwości innego wyrażania 
skomplikowanych dylematów etycznych i moralnych. Większa 
część pracy nad wierszem zostaje skupiona na czytelniku, 
na jego skojarzeniach i wiedzy – tej zdobytej z innych lektur 
i tej, którą mu wtłoczyła kultura, edukacja i wychowanie. 
Dlatego odbiór może znacznie różnić się w zależności od kąta 
spojrzenia. Nie może być tu zarazem przypadkowości i nie 
każda interpretacja będzie słuszna, ponieważ w kilku wersach 
poeta zawarł wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia 
tekstu. Tym się różni od popularnych dziś języków poetyckich: 
nie może oznaczyć każdego zagadnienia pełnym znaczenia 
zdaniem/wersem/słowem odsyłającym do czegokolwiek poza 
książką (odczucia? wrażenia? skojarzenia?). Radości mają 
swoje ustanowione granice, w obrębie których należy się 
poruszać, a świadczy to o wysokim kunszcie pisarskim. Drugą 
rzeczą jest to, co w rodzimej poezji najlepiej reprezentuje Piotr 
Sommer, u którego opis jest właśnie – jak już zostało 
wspominane – znaczący, zastępujący niekomunikatywne 
metafory i koloryzowania na zadany temat. 

Język został opanowany i uformowany, co można 
dokładnie prześledzić już od Przeprawy z 2008 roku. 
Wyjątkowa lapidarność nowej publikacji poety to konsekwencja 
obranej drogi. Krótko i celnie. To sprawia, że wiersze 
rzeczywiście są uderzające, przejmują i pozostawiają skazę. 
Prostota zaś nie kojarzy się z banałem, a z lirycznym ładunkiem 
emocjonalnym wprost proporcjonalnym do jasności przekazu. 
Szczególnie silnie oddziałuje w tych momentach, w których 
pozostawia nas bez puenty, albo inaczej: gdzie puentą jest cały 
wiersz. Taka sztuczka pozornie czyni nas bezbronnymi wobec 
swoistej opowieści i choć przecież nie jest to pierwszy raz, 
kiedy Kwiatkowski stawia nas w takiej sytuacji, na nowo można 
odczuć obsesyjnie powracający styl, którego motywy i historie 
układają się w wyjątkowy rytm czarujący swoim wewnętrznym 
ładem. 

Zatem nieco wprost, acz podskórnie, czuć prawdziwą 
wartość spisywanych słów. Szokują te proste dychotomie, 
których na co dzień staramy się unikać jako nieludzkich. 
W wierszu znałem poddana okrutnemu zamknięciu w oranżerii 
kobieta zmarła, ale urządzono jej wystawny pogrzeb; w lat 
rodzice dziękują Bogu, że zabrał do siebie ich chore na zespół 
Downa dziecko; tytułowe radości to najpiękniejsze lata życia 
braci, którzy zakopywali zdechłe sarny. Czy to także część 
naszego życia, te drobne odetchnięcie z powodu przemijania, 
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ulga po zakończonym obowiązku, jakkolwiek 
najszlachetniejszym? Niewielu z nas chciałoby jednoznacznie 
odpowiedzieć na tak zadane pytania. 

W ostatnich latach temat antysemityzmu często pojawiał się 
w kinie i na papierze. Sztuka zaczęła szukać nowych sposobów 
na ponowne opowiedzenie historii. Jednak nie potrafiła uwolnić się 
z umownych klisz, nawet jeżeli przewartościowała niektóre 
symbole („dobry Niemiec”), a więc ustanowiła nowe standardy 
opowieści. Zostały one wtłoczone w machinę produkcyjną kultury 
popularnej, słusznie relatywizując obraz znany nam 
od kilkudziesięciu lat. Mimo to wyzwoleńcza siła została 
zahamowana przez wyrażanie się w sposób „oczywisty”, 
zbanalizowany, czasem nawet narzucający ewaluację faktów. To, 
co najcenniejsze w nowej książce Kwiatkowskiego, to możliwość 
samodzielnego przemyślenia tekstu, a więc potraktowanie 
odbiorcy z szacunkiem. Poprzez odrzucenie chęci skatalogowania 
przywoływanych wydarzeń, poeta snuje wizję nowoczesności, 
która nie poradziła sobie jeszcze z dawnymi zaszłościami i każe 
zweryfikować czas oraz miejsce, w którym teraz się znajdujemy. 
Otwarcie pyta: „gdzie jest Izaak Mosze i Wefa?” i równie jawnie 
odpowiada: „wszyscy śpią o tu pod tą ziemią” (s. 15). 
Co natomiast zrobimy z tą wiedzą, pozostaje w naszej gestii. 

Nie należy więc traktować Radości jako głosu 
opowiadającego się „za” lub „przeciw” konkretnym narracjom. 
Są one opowieścią o Innym, którego już nie ma. Trzeba przy tym 
pamiętać, że Innymi nie są dziś tylko Żydzi, ale również każdy 
obcy w naszym otoczeniu. I tutaj widać potencjał przywoływanych 
wierszy: sprawdzają nas, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie 
w nowej sytuacji, czy pozwolimy wrócić zmorom przeszłości, 
czy damy radę zaoferować rzeczywistości pozytywny projekt 
ponowoczesności nieulegający nadmiernej względności pojęć, 
będący jednocześnie otwarty i podatny na rewizje. To trudne 
zadania, nad którymi warto się zastanowić, czytając ten tomik. 

Kwiatkowski pisze o złu, które nie mija. I nie ma na niego 
recepty. Niektóre schematy muszą – najwidoczniej – powtarzać 
się. Ale być może kiedyś będziemy mogli zobaczyć taki obrazek: 
„na pobliskim murze / ktoś napisał: / niegroźne zachody słońca” 
(s. 11). Wcześniej jednak trzeba odpowiedzieć na pytania, jakie, 
między innymi, zadają nam Radości. 
 
Grzegorz Kwiatkowski, Radości, Biuro Literackie, Wrocław 
2013. 
 

Marcin Sierszyński 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 

 
Epifanie postmodernistycznej 
duszy. Nietrwała kompozycja 

MARKA CZUKU 
 
 
 

Pytanie o istotę poezji religijnej przypomina nieco 
pytanie o istotę Boga: nic tutaj nie jest takie oczywiste, 
jakby się mogło wydawać. Świadomość tego miał Wojciech 
Bonowicz, który swojemu wyborowi wierszy religijnych 
Świetlickiego nadał wdzięczny tytuł Nieoczywiste. Autor 
Hurtowni ran zwrócił w ten sposób uwagę na problem nie 
tylko w skali twórczości Marcina Świetlickiego, 
bo nieostrość terminów „wiersz religijny” i „poezja 
religijna” nadal spędza sen z powiek zarówno 
literaturoznawcom, jak i krytykom. 

 
A jednak Nietrwała kompozycja – ostatni tom poetycki 

Marka Czuku – to, jak podaje się w podtytule, zbiór wierszy 
metafizycznych i religijnych. Na tę osobliwą książkę składa się 
aż dziewięćdziesiąt pięć utworów poukładanych w trzy 
oddzielne części („Pragnienie”, „Horror vacui” i „Zawsze jest 
światło”). Jak więc wybrzmiewa tutaj poetycki głos autora? 

Z pewnością jest to rodzaj nieco innego pisania, 
kreowania poetyckiej przestrzeni, niż miało to miejsce 
w przypadku twórczości ks. Jana Twardowskiego czy 
ks. Janusza Pasierba, bodaj dwóch najbardziej 
rozpoznawalnych poetów nurtu poezji religijnej. Marek Czuku 
jest spadkobiercą innej poetyki, silnie osadzonej 
na płaszczyźnie funkcji kreacyjnej języka.  W całym tym tomie 
pojawia się wiele słów-kluczy („wiara”, „rozum”, „zwątpienie”, 
„język”, „człowiek”), lecz najwyraźniej zaznacza się tu opozycja: 
nic (nicość) – Bóg. Poeta jest jednak daleki od kreślenia obrazu 
Absolutu wyjętego z tradycji chrześcijańskiej. Stwórca jest 
tu raczej partnerem do dialogu („Janerka: Boga nie ma / Bóg: 
Nie ma Janerki”,) adresatem wierszy, który jednak odpowiada 
na poetycki komunikat poprzez to, co autor obserwuje  
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w świecie materialnym; Czuku rozmawia z nim nie tylko 
o istocie zjawisk, których sam doświadcza, ale również 
prowadzi dialog nad istotą samego istnienia Boga („Świat jest 
doskonały, więc Bóg istnieje”). 

Szeroko rozumiana metafizyka czy religia to również 
pretekst do podjęcia refleksji nad egzystencją, ujętą w ścisłe 
ramy początku i końca („życie to / kwadratura koła / a śmierć 
jest / antonimem / miłości”). Egzystencją, która z jednej strony 
ma charakter wiecznego zdziwienia („Czy wierzyć w rozum, / 
czy rozumieć wiarę?”; „Nie mogę uwierzyć, że Ciebie nie ma”),  
z drugiej zaś wydaje się afirmacją Pascalowskiego zakładu, 
bowiem, jak pisze Czuku w Mocy niestworzonych rzeczy, „żyj 
tak / jakby Bóg był // On Ci się odwzajemni / tym samym”. 
Największy lęk wzbudza „kosmiczna próżnia”, poczucie pustki, 
niewypełnienia, sytuacja, w której „ten folder / jest pusty”, jak 
konstatuje autor w wierszu Horror vacui. 

Jak już wcześniej wspomniałem, dykcja poetycka Marka 
Czuku różni się od tej „wyznawanej” przez poetów 
poruszających się w podobnej przestrzeni tematycznej. Język 
tych wierszy spowinowacony jest po trosze z twórczością 
Barańczaka, po trosze z poezją Herberta. Sposób, w jaki autor 
Księcia Albańskiego artykułuje swoje pytania i wątpliwości, 
sytuuje go gdzieś obok Różewicza, co krytycy często 
podkreślają, jednak o wiele łatwiej jest powiedzieć, że poeta 
wyrasta ze starej szkoły filozofii sceptycznej, która polega 
na wątpieniu przy jednoczesnym poszukiwaniu. Podmiot 
mówiący tych wierszy bywa nieufny nawet wobec własnej 
tożsamości („czy to ty czy ja / kto to ty kto ja”), starając się jak 
gdyby podkreślić tytułową nietrwałość kompozycji, a więc 
niejednoznaczność, niejednorodność, sprzeczność istniejącą 
w konstrukcji materialnego świata. Co warto podkreślić, właśnie 
tam, gdzie Czuku odkrywa pewien paradoks rzeczy, gdzie 
operuje przewrotną frazą, wiersz buduje na zasadzie 
zestawienia antytez (choć nieobcy bywa mu także sylogistyczny 
wywód) – właśnie wtedy odsłania to, co najlepsze w jego 
poetyckim warsztacie. Najwięcej tego typu przykładów 
dostarcza ostatnia część tomiku („Zawsze jest światło”), choć 
zdarzają się tutaj także utwory rażące swoją nonszalancją 
na poziomie poetyckiego chwytu i jego realizacji (mam tu 
na myśli chociażby *** (Trochę przedmiot…) czy Sonet III 
i Sonet IV). 

Nietrwała kompozycja to przykład książki poetyckiej, 
która jest zbiorem wierszy, jak to określono, metafizycznych 
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i religijnych, a przy tym nie wpadających w pułapkę 
hermetyczności i odrealnienia. Marek Czuku proponuje poezję, 
która nie jest uwikłana w chrześcijańskie dogmaty 
czy teologiczny bełkot. Jest to przede wszystkim próba 
mówienia (rozmowy) o Bogu, gdy podmiot mówiący zastaje 
rzeczywistość postnietzscheańską, w której największe 
zagrożenia – niczym dla świata filmowej Fantazjany – stanowi 
Nicość. 

„Im bardziej tracę wiarę / tym silniej wierzę”, pisze poeta 
w Epilogu. Im więcej takich wierszy, tym silniej zaczynam 
wierzyć we współczesną poezję religijną. Amen. 
 
 
Marek Czuku, Nietrwała kompozycja. Wiersze metafizyczne 
i religijne, Republika Ostrowska, Ostrów Wielkopolski 2013. 
 
 

Przemysław Kuliński 
 
 
 

 
 

 
Magdalena Majewska 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

181 
 

MICHAŁ PRANKE 

 
Kot w tympanonie, czy raczej lis? 

O debiutanckim tomiku 
SZYMONA SZWARCA 

 
 
 
 Utwórz pusty dokument – czytam na losowo otwartej 
karcie debiutanckiego zbioru Szymona Szwarca Kot 
w tympanonie. No dobrze – wedle życzenia. Mam pusty 
dokument i zgodnie ze szlachetnym zadaniem recenzenta 
podejmuję się próby opowiedzenia Państwu, co 
w Tympanonie poety gra, a co skrzeczy. 

 
Szymon Szwarc – jak dowiaduję się z ciemnego odwrotu 

niejasnej okładki – urodził się w Reszlu w 1986 roku, czyli 
wtedy, gdy na niebie ukazała się kometa Halleya, Phil Lynnot 
z Thin Lizzy zmarł, a zamiast niego narodziło się aktualne 
bożyszcze nastolatek wszego świata, Robert Pattison. Czy 
Szwarc dzięki swojej poezji stanie się bożyszczem czytelników, 
a dla literaturoznawców rzadkim objawieniem na miarę 
świetlistej komety? Tego jeszcze nie wiem, aczkolwiek 
odczytuję z notki biograficznej, że publikował on już w „Ricie 
Baum”, „Tyglu Kultury”, „Portrecie”, „Wyspie”, „Kresach”, czyli 
w wydawnictwach dość wysokiej próby. „Mieszka w Toruniu”. 
 50 zebranych wierszy Szwarca stanowi dla mnie 
problem. Od pierwszych wersów odnosi się wrażenie, że autor 
chce wciągnąć czytelnika w dość wymagającą grę. Kot 
w tympanonie to „wiersze zebrane”, nie zaś spójny koncept 
całości, każdy utwór stanowi więc osobną rozgrywkę. Jedne 
w stopniu skomplikowania przypominają karcianą grę 
w „wojnę”, inne to wyrachowana gra w pełnego blefów pokera. 
Mamy zatem pełną powtórzeń Echosondę (s. 8) z zaczerpniętą 
od Jasieńskiego białą plamą, mało przejmującą w tym wydaniu 
zabawą z pustką pod drugą częścią wiersza, a w opozycji 
do tego przekonującą i bolesną „ciemność”, która raz jest, a raz 
jej „najwyraźniej w świecie nie ma” (Syrena, s. 5). Mamy 
oferujące wprawdzie pewną pulę odczytań, ale w gruncie 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

182 
 

rzeczy nieciekawe Czy (s. 22), a już chwilę później jeden 
z najlepszych, prawdziwie błyskotliwy w swojej prostocie Wiersz 
na święto pleśni (s. 29). Mamy mocno eksploatowane 
fascynacje wpływem komputerów na literaturę (Zapisać zmiany, 
s. 6; Utwórz pusty dokument, s. 62), a z drugiej strony Wodę 
z kranu (s. 35), pełną udanych eksperymentów formalnych 
i z dobrą, charakterystyczną dla autora puentą. Dużo jest też 
niejasnej, niejednolitej zawiesiny z poucieranych poetów, zaraz 
obok jedyności pewnych ujęć naczelnych problemów poezji 
Szwarca: miłości, śmierci i poezji. Wszystko to okraszone 
Wstydem (s. 17), który wcale wstydem nie jest. 
 W obliczu natłoku przeciwstawnych wrażeń postarajmy 
się ustalić: 1. Jaki w istocie jest tympanon wykuty przez 
Szwarca? 2. Czy w tympanonie siedzi kot? 3. Czy kot ów nie 
wydaje się lisem? Po kolei zatem. 
 Na tomik Szymona Szwarca na pewno warto spojrzeć. 
Jest to tomik ładny. Zagadkowy. Wypełniają go w większej 
części udane innowacje w zakresie formy, widać krwawe 
zmagania z materią języka, nie brakuje też poecie 
samoświadomości i refleksji nad liryką. Autor sięga na różne 
głębokości tradycji i przywołuje reminiscencje poetów XX-lecia 
międzywojennego, pewne nawiązania do poezji lingwistycznej 
i neolingwizmu, z „brulionu” Szwarc zdaje się wyciągać 
mnóstwo. 
 Po drugie: dla tympanonu nie bez znaczenia jest jego 
źródłosłów – dla starożytnych Greków tympanon był także 
bębenkiem w rodzaju tamburynu. Na tym bębenku gra poeta 
i zaprasza do tańca w dziwnej świątyni, nad której portykiem… 
siedzi kot. 

Coś siedzieć tam musi, bo tego oczekuje gra z tekstami 
Szwarca. Gra, która domaga się wielości sensów, gra warta jej 
podjęcia. Nawet jeśli w tympanonie siedzi enigmatyczny kot, 
to jest niezwykle sprytny. Łasi się, podrzucając odbiorcy 
wrażenie ostatecznego zrozumienia tekstu, a chwilę później 
skrada się jak lis, zaczyna gnębić czytelnika i podkrada jeszcze 
trochę jego czasu. Jak rozwinie się to w następnych tomach? 
Nie wiem. Lis jest chytry. 
 
 
Szymon Szwarc, Kot w tympanonie, Biblioteka „Rity Baum”, 
Wrocław 2013. 
 

Michał Pranke 
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PATRYK CHRZAN 

 
Zwykła opowieść. 
Pamiętnik Matki 

JANINY BARBARY SOKOŁOWSKIEJ 
 
 
 

Pamiętnik matki Janiny Barbary Sokołowskiej nie 
jest zwyczajnym tomikiem poetyckim, a raczej czymś 
na pograniczu memuaru i dziennika. 

 
Autorka zarejestrowała w nim zarówno ważne, jak też 

codzienne (co zresztą niekoniecznie się wyklucza) wydarzenia 
z życia swojej matki. Wbrew tytułowi, nie są to zapiski bohaterki 
tekstów, ale kogoś, kto ją obserwuje, dobrze zna i pamięta 
sytuacje z przeszłości. Tą osobą jest córka, która także jest 
narratorką notującą skrupulatnie swoje spostrzeżenia, 
gdyż wydźwięk poszczególnych tekstów ma często wymiar 
uniwersalny. Nie jest to także ckliwy i liryczny zbiór wersów, 
które mogłyby rodzicielkę idealizować, ponieważ poznajemy ją 
w różnych okolicznościach i momentach życia, z obiektywnej 
i bezpiecznej perspektywy. Każdy z wierszy zaczyna się 
od słowa „matka” (nie mamusia czy choćby mama), co stanowi 
swoistą mantrę lub zaklęcie, które przymusza czytelnika 
do utrzymania ciągłej uwagi na tytułowej postaci. 

Kluczem do całości zbioru są dwa wiersze – 
rozpoczynający i kończący ten zbiorek – o znaczących tytułach: 
przygotowania do urodzin oraz rozpoczęcie urodzin. Wszystko 
pomiędzy nimi wydaje się być retrospekcją lub rekapitulacją 
życia bohaterki, przygotowaniem do obrzędu. W pierwszym 
z nich poznajemy protagonistkę, która właśnie kończy 
osiemdziesiąt cztery lata: 
 
„rozkłada talerzyki do tortu dwa razy więcej 
niż zapowiedzianych gości (…) 
upiera się że przyjdą jeszcze tamci 
zeskrobani ze ścian jak rybie łuski”. 
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Wiek matki wskazuje, że wiele bliskich osób z jej 
otoczenia już odeszło na zawsze i nie dotrą na przyjęcie 
urodzinowe, lecz ona nie do końca przyjmuje ten fakt 
do wiadomości: 
 
„ukradkiem obserwuje kamienną posadzkę 
czysto jakby nikogo nie było (…) 
możemy zaczynać”. 
 

W momencie, gdy zaczyna się przyjęcie, które można 
odczytać jako metaforyczne, pamiętnik niespodziewanie się 
kończy. Co zatem dzieje się w środku? Czas, który upływa 
od przygotowań do rozpoczęcia urodzin, można uznać 
za krótką chwilę życia, tak krótką, że nie da się odtworzyć 
całego losu bohaterki. W zapisanych wersach brakuje wielkich 
słów i tkliwości, nie brakuje jednak wzruszeń, nienachalnych 
i nieoczywistych. Każdy, kto obserwuje i stara się zrozumieć tok 
myślenia i postępowania osób w podeszłym wieku, łatwo 
odczyta teksty i znajdzie korelację z własnymi 
doświadczeniami, zwłaszcza wśród osób wierzących:  
 
„matka nagminnie zamawia msze 
za zmarłych 
dzieli się z nimi swoją niską emeryturą”. 
 

W większości dominują tutaj teksty składające się 
z dwóch lub trzech wersów, a i pozostałe są niewiele dłuższe. 
Ukazują jedynie chwile, ale z tych właśnie chwil poskładane jest 
całe ludzkie życie. W tym przypadku tytułowe, wielkie słowo – 
matka zderza się z prozaicznymi, aczkolwiek specyficznymi 
czynnościami. Matka wierzy, że jej pieniądze pomagają 
zmarłym w zaświatach, ale może dzięki temu czuje się mniej 
samotna? Lepsza? To zostaje jednak w sferze domysłów. Jest 
w tym akcie zupełnie szczera, choć wie, że może się to spotkać 
z brakiem przychylności ze strony najbliższych. I jest to niejako 
szczerość heroiczna, choć chyba nie do końca uświadomiona.  

Ważne elementy tego zbiorku to: „przyjaźń”, „miłość”, 
„lęk”. „pewność”, „nieufność” – potoczne ludzkie zachowania, 
bardziej determinujące lub mniej ważne w życiu kobiety, która 
jako wdowa samotnie wychowuje dzieci, a następnie 
doświadcza śmierci najstarszej córki. Mimo to, wszystkie 
podejmowane czynności zostają wypełnione codziennością, 
czymś przyziemnym, lecz niezwykle istotnym. Dzieje się tak 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

185 
 

w wierszu pewność, kiedy matka wykupuje miejsce 
na cmentarzu obok zmarłej, która miała się nią zaopiekować 
na starsze lata, a ponadto jest przekonana, że córka kiedyś 
spełni swoją obietnicę. Zatem życie zmusza ją do radzenia 
sobie nawet z najbardziej dramatycznymi sytuacjami. Uczy 
stąpania twardo po ziemi. Nie boi się także mówić o tym, co jest 
bliskie i nieuchronne. Czyni wskazówki co do swojej „ostatniej 
drogi”, gdyż wszystko musi być dopowiedziane do końca, jakby 
w śmierci dopatrywała się właściwego ładu. 

Nie bez kozery użyłem słowa „ład”, gdyż pobrzmiewa 
on we wszystkich tekstach. Zarówno układ strof, jak 
i zachowania bohaterki, dalekie są od chaosu. Panuje 
tu porządek, z jakim możemy się spotkać tylko u ludzi 
ułożonych, wręcz pedantycznych, lub u osób starszych, które 
nie muszą się spieszyć i niczego udowadniać. Poniesiony 
ciężar życia czyni z nich realistów, jak choćby w wierszu bez 
lejców: 
 
„matka nie wierzy że ma coś z konia 
chłostana bezustannie biegnie pod górę 
z coraz twardszym zadkiem”. 
 

Musi więc wyzbyć się złudzeń, albo życie dokona tego 
za nią. Ta sama osoba potrafi dość bezceremonialnie wyrwać 
z ręki nóż… z powodu zbyt grubo obieranych kartofli. Nawet 
zwykła umiejętność nie jest tu sprawą oczywistą, a matka 
nauczona oszczędności już nie zrozumie, że ziemniaki są tanie 
i łatwo dostępne. 

Autorka Pamiętnika Matki przybliża nam kwestię 
samotności, nie tylko z powodu wczesnego wdowieństwa, ale 
też z powodu starości, która rozwija w matce zdolność 
do „zabijania czasu”. Dzieje się tak w wierszu „makaron” 
i „zaczarowane weki”. Widzimy tu matkę autorki – starą kobietę, 
która chce czuć się potrzebna, a poświęcenie, choćby 
dla błahej sprawy, staje się jedynym sensem jej życia. 

Prozaiczne nieporozumienia, przesądy, czasem 
naiwność i pewne już utrwalone sposoby myślenia – taka jest 
matka z przywołanego pamiętnika i taki wizerunek seniora 
będzie zapewne bliski każdemu czytelnikowi. Przychodzi mi 
na myśl wiersz Tadeusza Różewicza Opowiadanie o starych 
kobietach. Matka-kobieta nie jest ani brzydka, ani zła, nie jest 
też piękna ani dobra, bo nie ma potrzeby jej wartościowania. 
Dla autorki nie jest ona przecież starą kobietą, ale matką 
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równoważną… Bogu, co można odczytać z wiersza pasterz. 
Z całą pewnością jest to zbiór wierszy o miłości, których forma 
i treść pozwala przywołać wrażenia z filmu Michaela Hanekego 
Miłość, gdyż zarówno w filmie, jak i w tekstach, przez 
większość czasu nie dzieje się przecież nic szczególnego, 
a jednak… 

Zbiór wierszy z Pamiętnika Matki sprzyja szerokiej 
refleksji i wnikliwej analizie powszedniości. W prozaicznej 
formie dotyka tego, co trudno nazwać, sklasyfikować i opisać. 
Tego, co dzieje się każdego dnia i często umyka w codziennych 
zmaganiach, tego, o czym przypominamy sobie często 
za późno. Wszystkiego, co czytelnik może odczuwać, ale już 
niekoniecznie – rozumieć. 
 
 
Janina Barbara Sokołowska, Pamiętnik Matki, Advert Studio, 
Chorzów 2012. 
 
 

Patryk Chrzan  
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OLIWIA BETCHER 

 

Mała stabilizacja. O Małych 
lisach JUSTYNY BARGIELSKIEJ 

 
 
 
 

 
O nowej książce Justyny Bargielskiej było głośno 

jeszcze zanim trafiła na rynek wydawniczy. Autorka Małych 
lisów zapowiadała tę minipowieść już od dawna. Dlatego 
zainteresowanie nie dziwi. Apetyt wzrastał, gdyż 
po poprzednich – zarówno poetyckich, jak i prozatorskich – 
utworach autorki można było spodziewać się co najmniej 
frapującej kontynuacji. 

 
W kolejnej książce Bargielska przedstawia kwestie, 

których spokojnie można domniemywać: przede wszystkim 
tematykę mocno osadzoną w świecie kobiet – rejestr 
opresyjnego macierzyństwa, miłość, a także śmierć, seks, 
małżeństwo… To wszystko, rzecz jasna, ubrane w żywy, 
na wskroś współczesny język. 

Pisarka serwuje nam dwa pozornie zupełnie odmienne 
światy – historie dwóch bohaterek: Magdy i Agnieszki, wokół 
których dzieje się mnóstwo przedziwnych sytuacji i pojawia się 
spora grupa niebanalnych osobowości (żeby nie powiedzieć: 
osobliwości). Opowieść nie ma ani jasno zarysowanych ram 
początku i końca, ani nawet skonkretyzowanej lokalizacji (która 
to teoretycznie jest dość obszernie opisana, ale dzieje się to 
w taki sposób, by czytelnik bez większego trudy mógł umieścić 
akcję w jakimkolwiek dużym mieście, w pobliżu którego 
znajdzie las). Historia – choćby właśnie ze względu na swoją 
dwutorowość – nie jest spójna czy klarowna. Czytając, mamy 
wrażenie wątków wyrwanych z kontekstu. Zupełnie jakbyśmy 
zaczęli oglądać czyjeś życie od środkowego, przypadkowego 
odcinka. Wyczuwalne napięcie miesza się miejscami 
z hermetycznością, niezrozumiałymi wtrętami i abstrakcyjnymi 
sytuacjami zupełnie niewynikającymi z kontekstu czy ciągu 
przyczynowo-skutkowego.  
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Magdę i Agnieszkę, mimo sporej ilości różnic, łączy jednak 
doza lekkiej socjopatii, zagubienia w świecie – próba ułożenia 
się z nim, a niekiedy nawet i boksowania. 

Wszystkiemu towarzyszy klimat, który usytuowałabym 
pomiędzy surrealizmem a światem groteski. Czym bowiem jest 
seks z poszukiwanym przestępcą w igloo mieszczącym się 
w środku lasu? Oczywiście, podobnie jak to miało miejsce 
w Obsoletkach – poprzedniej prozie Bargielskiej – również 
i przy okazji Małych lisów autorka nie ucieka od poetyckości, 
którą to możemy dostrzec nie tylko w języku czy wspomnianym 
wcześniej klimacie powieści, ale również w konstrukcji 
i ogólnym wrażeniu wywołanym lekturą zarazem lekką 
i intensywną. Ta stylistyczna walka jest z całą pewnością jedną 
z największych zalet książki, gdyż w ten sposób pisarstwo 
autorki staje się charakterystyczne, a zwyczajność, która mu 
towarzyszy, nie męczy, ale pozwala na rozpoznawalność 
i swego rodzaju konkretyzację. 

Wszystko nieco przewidywalne, zbyt oczywiste. 
Fabularnie niewiele się dzieje. Książka działa głównie 
na kanwie emocji i przyjemności płynącej z języka. Wszelkie – 
formalne, dotyczące symboliki i akcji, konfabulacje czyta się 
z przyjemnością, ale ciągle gdzieś pozostaje niedosyt. 
Uporczywa myśl, że to wszystko za mało. Że niezbyt dużo 
wynika z czasu poświęconego na Małe lisy. A może nie musi 
wynikać. Może wystarczy tę książkę przeczytać dla samej 
frajdy. Znajdziemy tu wszak również sporą dawkę 
inteligentnego humoru, kulturowych, społecznych 
i paraliterackich odniesień oraz przewrotność. Teoretycznie 
wszystko, czego potrzeba dobrej literaturze. Może o to w tym 
właśnie chodzi. Mnie to jednak nie przekonało. Narracja 
o języku i współczesnej kobiecości? Dobrze. Ale to przecież 
Bargielska podała nam już wcześniej. Odczytuję to bardziej 
jako sequel czy też wyeksploatowanie dawnego pomysłu 
(ewentualnie dawnej metody) niż rozwój. Dlatego nie mogę 
pozbyć się nuty rozczarowania i niedosytu. Pozostaje mieć 
nadzieję, iż lektura kolejnej epickiej książki autorki China 
shipping poradzi sobie z nimi i rozwieje wszelkie wątpliwości.  
 
Justyna Bargielska, Małe lisy, Wydawnictwo Czarne, 
Wołowiec 2013. 
 
 

Oliwia Betcher 
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ŁUKASZ LIPIŃSKI 

 

Legendy miejskie, egzystencja 
i blasfemia. O debiutanckim 

zbiorze opowiadań KAROLA KETZERA  

Czereśnie prosto z drzewa  
 
 

Wszystkie znaki, nie tylko na blogach i w telefonach, 
ale także na boardzie social media i na portalach literackich 
głoszą, że opowiadania z debiutanckiego zbioru Karola 
Ketzera o wymownym tytule Czereśnie prosto z drzewa 
zachęcają czytelnika świeżością dynamicznej obrazowości 
składni, uwalniając podczas lektury wiele złożonych 
i interesujących ironii intertekstualnych oraz dygresji, które 
bezlitośnie piętnują najbardziej intymne strony 
współczesnej obyczajowości. Głęboko filozoficzne, 
a zarazem chwytliwe, stylizacje aforystyczne są zarówno 
śladami doświadczenia traumatycznej przemocy 
kulturowej, jak i potwierdzeniem bardzo dobrego słuchu 
literackiego tego obiecująco zapowiadającego się autora! 

 
Internetowa wyrocznia, bo to przecież tam czytelnicy 

(ja również) mieli okazję wstępnego zapoznania się 
z fragmentami debiutanckiej prozy Karola Ketzera, ogłosiła już, 
że utwory nie tworzą zwartej struktury kompozycyjnej 
i znaczeniowej. Nawet jeśli rzeczywiście jest tak, jak twierdzi 
„Nisza Krytycznoliteracka” na stronie wywrota.pl, nie 
traktowałbym tego spostrzeżenia jako czegoś, co mogłoby 
obniżyć wartość zbioru Czereśni prosto z drzewa. W tym 
tekstowym lesie tematycznych różnorodności upatruję 
słusznego dążenia do wieloaspektowej oraz ironicznie 
demaskatorskiej reprezentacji egzystencjalnych problemów 
współczesnego człowieka. Karol Ketzer w tomie 10. opowiadań 
eksploruje te tereny antropologii z chirurgiczną precyzją, 
posługując się, niczym Marian Pankowski za czasów eseistyki 
lat 70., poetyką skandalu i bezkompromisową blasfemią, 
co w Czereśniach prosto z drzewa zostało zwielokrotnione 
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i zarazem narracyjnie wyważone w konstrukcjach toksycznych 
i nierzadko kontrowersyjnych relacji interpersonalnych. Nie 
zabrakło w tym wszystkim semantycznej wielowykładalności 
sensu, w którym to, co antropologiczne, skorelowane zostało 
z tym, co, posthumanistyczne i „nieludzkie”.   
  Dygresyjno-fabularny sok z Czereśni prosto 
z drzewa przyprawił autor solidną dawką legend miejskich, 
rytualnej magii, metafizycznych pytań oraz trawestowanego 
mistycyzmu, w którym znalazło się również miejsce dla refleksji 
metaliterackiej, a także dla  bezpośredniego dotknięcia 
drażliwej kwestii genderowej czy queerowej. Na przykład 
w rozpoczynającym zbiór opowiadaniu pod tytułem Myśli 
nadwartościowe, gdzie czytamy: „Każdy wie wszystko, chociaż 
jeszcze o tym nie wie. Na przykład Marcin. Marcin jeszcze nie 
wie, że jest poetą, a to podobno gorzej niż nie wiedzieć, że się 
jest pedałem”. Jak widać – Ketzer nie boi się wygłaszać quasi-
aforystycznych twierdzeń parodiujących wszelkie tabu 
kulturowe. Zdania tworzą bardzo dobrze skrojone oraz 
przemyślane serie obnażające oficjalność języka – ironicznie 
demaskują globalistyczny, konsumpcyjny oraz masowy styl 
życia: „Polska to jednak było to. Kobiety piękniusie. Szpileczki, 
minióweczki, kiteczki, cipeczki, że palce lizać. Program 
telewizyjny pełen audycji muzycznych, megahitów, seriali 
do głębi poruszających marność egzystencji. W brawurowy 
sposób komentujących rolę i miejsce jednostki pośród plagi 
bezimienności naszych czasów” (s. 16). 

Całość, której nie mam zamiaru tutaj (ani nigdzie) 
streszczać, doprawiona została zdrową dawką reinterpretacji 
tradycyjnej topiki literackiej. Jest tak np. w Długo oczekiwanej 
rewolucji w kinie porno, w której nie bez powodu wrzuca Autor 
swojego bohatera do zatłoczonego wagonu pociągu, 
doprowadzając jego egzystencjalne możliwości do granic 
psychosomatycznego ekstremum. Podobnie czynił Adam 
Ważyk w autobiograficznym poemacie Wagon, mistrzowsko 
wyzyskał sugestywną moc tej topiki Witold Gombrowicz 
w nieśmiertelnej Pornografii, gdy „(…) wpadł na myśl tyleż 
genialną, co błazeńską. Ciężar naszego »ja«, mówi on, zależy 
od stopnia zaludnienia planety”1. Ketzer, podobnie jak 
Gombrowicz Fryderyka, wrzuca Krzysztofa do blaszanej puszki 
zatłoczonego wagonu, w którym wszyscy skazani są 
na rozchwiane piekło wzajemnej obecności. Dlatego też 

                                                 
1
 M. Kundera, Sztuka powieści, Warszawa 1998, s. 32. 
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odważę się napisać, że niektóre spośród opowiadań ze zbioru 
Czereśnie prosto z drzewa Karola Ketzera można 
podsumować, używając roboczego terminu „prozy 
wariograficznej” albo zaliczyć je do realizacji koncepcji 
„człowieka ciekliwego” (obarczonego latrynaliami, brudem 
i naturalistycznym prawie-człowieczeństwem), o którym w pracy 
Pank’s not dead, czyli pisarz XX wobec kanonu2 pisze 
Przemysław Czapliński. 

Chciałbym się teraz na chwilę zatrzymać przy 
opowiadaniu Meteorytologia, ponieważ widzę w nim kilka 
ciekawych, aforystycznych konstrukcji, które interesują mnie 
ze względu na możliwość dekonstrukcji ich metafizycznej 
„głębi”. Otóż, Meteorytologia ma do zaoferowania czytelnikowi 
kilka ściśle egzystencjalnych zdań parodiujących znane formy 
aforystyczne, które z powodzeniem można obserwować 
również w prozie Sławomira Shutego czy Doroty Masłowskiej3. 
Zdania te idealnie reprezentują to, co Milan Kundera 
(za Martinem Heideggerem) nazywa „Byciem-w-świecie” („In-
der-Welt-sein)4. Przykładem niech będzie zdanie: „Każdy 
koniec roku jest też trochę jak koniec jakiegoś świata, 
prawda?”, które Filip, bohater opowiadania, wypowiada 
do swojej niezbyt rozgarniętej Marty przypominającej 
momentami Gekrepten z prześwietnej Gry w klasy Julio 
Cortázara… 

Postacie Filipa i Marty, choć nie mamy bezpośredniego 
wglądu w ich rysy psychologiczne (psychologia u Ketzera, 
podobnie jak u Kundery, nie jest dominantą czy też zasadą 
konstrukcyjną postaci), pasują do groteskowego świata, gdzie 
wpisane są niejako in medias res. Marta, niczym skorupka 
ślimaka, zespolona jest ze światem, z którego nie ma 
odwołania. Koniec świata nie nadchodzi, a granica między 
dobrem i złem już dawno się rozmyła. Dziewczyna nie rozumie 
skomplikowanej retoryki Filipa, świat osuwa się jej spod nóg. 
Kim właściwie jest Marta? Marta dopiero sama siebie 
konstruuje. Marta dopiero się staje. 

                                                 
2
 Zob. P. Czapliński, Pank’s not dead, czyli pisarz XX-wieczny wobec 

kanonu, „Teksty Drugie” 2011,  6, s. 29. 
3
 Wykorzystuję tutaj (jedynie częściowo) moje wypowiedzi o debiutanckim 

tomie Czereśnie prosto z drzewa Karola Ketzera, które zamieściłem 
na http://www.wywrota.pl/22774_nisza-krytycznoliteracka-czeresnie-prosto-
z-drzewa-karola-ketzera_nisza-krytycznoliteracka.html oraz na: http://www. 
empik.com/czeresnie-prosto-z-drzewa-ketzer-karol,p1066715754,ksiazka-p. 
4
 Zob. M. Kundera, dz. cyt., s. 39. 
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W tej przenikliwej i zarazem spontanicznej prozie nie 
sposób oddzielić podmiotu i przedmiotu poznania – próba 
totalizującej dychotomii tylko obnażyłaby swoją archaiczność. 
Ketzer dąży w Czereśniach prosto z drzewa do obdarcia świata 
z jego złudzeń, starając się sprawdzić granice możliwości 
(a jednocześnie tożsamościowej niezborności) współczesnego 
człowieka. Celowo wprowadza poznawczy dysonans, tym 
samym korelując to, co antropologiczne i racjonalne z tym, co 
niesamowite i wymykające się wszelkim opisom. Coś 
niezbadanego przebija się do realności z marginesu 
niedopowiedzenia – debiutancki skład Karola Ketzera pędzi po 
odpowiednim torze: dyskurs prozy i poezji poddał autor 
wyważonej syntezie. Znać w niej talent i nie sposób nie 
powiedzieć, że Czereśnie prosto z drzewa są dla młodego 
pokolenia polskiej prozy debiutem szczególnym! 

Metaliteracka aluzja w Długo oczekiwanej… jest, 
by zmetaforyzować znany termin, szczytem „piramidy 
Freytaga”, na której wierzchołku dowiadujemy się, że oto 
„Światło znowu zmienia się na zielone (tak szybko zmiana 
świateł pozornie umiejscawia tę historię w gronie opowieści 
fantastycznych, ale nic bardziej mylnego)”. Czyżbyśmy mieli 
do czynienia z rodzimą reinterpretacją poetyki realizmu 
magicznego? Przekonajcie się sami! 

Podsumowując: w tym celowo fragmentarycznym 
i pokawałkowanym świecie obyczajowych kontrastów 
i żywiołów naturalistycznych pragnień nie zabrakło miejsca na 
celne spostrzeżenia dotyczące współczesnej, jednym razem 
zwykłej, innym razem niezwykłej, obyczajowości. Karol Ketzer 
zaprawił to hektolitrami obscenicznej pikanterii bizarro oraz 
dużą garścią demaskującego kulturę masową poczucia 
humoru. Rezultatem stało się bezlitosne przełamanie wszelkich 
norm stosowności, które może wpłynąć na młodzieżową 
świadomość. „Świat istnieje dla nas tylko jako możliwość bólu, 
lub rozkoszy” – wiele lat temu pisał Gombrowicz. Debiutant 
z powodzeniem eksploruje tereny niekartezjańskiej, 
bo przygodnie konstruowanej, podmiotowości, zapowiadając 
obfity plon Czereśni prosto z drzewa. Czy zechcecie zerwać ten 
owoc? 
 
Karol Ketzer, Czereśnie prosto z drzewa, Novae Res, Gdynia 2013. 

 
 

Łukasz Lipiński 
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MACIEJ SAMOLEJ 

 

Dnia pierwszego września roku 
1941. Kryptonim Burza 

VLADIMIRA WOLFFA  
 

 
 
Jako polonista i literaturoznawca stwierdzam z całą 

świadomością, że dialog z historykami jest bardzo trudny 
(czasem wręcz niemożliwy), jeśli idzie o źródłowość 
literatury. „My zajmujemy się faktami! Tym, co było, a nie – 
co mogło się wydarzyć!” - mawiają historycy. Już widzę 
takie ich stwierdzenia oraz komentarze po przeczytaniu 
najnowszej powieści Vladimira Wolffa Kryptonim Burza. 
A szkoda, bo wreszcie mamy w Polsce pisarza, którego 
pisarstwo chociaż trochę przypomina to znane nam 
z książek Toma Clancy’ego czy Williama Forsytha. 
Wreszcie jest ktoś, kto umie połączyć ogień i wodę – 
literaturę i historię – bez krzywdy dla żadnej ze stron. 

 
Mamy rok 1941. W międzyczasie udał się zamach na 

Hitlera, III Rzeszą rządzi zachowawczy Goering, zbrojenia 
niemieckie straciły na znaczeniu, a II Rzeczpospolita wykonała 
swój plan modernizacji wojska przewidziany na rok 1941. 
W powietrzu wisi wojna z… ZSRR. Ale jest lepiej niż w 1939 
roku. W sztabie generalnym nastąpiły pewne roszady, zmienił 
się naczelny wódz, mamy silne lotnictwo (nie tylko P-11 czy 
PZL -37 Łoś, których jest tyle, ile być miało w 1941 roku), trzy 
brygady pancerne (jedną, lwowską brygadą pancerną, 
dowodzi… płk. Franciszek Skibiński), generał Tadeusz Kutrzeba 
dowodzi najsilniejszym związkiem operacyjnym, wreszcie – 
kawaleria, nasza duma narodowa, jest już po modernizacji 
i czeka na pierwsze spotkanie z wrogiem wyposażona 
w doskonale zorganizowane i uzbrojone pułki (karabinów p-
panc wz. 35 Ur jest przynajmniej po 10 w każdym szwadronie, 
działek Boforsa również, każda brygada kawalerii ma batalion 
kolarzy, zwiad na motocyklach), unowocześnione są również 
nasze pociągi pancerne. Młody konstruktor lotniczy i pilot, 
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Władysław Bagiński, dopiero co przyprowadził do Polski 
myśliwce Morane-Saulnier, a teraz musi jechać do Moskwy jako 
agent wywiadu, na placówkę, którą dowodzi major… 
Dobrzański. Misterna operacja szpiegowska, kulisy planów 
Stalina, wartka akcja, wreszcie plastyczność opisów dopełniają 
całej reszty. Tylko czekać na wybuch wojny… 

Wielka szkoda, że Wolff nie jest autorem podręcznika do 
historii. Jak wiemy, w 1941 roku było już dawno „pozamiatane”, 
Adolf Hitler miał się bardzo dobrze (podbił przecież całą 
Europę) i szykował się do wykonania Planu Barbarossa, zaś 
Stalin przegapił okazję do zbolszewizowania całego kontynentu 
(o czym pisał w pierwszym numerze „Uważam Rze. Historia” 
Wiktor Suworow). Za to udało się autorowi Kryptonimu Burza 
pokazać alternatywną wizję historii oraz spróbować dokonać 
symulacji wyniku ewentualnego starcia armii polskiej z armią 
czerwoną w 1941 roku. Jak autor sam przyznaje, dokonane są 
w książce pewne uproszczenia – na przykład nazwiska 
potencjalnych dowódców armii w 1941, zmiana na stanowisku 
GISZ po odejściu marszałka Rydza-Śmigłego. Niemniej jednak, 
cała książka opiera się na opracowaniach historycznych.  Bazą 
dla niej były m.in. świetna praca Tymoteusza Pawłowskiego 
Armia Marszałka Śmigłego (w której autor przytacza plany 
modernizacji polskiego wojska), fundamentalna praca 
Rajmunda Szubańskiego Plan Operacyjny Wschód – właściwie 
jedyna pozycja książkowa omawiająca plany i stan przygotowań 
Wojska Polskiego do wojny z ZSRR (a należy pamiętać, że 
w dwudziestoleciu międzywojennym to właśnie w ZSRR 
upatrywano głównego agresora na Polskę) czy prace 
wspomnianego przeze mnie wcześniej Wiktora Suworowa 
Dzień M i Ostatnia Republika. Może właśnie dlatego książka ma 
walory najlepszych pozycji Clancy’ego czy Forsytha. A przy tym 
nie jest nużąca, posiada wartką akcję i, moim zdaniem 
oczywiście, wzbudza ferment intelektualny (przynajmniej 
powinna), wywołując dysputy na temat tego, jak mogłaby 
potoczyć się historia, gdyby rzeczywiście Polska zdążyła się do 
wojny przygotować, a sama wojna (tylko z Sowietami) wybuchła 
w 1941 roku. Może dzięki tej książce dogadają się w końcu 
literaturoznawcy z historykami? 

 
Vladimir Wolff, Kryptonim Burza, Ender, Ustroń 2012. 

 
Maciej Samolej 
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MARTA ŁAWRYNKOWICZ 

 

Dwa sposoby opowiadania 
historii.  W ciemności AGNIESZKI 

HOLLAND i Róża WOJCIECHA 

SMARZOWSKIEGO 
 
 

W 2011 roku, mniej więcej w tym 
samym czasie, na ekrany polskich kin 
weszły dwa filmy – Róża Wojciecha 
Smarzowskiego i W ciemności Agnieszki 
Holland. Ich fabuły są zupełnie inne, choć 
tak naprawdę opowiadają o tym samym – 
o wojnie. Najważniejsze jest to, w jaki 
sposób to robią. 

 
 Film Holland miał pokazywać rzeczy, 
które stanowiły do tej pory pewnego rodzaju tabu 
(najwyrazistszym tego przykładem jest scena erotyczna 
w kanałach). W taki sposób nie mówiło się wcześniej o ofiarach 
wojny. Na dodatek główny bohater filmu – Leopold Socha – 
to zwykły „kombinator”, który przyjął rolę wybawiciela tylko 
ze względu na oczekiwany zysk. Czy Holland odważyła się 
zatem pokazać brutalną prawdę o wojnie, o tym, jakie 
zachowania wyzwala w ludziach? Nie. Kochająca się 
w kanałach para zostaje ukarana za rozwiązłość, a mężczyzna, 
który wcześniej opuścił swoją żonę, ginie podczas próby 
wydostania się z kryjówki. Dziewczyna porzucona przez 
kochanka zachodzi w ciążę, a następnie w obłędzie morduje 
własne dziecko. 

Zdziwienie budzi również niekonsekwencja Holland; jej 
film miał być naturalistyczny, pokazywać całą prawdę, nie 
zawsze ładną. Tymczasem nie sprawdza się to już 
na płaszczyźnie wyglądu bohaterów. Wręcz bawi fakt, że Żydzi 
przebywający w kanałach są nadzwyczaj czyści i schludni. 
Wraz z rozwojem fabuły sam Socha dorasta też do bohaterstwa 
i bezinteresownie ratuje swoich „podopiecznych”. Dobro 
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zwycięża, zło zostaje ukarane. Happy end. A przecież miał 
to być film ukazujący całą brutalność wojny, nie kolejna 
tendencyjna opowieść! 
 Fabuła Róży rozgrywa się tuż po II Wojnie Światowej. 
Główna bohaterka to owdowiała Mazurka prowadząca 
gospodarstwo na ziemi zajętej przez zwycięskie wojska 
radzieckie, które traktują wszystkich Mazurów jako 
sprzymierzeńców Hitlera. Pomimo zakończenia wojny piekło 
Róży nie dobiegło jeszcze końca. Dom kobiety jest nieustannie 
napadany przez szabrowników, a ona sama wielokrotnie 
gwałcona. Sytuację poprawia w pewnym stopniu pojawienie się 
Tadeusza, który pomaga Roży prowadzić gospodarstwo. Nie 
jest to jednak w stanie rozwiązać wszystkich problemów. 

Często można się spotkać z opinią, że Róża ma 
szczęśliwe zakończenie. Nie rozumiem, jak można tak myśleć. 
Tadeusz odnajduje wprawdzie córkę Róży (wówczas już swoją 
żonę), bohaterowie tracą jednak coś, o co przez cały czas 
walczyli – ziemię. Zostają wygnani ze swojego „okrutnego raju”, 
miejsca, które kochali. Wszystkie ich starania poszły zatem 
na marne. Dobro nie zwycięża. Zło nie zostaje ukarane. Nie ma 
happy endu.  

Róża jest też chyba pierwszym polskim filmem, który 
bez zbędnego patosu porusza kwestie uczuć pomiędzy 
głównymi bohaterami. Nie ma tutaj żadnych wielkich słów. 
Mamy po prostu dwoje smutnych, szarych, brzydkich i wcale 
już niemłodych ludzi, którzy po stracie swoich bliskich 
potrzebują choć odrobiny bliskości. I właśnie to zbliża ich 
do siebie.  

Wielu uważa, że Róża jest filmem niezwykle brutalnym. 
W niektórych budzi wręcz niesmak. Polska kinematografia 
przyzwyczaiła nas do filmów takich jak Katyń, Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł czy Syberiada polska. Wymieniać 
można jeszcze długo, wystarczy jeszcze dodać choćby 1920. 
Bitwę Warszawską, żeby już ostatecznie utwierdzić się 
w przekonaniu, jaki obraz polskiej historii serwuje się dziś nie 
tylko tym, którzy historię znają, ale przede wszystkim tym, 
którzy dopiero się jej uczą – młodzieży szkolnej. Myślę, że 
to właśnie publiczność przyzwyczajona do takich filmów 
zarzuca Róży zbytnią brutalność. Przyzwyczajono nas, 
że o wojnie, o ludziach, którzy w niej uczestniczyli, należy 
wypowiadać się z szacunkiem. Moim zdaniem jest to jednak 
szacunek źle pojęty, bo nakazujący pokazywanie uczniom 
obrazu wojny na przykładzie Czterech pancernych i Stawki 



 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

197 
 

większej niż życie. 
Film Smarzowskiego wydaje się brutalny, bo odbiera 

nam złudzenia o heroicznych postawach w czasie wojny, 
o niezłomnej ludzkiej dobroci, nieustraszonej cnocie kobiecej. 
Mówi o utraconej bezpowrotnie niewinności, nie jednak w tym 
fizycznym sensie. Przekłada znane zjawiska na nowy język. 
Każdy z nas spotkał się ze stwierdzeniem, że kobiety podczas 
wojny były gwałcone, jednak dopiero Róża pokazuje, 
co to oznacza. Zasada jest niezwykle prosta, zakrawa wręcz 
na truizm: film jest brutalny, bo brutalna była też wojna. 

Powstaje teraz pytanie, czy takie właśnie filmy powinno 
się pokazywać dzisiejszej młodzieży. Moim zdaniem tak, choć 
w tym przypadku mówiłabym raczej o licealistach. Gimnazjaliści 
na taką lekcję są po prostu jeszcze zbyt młodzi. Uważam 
jednak, że uczniom o wojnie powinno się mówić w taki sposób, 
w jaki mówi o niej Róża, gdyż służyłoby to pokazaniu, że wojna 
była czymś do bólu realnym. Karmiąc młodzież wiecznie 
utrwalonymi w naszej kulturze stereotypami, wzmagamy jedynie 
ich dystans wobec historii. Sprawia to też, że jest ona przez 
nich postrzegana jako nieciekawą; młodzież za omawianymi 
wydarzeniami nie jest w stanie rozpoznać zdarzeń 
prawdziwych.  

To właśnie W ciemności miało być obrazem, który po raz 
pierwszy unaoczni pomijane dotąd kwestie. Film Agnieszki 
Holland nie wyzwolił się jednak od utrwalonych stereotypów. 
Dokonała tego dopiero Róża. Wielu może się nie podobać, 
że ten film – do pewnego stopnia – kala pamięć ofiar. Nie 
wydaje mi się jednak zdrożnym pokazanie, że podczas wojny 
lub tuż po niej bardzo trudno zachować swoje człowieczeństwo. 
Jest to jedynie fakt, nie ocena. Nie od każdego należy 
też wymagać heroicznych postaw w każdych warunkach. 
Młodzieży szkolnej na podstawie takich filmów zaś powinno się 
ukazywać prawdziwe tragedie ludzi uwięzionych w pułapce 
ówczesnych czasów i okoliczności. 

 
 

W ciemności, reż. Agnieszka Holland, Kanada-Niemcy-Polska, 
2011. 
 
Róża, reż. Wojciech Smarzowski, Polska, 2011. 

 
 

Marta Ławrynkowicz 
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PAULINA MATYSIAK 

 

Themersonowie dzisiaj. 
Łódzka wystawa 

PAWŁA POLITA 
 

 
 
W łódzkim Muzeum Sztuki wiosną 2013 roku odbyła 

się wystawa Themersonowie i awangarda. Kuratorem był 
Paweł Polit, krytyk sztuki (ukończył studia filozoficzne 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia kuratorskie 
w Royal College of Art w Londynie). 

 
Wystawa poświęcona została artystom – Franciszce 

i Stefanowi Themersonom, ale zobaczyć można było na niej 
także, interesująco zestawione z twórczością Themersonów, 
prace Jankiela Adlera, Raoula Hausmanna, Jarosława 
Kozłowskiego, Wojciecha Pusia i Kurta Schwittersa. 

Małżeństwo Themersonów z pewnością można zaliczyć 
do grona najbardziej awangardowych twórców XX wieku. On 
pisał, rysował, komponował, ona – malowała, projektowała 
kostiumy, rysowała. Razem fotografowali i kręcili filmy. Świetnie 
się uzupełniali. Doskonale. 

Na wystawie można było zapoznać się z ich filmową 
twórczością – zaprezentowano wszystkie zachowane ich filmy: 
Przygodę człowieka poczciwego, Calling Mr. Smith i Oko i ucho, 
zobaczyć można było też mnóstwo zdjęć i fotogramów, a prócz 
tego – klisze i szkice z tych dzieł filmowych, które zaginęły 
w wojennej zawierusze (m.in. Polski Gotyk). Część ekspozycji 
poświęcona została działalności wydawnictwa Gaberbocchus, 
które prowadzone było przez Themersonów. Wydawali 
bestlookery – dobrze zaprojektowane i dobrze wyglądające 
książki. Prócz kwestii czysto estetycznych, takich jak szata 
graficzna, projekt okładki czy sama typografia (która dla 
artystów nie była tylko kwestią estetyczną, miała także wartość 
znaczeniową), Themersonowie przykładali dużą uwagę do tego, 
co ukazywało się nakładem ich wydawnictwa – to 
w Gaberbocchus wydano Ubu Roi Alfreda Jarry’ego czy 
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pierwszą angielską edycję Ćwiczeń stylistycznych Raymonda 
Queneau. 

Część wystawy została zarezerwowana dla teatralnej 
działalności Franciszki, która była autorką scenografii 
i kostiumów do Króla Ubu, jak również dla jej rysunków 
i obrazów (absolutnie urzekający Portret artystki jako błękitnej 
kropki). Miejsce na wystawie znalazły również efekty (książki, 
nagrania) lingwistycznych eksperymentów Stefana – jak choćby 
niesamowite nagranie, na którym artysta czyta wiersz Polska 
kaszkę warzyła. 

Themersonowie i awangarda to także inni twórcy – 
ekspozycja pokazuje, poprzez zestawienie prac jednych 
autorów z innymi, podobieństwo między postawą Themersonów 
a postawą pozostałych artystów. Wszystkich cechowała 
bezkompromisowość, chęć do przełamywania zastygłych, 
przykrytych kurzem tradycji, schematów oraz 
eksperymentowanie z formą i treścią. Prace pochodzą 
z kolekcji: Muzeum Sztuki w Łodzi, Sprengel Museum 
w Hanowerze, Centre Georges Pompidou w Paryżu, 
Themersons Archive w Londynie, Ubu Gallery w Nowym Jorku, 
Israeli Museum w Jerozolimie, Fundacji Signum, kolekcji 
prywatnych we Francji i w Polsce. 

Wystawa zrealizowana została przy wsparciu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów Roku 
Themersonów organizowanego pod patronatem Instytutu 
Książki. Ekspozycji towarzyszyły dwie publikacje: narysowany 
przez Franciszkę komiks Ubu (według Króla Ubu Jarry’ego) 
oraz katalog, który wydany został na finisaż wystawy. 
 
 
Themersonowie i awangarda, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22.02.-
05.05.2013, kurator: Paweł Polit. 
 
 

Paulina Matysiak  
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Fotorelacja: XIV MAJOWY BUUM POETYCKI 
TORUŃ, 13-16.05.2013 (KATARZYNA BOHUTYN) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień I. Slam poetycki 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 
Dzień I. Slam poetycki
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Dzień I. Slam poetycki. 

Zwycięzca – Robert Rybicki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień I. Slam poetycki. Ocena 
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Dzień II. Weronika Lewandowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień III. Tomasz Kościkiewicz 
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Dzień III. Małgorzata Lebda 
 

 
 

Dzień III. Rafał Derda 
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Dzień III. Ewa Lipska i Paweł Tański  
 

 
 

 

Dzień III. Kazimiera Szczuka i Dariusz Pniewski
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Dzień III. Piotr Macierzyński 
 

 
 

 

Dzień III. Maciej Melecki 
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Dzień III. Kira Pietrek 
 

 
 

Dzień III. Paweł Tański 
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Dzień III. FoOzi Quintet 

 

 
 

 

Dzień IV. Anna Dwojnych 
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Dzień IV. Radosław Sobotka 
 

 
 

 

Dzień IV. Przemysław Witkowski 
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Dzień IV. Dorota Masłowska, 
Przemysław Kuliński, Kamil Dźwinel 

 
 

 
 

 

Dzień IV. Publiczność 
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Dzień IV. Marcin Jurzysta 
 

 
 

 

Dzień IV. Szymon Szwarc 
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Dzień IV. Tomasz Dalasiński 
 

 
 

 

Dzień IV. Ilona Witkowska 
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Dzień IV. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki 
 
 

 
 

 

Dzień IV. Świetliki 
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Wyniki konkursu przekładowego 
IFS UMK 

 
 
Konkurs na najlepszy przekład w Instytucie Filologii 

Słowiańskiej po raz pierwszy został zorganizowany w roku 
akademickim 2006/2007.  Od początku nasze zainteresowania 
zwrócone są w kierunku twórczości pisarzy petersburskich 
(D. Charms, L. Czarska, N. Katerli, E. Dworkin, A. Bartow, 
M. Klimowa, K. Arbienin). Uczestnikiem konkursu może być 
każdy student UMK, który chciałby choć przez chwilę wcielić się 
w rolę tłumacza. Głównym przesłaniem jest „przymiarka 
translatorska”, zmierzenie się z myślą i słowem autora oraz 
próba ich udostępnienia w języku polskim. 

Studenci na swoją pracę mają kilka tygodni, następnie 
rezultaty tej pracy trafiają do członków komisji (do tej pory 
w komisji zasiadali: prof. Iwona Rzepnikowska, prof. Stefan 
Grzybowski, dr Anna Graszek-Tańska i dr Monika Krajewska). 
Każdej osobie biorącej udział w konkursie zostaje nadany 
pseudonim gwarantujący obiektywizm oceny. Rozstrzygnięcie 
odbywa się na przełomie maja i czerwca. Towarzyszy mu nie 
tylko wręczenie dyplomów i nagród, ale także szersza oprawa 
kulturowo-naukowa. W ramach dotychczasowych spotkań 
prezentowane były nie tylko biografie pisarzy i ich dorobek, ale 
również filmy animowane nakręcone na podstawie 
tłumaczonych opowiadań, filmy fabularne ukazujące choć 
odrobinę Petersburga, muzyka skomponowana przez 
prezentowanych autorów czy też  tematycznie nawiązująca 
do omawianych tekstów i, wreszcie, dokładna analiza 
studenckich przekładów wraz ze wskazówkami 
metodologicznymi.  

W ramach poszczególnych edycji udało się nawiązać 
kontakt z Niną Katerli, Eduardem Dworkinem oraz 
Konstantinem Arbieninem. Wszyscy z entuzjazmem 
zareagowali na informację o konkursie, życząc studentom wiele 
satysfakcji i wytrwałości podczas translatorskich zmagań. 
Ostatni z wymienionych autorów nie krył  radości z faktu, 
że jego pierwszy przekład ukaże się właśnie w Polsce, w kraju, 
który ceni sobie ze względu na literaturę i kulturę. 

W trakcie tegorocznej edycji lawirowaliśmy pomiędzy 
niebem, ziemią i piekłem, a w poszukiwaniu odpowiednich 
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ekwiwalentów być może ktoś nawet sięgnął po amerykańskie 
camele, pewnie wschodnich pegazów nie znajdując. Niepalący 
Arbienina gwarantował i „żar stu czterdziestu słońc” (zmagania 
przekładowe), i „rześkie powietrze” (świeże spojrzenie na 
autorskie obrazy), i „motyloskrzydłe muzy” (translatorskie 
smaczki). 

Drogę do zwycięstwa, mimo papierosowego dymu 
unoszącego się w opowiadaniu, znalazł Pan RAFAŁ SIWICKI. 
A tuż za nim do mety dotarły: Pani PAULINA CHOJNACKA 
oraz Pani MAŁGORZATA WĘGŁOWSKA. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym studentom 
i dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział 
w konkursie. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Was w kolejnej 
edycji! 
 
 

Monika Krajewska 
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Wkładka: zapowiedź antologii 
MŁODY TORUŃ POETYCKI 

 
 
 
 
 

 

 
 

HTTP://MLODYTORUNPOET

YCKI.WORDPRESS.COM/20
13/05/02/12/ 
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BARTŁOMIEJ OLESZEK 
 

Istnieje alternatywa. Klamra 2013 
 
 
 Toruńska Klamra w tym roku odbyła się po raz 
dwudziesty pierwszy. W tej edycji wszystko miało być najlepsze, 
największe, miało się odbywać w nowych przestrzeniach 
rozbudowanej Od Nowy, z kilkoma debiutantami, nowymi 
spektaklami weteranów polskiej alternatywy oraz Klamerką – 
prezentującą spektakle dla najmłodszych. Zapowiedzi się 

sprawdziły i pękający w szwach program 
zgromadził pokaźną mieszankę grup 

sięgających po różnorodne 
tematy i – przede 

wszystkim – 
oryginalne formy 
teatralne: od monodramu, 
przez spektakle tańca, filmowo-
muzyczne hybrydy, performanse, po koncerty, a 
nawet przedstawienia improwizowane. W czasie, gdy wciąż 
trwa dyskusja, czy teatr alternatywny nie został wchłonięty 
przez sceny dramatyczne, pozbawiony własnej twarzy, taki 
festiwal jak Klamra udowadnia, że wciąż teatrom 
instytucjonalnym daleko do radykalnego języka alternatywy, 
a alternatywie do instytucjonalizacji oraz stabilizacji, tak 
finansowej, jak i repertuarowej. 
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 Jednym z największych odkryć Klamry był spektakl 
ze wszech miar osobliwy, który od premiery funkcjonuje 
na przekór wszelkim mechanizmom teatralnego rynku. 
Moskwa-Pietuszki Teatru Kana, prezentowany jako impreza 
towarzysząca, swoją premierę miał dwadzieścia trzy lata temu 
(i święcił wówczas same triumfy, zdobywając między innymi 
Fringe First w Edynburgu), a jego reżyserem była 
najważniejsza osobowość szczecińskiego teatru – nieżyjący 
Zygmunt Duczyński. Jednak nie historyczna doniosłość 
przedstawienia miała tu największe znaczenie. Jacek Zawadzki 
praktycznie nie przestał grać tego przejmującego monodramu, 
stał się on dla niego spektaklem życia, który dziś – ponad dwie 
dekady po premierze – odgrywa z równą intensywnością jak na 
początku. Niemal bez usterek, bez znamion teatralnej 
archeologii, bez prób pielęgnowania legendy polskiej 
alternatywy. Cierpkie życie aktora, który – jak Wieniczka 
z Moskwy do Pietuszek – podróżował przez świat i życie, 
poznając jego lepsze i gorsze strony, stało się drugim, 
wzbogacającym o nowe wymiary egzystencjalne, sensem tego 
spektaklu. 
 Publiczność Klamry po raz kolejny dokonała 
zaskakującego wyboru najlepszego spektaklu festiwalu 
(z dużym zdziwieniem w roku ubiegłym przyjęto porażkę Braci 
Karamazow Teatru Provisorium). Została nim Pandora 
debiutującego na Klamrze (choć istniejącego od 1996 roku) 
Teatru Formy z Wrocławia. Przeniesiony z pleneru spektakl 
w reżyserii Józefa Markockiego na scenie Od Nowy nie 
zaistniał tak intensywnie, jak zdaje się o tym mówić werdykt. 
Zaciekawić mogło aktorstwo osadzone w tradycji pantomimy, 
rzadkie nawet na Klamrze, jednak chociażby w kontekście 
przedstawianego na ubiegłorocznym Kontakcie spektaklu 
Waleczny człowiek teatru The Corn Exchange wypadło słabo, 
niezbyt wyraziście. Z Wariata i zakonnicy Witkacego, 
dramatycznej inspiracji przedstawienia, zostały tylko 
stereotypowe postaci, z symbolicznego uwolnienia człowieka 
z pęt umysłu – wyjście Walpurga (Markocki) ze stalowej kuli 
skąpanej w jaskrawym świetle i kłębach dymu – zbyt 
oczywistego symbolu ludzkiej (nie)świadomości. Wreszcie 
niewiele pozostało z tytułowej Pandory, może dlatego, że 
przedwcześnie zakończono spektakl, który wręcz domagał się 
finału czy nawet drugiej części. 
 Osobliwym przedstawieniem, z pogranicza dokumentu 
i reportażu, teatru i czytania dramatu, było Do Władzy Wielkiej 
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i Sprawiedliwej Teatru Ósmego Dnia. Scenariusz utkany został 
z dziesiątków anonimów przesyłanych do Urzędów Skarbowych 
i fragmentów książki Barbary Engelking Szanowny Panie 
Gestapo zbierającej donosy Polaków do 
okupanta, w tym fragmentami 
wstrząsającej historii 
Żydówki 

bezsilnej 
wobec zaciskającej się 
pętli nienawiści. Tak jak na dwie 
części rozpadała się fabuła, scenę również 
dzielił podłużny ekran, który pokazywał jedną z polskich ulic 
z przechadzającymi się obywatelami zajętymi codziennymi 
sprawami. Stał się on lustrem, w którym widzieliśmy własne 
odbicie, bo – jak mówią Ósemki – to wszystko dzieje się tu 
i teraz, donosimy, że fryzjerka nie wydała paragonu, sąsiadka 
ma nowy samochód, kolega za dużo zarabia. Poznański zespół 
nie przestał mówić o Polsce i Polakach, nie oddalił się też 
od sięgania po dokument i reportaż oraz oszczędne środki 
wyrazu. Do Władzy… jest spektaklem kontynuującym linię 
Paranoików i Pszczelarzy oraz Teczek, w których Gogolowski 
śmiech miesza się z gorzką diagnozą najpoważniejszych 
chorób toczących polskie społeczeństwo. 
 Przeszłość, lecz z polsko-białoruskiego pogranicza, 
penetrował także Teatr Wierszalin. Spektaklem Wszyscy Święci. 
Zabłudowski cud Piotr Tomaszuk powrócił do wydarzeń z roku 
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1965, kiedy to mieszkającej na Białostocczyźnie Jadziuni 
(Katarzyna Grajlich) objawiła się Matka Boska. Jednak Pasję 
zabłudowską (z 1998 r., pokazaną na Klamrze rok później jako 
Pasja zabłudowska. Głup) i najnowszy spektakl supraskiej 
grupy dzieliła perspektywa – tam moralitetowa, skupiona 
na niezwykłych wydarzeniach i dramatycznej historii Głupa-
prostaczka, tu dokumentalna, przedstawiająca historię 
z perspektywy prokuratora żydowskiego pochodzenia (Miłosz 
Pietruski), który próbuje wyjaśnić i zatuszować sprawę cudu 
oraz wziąć odwet na narodzie, który w czasie wojny mordował 
Żydów (zresztą rzecz dzieje się w znamiennym dla tychże 
relacji regionie). Jednostajny spektakl, zanurzony w projekcjach 
i filmowych samplach, pozbawiony najważniejszych dla 
Wierszalina cech: energii i aktorskiej ekspresji (zwłaszcza 
Rafała Gąsowskiego) wieńczyły za to dwie uderzające sceny. 
Pierwszą był fragment archiwalnego nagrania z Zabłudowa, na 
którym tłum niesie na rękach tę prawdziwą Jadziunię, która 
przenikliwym wzrokiem spogląda na widzów. Druga to monolog 
Marianny od cudu (w świetnej kreacji Katarzyny Siergiej) – 
pieśniarki-grafomanki kolportującej ulotki, skazanej przez 
władze na długie lata więzienia. W finałowych słowach kobiety 
nie było ani cudu, ani miłosierdzia, ani spełnienia słów 
z ułożonych przez nią religijnych pieśni. Było za to okrucieństwo 
strażników i obraz prostej kobiety nie wiedzieć czemu 
stłamszonej przez państwo. 
 Z polityką, tym razem aktualną (a nawet przyszłą), wciąż 
zmaga się Komuna Warszawa, która tematem swojego 
najnowszego spektaklu uczyniła Sławomira Sierakowskiego. 
Twórca środowiska Krytyki Politycznej stał się dla grupy 
Grzegorza Laszuka symbolem nowego porządku, nowej Polski, 
której historię teatr pisał aż do lat jego śmierci. I tak widzimy 
Sierakowskiego odpierającego atak Marsjan, innym razem jak 
zostaje premierem około roku 2050, kiedy indziej mnichem, 
w jeszcze innym wariancie umiera dopiero w 2073 roku. 
Wszystko zainscenizowane w estetyce właściwej warszawskiej 
grupie, z muzyką na żywo, panelem diodowym i szeregiem 
symbolicznych działań, opartych na świetnych konceptach (jak 
szklanki z wodą kreślące na podłodze kolejne linie życia). 
Komuna pokazuje Sierakowskim, że konsekwentnie zmierza 
ku ideowym diagnozom i partycypowaniu w polityce, w której 
pozostaje szczera i autentyczna. Pokazuje też, że dla 
wywiedzionej z Akademii Ruchu estetyki nie ma miejsca 
na wielu scenach, myślę zwłaszcza o beztroskich przerwach 
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rozbijających ciągłość dramaturgiczną, ale dodających dziełu 
znamion intensywności i refleksyjności.  

Zgodnie z tradycją silnych przedstawicieli na Klamrze 
miał teatr tańca. Dada von Bzdülöw, laureat publiczności 
z ubiegłego roku za Caffè latte, zaprezentował Duety 
nieistniejące. Przedstawienie wypełnione niuansami 
i uśmiechami w stronę widza było zdecydowanie 
najciekawszym spektaklem tanecznym. Leszek Bzdyl 
i Katarzyna Chmielewska flirtowali z publicznością, popijając 
kawę, tańcząc w nieistniejących duetach, śmiało obnażając 
ciało, uwydatniając czysty gest i ruch. Teatr Maat Projekt nie 
dorównał działaniom Dady, nie dorównał też swojemu 
spektaklowi Kroki z roku 2011 ze świetnym Jackiem 
Poniedziałkiem towarzyszącym Tomaszowi Bazanowi. Dość 
hermetyczne przedstawienie, tylko momentami aktywizujące 

widza, oddziaływać miało głównie 
intensywnością ruchów Bazana, który 
męczył swoje ciało wyczerpującymi 
działaniami. Podobne odczucia towarzyszyły spektaklowi 
Gracerunners Lubelskiego Teatru Tańca w reżyserii Karen 
Foss, podzielonemu na dwie sekwencje – pierwszą 
energetyczną, intensywną i transową oraz drugą stonowaną i 
dającą wytchnienie aktorom. Przedstawienie wymykało się za to 
całościowej interpretacji, bowiem na plan pierwszy wysunął się 
podziw dla synchronicznych zmagań aktorów, a nie koncepcja 
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ciągłego biegu i braku wytchnienia opanowująca nowoczesne 
społeczeństwa zachodnie. 

Pokazanie nowości, świeżości i unikalnego języka udało 
się w tym roku wyłącznie Teatrowi Improwizowanemu Klancyk. 
Twórcy związani na co dzień z warszawskim Klubem 
Komediowym Chłodna (jednoczącym aktorów, dramatopisarzy 
i komików spod znaku stand-up comedy) tworzą niezbyt znany 
w Polsce nurt teatru improwizowanego. Członkowie 
(na Klamrze zespół wystąpił w składzie: Michał Sufin, Bartosz 
Młynarski, Piotr Sikora i Paweł Najgebauer z grupy Hofesinka) 
metodę pracy przywieźli z warsztatów w Stanach 
Zjednoczonych i od niedawna zaszczepiają „Impro” w polskich 
klubach oraz teatrach. Myleni z kabaretem, działający przez 
śmiech, rzadko stawiający sobie granice w aluzjach i żartach, 
stanęli naprzeciw wymagającej widowni i stworzyli dwie 
świetne, wielowątkowe opowieści inspirowane słowem 
wykrzyczanym przez publiczność (nie tylko ze względów 
dokumentacyjnych dodać należy, że były to „kalarepa” 
i „renifer”). Pana Harolda, popularny schemat improwizacyjny, 
wypełnili scenkami raz w parach, raz zespołowo, wieńcząc 
trzydziestominutowe spektakle zabawną puentą. Każdy, kto ma 
choć trochę wyobraźni teatralnej, wie, jak wielkiego warsztatu 
wymaga wypełnienie przestrzeni improwizowanym ruchem, 
a czasu tworzoną ad hoc akcją oraz równoległe prowadzenie 
dwóch wątków zupełnie różnych opowieści. 

Performatywnego żywiołu zabrakło za to legendarnej 
grupie Suka Off. Piotr Węgrzyński i Sylwia Lajbig w Red Dragon 
odtworzyli sekwencję odzierania człowieka ze skóry 
(silikonowej), niszcząc intensywność odbioru na żywo 
i autentyczność zdarzenia. Widzowie, którzy mieli w pamięci 
kontrowersyjny spektakl Clone Factory ze scenami upuszczania 
krwi (prezentowany w Od Nowie w 2006 roku), zaskoczeni byli 
statycznością i monotonią widowiska, które stało się 
zwyczajnym odegraniem partytury, bez pierwiastka interakcji 
i nieprzewidywalności, czyli cech dystynktywnych sztuki 
performansu. Nie do końca powiodła się też inicjatywa aktorki 
Agnieszki Kołodyńskiej i muzyka Jarosława Kordaczuka, którzy 
w kilkunastu scenach-piosenkach usiłowali zilustrować 
przepełnioną erotyzmem i seksem poezję Kołodyńskiej. 
Symptomy stały się raczej sekwencją etiud obrazowanych 
ciekawą muzyką Kordaczuka (który akompaniował na 
instrumentach własnego projektu) niż jednolitym 
dramaturgicznie przedstawieniem. Niewiele też miejsca 
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pozostało na ekspresyjną grę Kołodyńskiej, która nieraz 
współpracowała z Teatrem Porywacze Ciał i dała się poznać 
toruńskiej widowni z bardzo dobrej strony monodramem Happy 
New Day pokazanym przed czterema laty. 

Za to Maciej Adamczyk i Katarzyna Pawłowska obecni 
byli na Klamrze, mimo że nie przygotowali żadnego 
przedstawienia. Teatr świętujący dwudziestolecie istnienia 

zaprezentował wystawę 
zdjęć dokumentującą 
swój dorobek, pokazał 
również film z muzyką 
na żywo, do którego 
aktorzy dopisali swoje 
dialogi. Inwazja według 
Porywaczy Ciał oraz 
wystawa były retros-
pektywną podróżą 
przez historię grupy, 
która swoją nazwę 
zawdzięcza właśnie fil-
mowi Dona Siegela 
z 1956 roku. I choć wi-
dowisko wypadło mniej 
spektakularnie niż re-
welacyjny duet SzaZa 
(Paweł Szamburski 
i Patryk Zakrocki), który 
świetną muzykę połą-
czył z krótkometrażo-
wymi filmami Romana 
Polańskiego z czasów 

łódzkiej Filmówki, to i tak Porywacze ponownie udowodnili, że 
w całości panują nad duszami widzów. Ponadto całym swoim, 
tylko rok młodszym od Klamry, stażem udowodnili, że teatr to 
coś więcej niż kolejne spektakle, więcej niż siedziba czy 
ukonstytuowana prawnie instytucja, a alternatywa to nie tylko 
bunt i swoboda, ale też przywiązanie do widzów i miejsc. 
 
XXI Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2013, 
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, 9-16 marca 
2013 roku. 
 

Bartłomiej Oleszek 
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SYLWIA RYBACKA 
 

Witkacy bez Witkacego. 
O zwycięzcach Klamry 2013 

 
  
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Alternatywnych 

KLAMRA, które odbywały się od 9. do 16. marca, stawiały 
przed odbiorcami wiele pytań – część w istocie niezwykle 
poważnych, część raczej półżartem, półserio. We foyer 
zastanawiano się nad dalszymi losami festiwalu, nad 
możnością bądź niemożnością jego dalszej egzystencji. 
Próbowano rozstrzygnąć, jaka przyszłość czeka teatry 
alternatywne (i – czy czeka jakakolwiek). Przeciwko czemu 
możemy się buntować, wobec czego być alternatywą? Są to 
kwestie, które skłaniają do refleksji nad losem teatru. Trudno 
jednoznacznie w tej sprawie wyrokować, dlatego pytania 
pozostawiam nadal otwarte. 

W tym roku nagrodę publiczności otrzymał Teatr Formy 
za przedstawienie Pandora. Dlaczego? 

Teatr Formy przyjechał do Torunia z przedstawieniem 
stworzonym na kanwie witkiewiczowskiego Wariata i Zakonnicy. 
Można było odnieść wrażenie, że żaden z widzów nie został 
obojętny wobec propozycji Józefa Markockiego. Pojawiające 
się głosy krytyczne nie dotyczyły, jak mogłoby się wydawać, 
wyboru repertuarowego, lecz wykonania. Chociaż praktycznie 
niemożliwym jest odnalezienie w teatrze pełnej realizacji idei 
Czystej Formy, widzowie nie przywykli do przedstawień 
pozbawionych tak specyficznej dziwności Witkacowskiej. 

Świat dramatów Witkacego w dużej mierze 
skonstruowany jest wokół słowa – poszczególne kwestie 
postaci przeplatają się w różnych utworach, tworząc całość. 
To także źródło komizmu i tragizmu uwrażliwiających czytelnika 
na mechanizmy rządzące światem, często wprowadzających 
atmosferę dziwności. Ich brak, jak na przykład w Pragmatystach 
(postać Mamalii), budzi lęk. Brak mowy kryje za sobą 
tajemniczą i mroczną historię. Mogłoby się wydawać, 
że stworzenie spektaklu, w którym słowa zostają prawie 
w całości pominięte, na kanwie dramatu tego artysty skazane 
jest na porażkę. Spektakl jednak porażką nie był. Odważę się 
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stwierdzić, że to jedna z lepszych propozycji grania Witkacym. 
Teatr Formy jest teatrem ruchu. Całe przedstawienie 

stało się więc manifestacją cielesności. Nie była to jednak 
afirmacja jedynie sprawności fizycznej aktorów (budzącej 
ogromny respekt), ale także taka, która zwraca uwagę 
na kondycję psychiczną, emocjonalną i tożsamościową 
człowieka. Bez wątpienia piękna w swej estetycznej formie – 
subtelne, plastyczne ruchy przykuwały uwagę widza. Jednymi 
z ciekawszych kreacji stały się role kobiece. Aktorki wcielające 
się w zakonnice (u Witkacego siostry Annę i Barbarę – Barbara 
Chodorowicz i Joanna Zabuska) stworzyły niezwykle 
efemeryczne postaci, które w trakcie przedstawienia zmieniały 
swoje oblicze. Ich rytualny taniec nasuwał skojarzenia z tańcem 
Teatru Gardzienice (przedstawienie z roku 2007 pt. Ifigenia 
w A…). Zbieżne były nie tylko sekwencje gestów, ale również 
dynamika. Nie da się ukryć, że Teatr Formy stworzył ten obraz 
w sposób o wiele bardziej subtelny. Był po prostu piękny, stał 
się niemal mistycznym przeżyciem. 

Pandora to pantomimiczna gra ze stereotypami 
wystawiania Witkacego, ale i z samym Witkacym. Jeśli 
będziemy próbowali się zastanowić nad tym, jaki związek miało 
to przedstawienie z estetyką artysty, bez wątpienia uda nam się 
wskazać jedną (ale tylko jedną!) scenę. To rozerotyzowane 
ukazanie bliskości postaci, które w dramacie nazwalibyśmy 
siostrą Anną i Walpurgiem. Rozpoczęła ją  subtelna gra, 
zakończyła przerażająca orgia, która owładnęła wszystkich 
bohaterów. Dało się odnieść wrażenie, że nie współgra ona 
z resztą przedstawienia. Zniesmaczała, poniekąd wzbudzała 
zażenowanie. Całkowicie rozbiła harmonijny dotąd świat 
przedstawiony.  

Pisząc o Pandorze nie można nie wspomnieć 
o scenografii, którą stanowiła olbrzymia makieta symbolizująca 
ludzki mózg. Nie bez przyczyny jednym z pierwszych skojarzeń 
ze spektaklem są słowa: „Mózg wariata na scenie” . Nic 
dziwnego, że utarty zwrot stał się idealnym podsumowaniem 
spektaklu. Pantomimiczna gra to sugestywne zobrazowanie 
procesów zachodzących w naszej świadomości. Jak wskazują 
sami autorzy, to symbol puszki Pandory, to mikrokosmos 
świata, w którym żyjemy. 

Przedstawienie Teatru Formy w pełni zasłużyło 
na Nagrodę Publiczności dla Najlepszego Spektaklu Festiwalu. 
Pomimo tego warto zwrócić uwagę na kilka dość istotnych 
szczegółów, które spowodowały, że nie jest to przedstawienie 
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idealne. Przede wszystkim wyraźnie uwidoczniony został brak 
konsekwencji w procesie tworzenia przedstawienia – mimo 
iż mieliśmy do czynienia z teatrem pantomimicznym, to 
w chwilach, w których postaci rozmawiały ze sobą, dodatkowo 
pojawiały się efekty dźwiękowe. Reżyser powinien zakładać, 
że widzami będą osoby domyślne. Zastosowany chwyt wywołał 
pytanie: czy ktoś myśli, że nie jestem w stanie zrozumieć? 
Niekoniecznie trafnym jest także używanie półśrodków, jakimi 
można nazwać np. próby krzyku torturowanego wariata. Można 
byłoby uzasadnić ten chwyt jedynie wówczas, gdyby jego 
zadaniem było wstrząsnąć widzem. Nie został on jednak 
wyartykułowany na tyle głośno, aby tego dokonać. Zburzyło 
to harmonię przedstawienia.  

Mimo krytycznego spojrzenia na Pandorę, uważam, 
że Teatr Formy jest grupą zasługującą na nagrodę. Pandora 
to jeden z tych spektakli, które pamięta się latami, a może 
i przez całe życie. To nie tylko niezwykle estetyczne widowisko, 
ale również nośnik wartości. Sensy metaforyczne i wielość 
możliwości interpretacyjnych mogą wprawić w zdumienie. Mam 
tylko jedno życzenie: aby za rok wrócili. Może tym razem 
z Schulzem? 
 
 
Teatr Formy, Pandora, reż. Józef Markocki. 
 
 

Sylwia Rybacka 
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Piotr Leszczyński, Pani Wilk 
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PAULINA MATYSIAK 
 

W kręgu obrzędów. 
Wystawa w muzeum Tony’ego Halika 
 
 
W toruńskim Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika 

9. maja odbył się wernisaż wystawy podróżniczki Karoliny 
Sypniewskiej W kręgu obrzędów. Azja i Oceania. Rytuały, 
ludzie, style życia. Autorka informuje, że „obrzędy mają stałe 
miejsce w kalendarzach i ludzkich sercach na całym świecie. 
Chociaż festiwale i rytuały zakorzenione są w przeszłości, 
nadają sens teraźniejszości. W poszukiwaniu unikatowych 
rytuałów wciąż praktykowanych w XXI wieku wybrałam daleką 
Oceanię i Azję. Poznawanie odległych kultur, ich obyczajów 
i życia codziennego była od zawsze obiektem moich pragnień. 
Celem mojej podróży było przeniesienie się w świat, który na 
szczęście tylko w minimalnym stopniu został dotknięty przez 
zachodnią cywilizację”. Ekspozycja przedstawia efekt dwuletniej 
podróży po Azji i Oceanii. Na wystawie znaleźć można 
fotografie z takich państw, jak Papua Nowa Gwinea, Vanuatu, 
Indonezja, Australia, Malezja, Nepal czy Indie. Niestety, niektóre 
odwiedzone przez podróżniczkę kraje reprezentowane są tylko 
przez jedną fotografię. Niewiele jak na monograficzną wystawę.  

Ekspozycję można podzielić na dwie części. W pierwszej 
pokazane są zdjęcia różnorakich obrzędów, zobaczyć można 
np. rytuał inicjacji na Sepiku, który polega na nacinaniu skóry, 
czy też fotografię kobiety z plemienia Dani, która nie ma palców 
– oznacza to, że straciła ona bliską osobą. Druga część 
wystawy, w moim przekonaniu ciekawsza, prezentuje 
zestawione ze sobą kontrastowo fotografie. Z jednej strony 
widzimy tradycyjny świat z jego obrzędami, a z drugiej – 
nowoczesną cywilizację z jej świętami. Widać to doskonale na 
przykładzie pierwszego takiego zestawienia: fotografia 
ukazująca festiwal Durga Ouja, podczas którego wrzuca się 
rytualnie do wód Gangesu hinduskie bóstwa – murti, została 
skontrastowana ze zdjęciem z obchodów Narodowego Dnia 
Australii, na którym widać plażę zapełnioną tysiącami 
dmuchanych klapek. Różnice widać na kolejnej planszy: dwie 
stolice – biedny Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) 
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zestawiona z bogatą, pełną wieżowców Kuala Lumpur 
(Malezja). Przykłady można mnożyć. Autorka wydziela w swojej 
wystawie trzy części: rytuały, ludzie, style życia. Mieszają się 
one między sobą i nie da się wydzielić „czystych” 
wspomnianych części – nie ma bowiem rytuałów bez ludzi, 
a styl życia nierozłącznie wiąże się z konkretnymi obrzędami. 

To, czego przede wszystkim zabrakło, to konsekwencja, 
jeśli chodzi o realizację tematu wystawy. Fotografie dotyczące 
obrzędów to połowa wszystkich prezentowanych zdjęć. Reszta 
przedstawia, owszem – piękne i interesujące – zdjęcia, na 
których ukazane zostały widoki (np. fotografie miasta przed 
burzą piaskową i po niej lub też widok na wioskę w Dolinie 
Baliem czy Mumbaj w Indiach), które jednak nijak mają się 
do tytułowych obrzędów. 

Wystawę mimo to warto zobaczyć, zmusza ona bowiem 
do zastanowienia się nad tym, jak wyglądają i kształtują się 
problemy Europejczyków w zderzeniu z codziennością krajów 
rozwijających się i problemów, z jakimi borykają się ich 
mieszkańcy. 
 
 
Karolina Sypniewska, W kręgu obrzędów. Azja i Oceania, 
10.05.-29.09.2013, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika 
w Toruniu, kurator: Magdalena Nierzwicka. 
 
 

Paulina Matysiak 
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JAKUB ANTOLAK 
 

Zadręczyny (fragment) 
 
 

Nie jestem do końca pewien, nie mogę w pełni 
zrozumieć, dlaczego, zamiast siedzieć nad przeznaczoną mi 
pracą, siedzę nad Proustem, Przybyszewską i Boyem (w tym 
gronie znajdzie się jeszcze Czapski). Na szczęście nie chodzi 
o pracę zarobkową; do tej zwykle miałem zacięcie. 
 
Na szczęście? 

Tak. Jej akurat bym nie odkładał. Na nieszczęście i tak jej 
nie mam. Z materialistycznego punktu widzenia, jeśli nic się nie 
zmieni, moje dni są policzone.  Ale nie bądźmy nihilistami. 
Chodzi o pracę dyplomową. Zresztą nie tylko o nią, o tę 
konkretną. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wzięcie się za coś, 
co jest mi niejako „z góry” przeznaczone, choćby mnie w jakimś 
stopniu interesowało, odrzucam.  

Świeżo wydany tekst Marcina Zdrenki na temat 
gnuśności w kontekście tego zjawiska zestawia „cztery siostry 
lenistwa”: acedię, melancholię, depresję i nudę1. Dorzuciłbym 
do nich prokrastynację. Zresztą to chyba nie jest polski termin. 
Ba, to stosunkowo „świeża” nazwa – przynajmniej 
w psychologii, jak mi się zdaje. W literaturze, czy w ogóle 
w obyczajowości, znana od dawna.  

Prokrastynacja. Odmiana lenistwa. O ile melancholię, 
tę literacką – jak mówi Bieńczyk – cechuje ciągłe powtarzanie2 
– zakładam, że słów rozmaitych – o tyle człowiek odkładający 
ważne przedsięwzięcia na potem zawsze będzie powtarzał „od 
jutra”. „Od jutra”, albo – na przykład – „od śniadania”, „od 
wtorku”, „od środy”, „od poniedziałku”. Zmienia się tylko 
dopełnienie. 

To „od” (albo „za” – „za godzinę”, „za kwadrans”) jest 
magiczne. Czaruje tego, który je wypowiada, wpędzając 
w poczucie niewypowiedzianego absurdu, a słuchacza – o ile 
jest jakiś słuchacz – pozostawia jako adresata nietaktu. 
Życzliwa uwaga, na przykład: „zadzwoniłbyś do cioci, ma dziś 

                                                 
1
 M. Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012. 

2
 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 

1998. 
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urodziny” spotyka się co i rusz z odpowiedzią: „zaraz”, 
„za godzinę”, „za dwie godziny”. I to „zaraz”, „za godzinę”, czy 
„za dwie godziny” boli tym bardziej, że nie uderza z wielką siłą, 
nie jest ciosem, ani nawet policzkiem, jest jakby mimowolnie 
lekceważącym, lekkim prztyczkiem w nos, z gracją zadanym 
słuchaczowi przez demona prokrastynacji. 

Różewicz zaczyna w ten sposób Kartotekę rozrzuconą. 
Jego Bohater mówi: „Od jutra się zmienię / Tak! Od jutra // 
a więc od jutra / jest to postanowienie / do którego się 
przygotowa / przygotowywa… no! nie! tak nie można / dalej żyć 
/ a także bliżej”3. Trzy razy wypowiedziane „od jutra” 
przypomina trochę trzykrotne zaparcie się Jezusa przez Piotra. 
 
Jezus jako symbol działania? 

A Piotr jako krusząca się skała! Nie. To mniej istotne. 
Chodzi o formułę zdrady. Zdrady samego siebie.  

Zmiana, do której chęć powinna – skoro słyszymy ją 
z ust bohatera – wypływać z niego samego, jest w istocie – 
przez swoje umiejscowienie w przyszłości – nakazem, a raczej 
silną sugestią otoczenia. Bohater się z tym nie zgadza. Nie 
chce się zgodzić, ale tego nie potwierdzi. To hamuje wszelkie 
jego działanie, mówienie. „Przygotowywa…” – bełkocze. 
Prokrastynacja jako opór przed narzuconym działaniem rujnuje 
mu składnię – i jest w tym trochę podobna do melancholii. Tyle 
że składnię melancholika rujnuje strata. 

A więc widzimy: tak nie można – w niezgodzie ze sobą – 
działać. Nie można, jak podkreśla sam Bohater – żyć. Sprawa 
staje się bardzo problematyczna. Problematyczność jej jest też 
bardzo skomplikowana. Bo o ile w przypadku Różewicza 
dochodzi do głosu Historia i jej ciemne machinacje, o tyle 
człowiek współczesny, urodzony – powiedzmy – tak jak ja – 
i w podobnym miejscu – zmaga się wyłącznie ze swoją 
świadomością, a także – być może – z presją najbliższego 
otoczenia, choć jest to presja innego rodzaju. 
 
Prokrastynacja jako manifestacja buntu? 

Nie! Nie idealizujmy. Jako przywara, tak samo jak 
melancholia, ale konieczna, bo faktyczna, jednak sądzę, 
że do przezwyciężenia. Przywara twórcza. Nośna znaczeniowo 
i artystycznie – może i nie tylko. Przypomina ona działanie 

                                                 
3
 T. Różewicz, Kartoteka rozrzucona, [w:] tegoż, Kartoteka. Kartoteka 

rozrzucona, Kraków 2004. 
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rzeki, którą chciano uregulować, by płynęła określonym torem. 
W jej korycie postawiono tamę, ale rzeka wybrała inną drogę, 
rozlewając się w mnóstwie niewłaściwych miejsc. Rozwidliła się 
w deltę, w drobne jak żyłki ujścia. Wymknięcie się z narzucenia 
spowodowało straty w ludziach, w dobytku… Tak więc taka 
wymykająca się rzeka nie zawsze osiąga cel. Nie cel 
praktyczny, a w każdym razie nie praktyczny dla danej chwili.  
 
Prokrastynacja przynosi więc straty… 

Generuje melancholię. Przygotowuje jej teren, czyści 
pole, na którym ta będzie mogła zasiać swe ziarno. Stratą jest 
niezrealizowany cel, cel faktyczny (nie zapominajmy, że skoro 
rzeka o nazwie „Od jutra” znajduje ujście, to jakiś inny musi 
zostać osiągnięty). 

Nazwijmy go mitycznym. Cel mityczny jest celem 
pobocznym, niezamierzonym, nieokreślonym przez otoczenie 
lub konwenans jako priorytet. Może być natomiast priorytetem 
dla cierpiącego na prokrastynację. Ów cierpiący pamięta o tym 
– albo świadomie, albo podświadomie – co powoduje 
lekceważenie przezeń celu faktycznego, rozkazu 
rzeczywistości. 

Dochodzi tu w pewnym sensie do zamiany ról. Mit staje 
się rzeczywistością „odjutronisty”, a rzeczywistość – ta 
faktyczna – traktowana jest przezeń jak błahostka. 
Teraźniejszość staje się mitem w bardzo szkodliwy sposób. 
W zasadzie chyba zawsze tak było. Proszę spojrzeć na scenę 
polityczną. Cel faktyczny, ignorowany, jest przyczyną cierpienia, 
a odkładający na jutro może być melancholikiem. 

Weźmy zresztą mnie z moją nieszczęsną pracą 
dyplomową. Zamiast tkać ów elaborat, siedzę i piszę 
o Prouście. Mówię o nim, wplątując w to wszystko własne 
przywary. A przecież to nie Proust zagwarantuje mi chleb! 
Dobrze, umówmy się, że praca dyplomowa też niekoniecznie. 
Niemniej jednak powinna być w niej pasja. Ale nie ma. Jest 
tylko stwardniała, czarna żółć, odbijająca światło mojej uwagi. 

Pytanie zresztą, czy strata w postaci mityzacji celu 
faktycznego potrafi stać się głównym powodem melancholii, 
brakiem zasadniczym. Czy niezrealizowanie czegoś, na 
przykład niepójście na zakupy, może być powodem czarnej 
żółci. 
 
Nie trywializujmy. 

Oczywiście. Ale pytanie domaga się odpowiedzi. Czy 
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u podstaw zasadniczej straty, głównego powodu melancholii, 
musi stać prokrastynacja? 
 
Zależy od rodzaju melancholii. 

Prawda. To się teraz znacznie rozwidliło. Jak ta rzeka. 
Melancholia dziś – według wielu – może być chwilowa, 
akcydentalna – to przemawiałoby za niepójściem na zakupy 
jako przyczyną „mikrostraty”. Problem w tym, że jeśli sama 
chwilowość, napadowość melancholii jest seryjna, przydarza się 
raz za razem przy okazji błahostek, to czy w związku z tym 
zagęszczeniem przypadków możemy mówić o ciągłości? 
Innymi słowy – kiedy melancholia staje się zjawiskiem stałym, 
atrybutem braku woli, a kiedy jest tylko czymś chwilowym, 
nadarzającym się sporadycznie? Pytanie rodzi pytanie. 
Odpowiedź może być jedna, ale nie musi. 
 
Pańskie zdanie? 

Subiektywność. Wszystko zależy od spojrzenia. 
Poruszamy się po wąskiej linii rozgraniczającej psychiatrię 
i humanistykę, gdzie nie sposób znaleźć jednej, właściwej 
i zadowalającej perspektywy. Jeden powie: prokrastynacja 
powoduje melancholię chwilową, a ta chwilowość, 
okazjonalność, to – powiedzmy – fakt jej występowania raz na 
dwa, trzy tygodnie. Inny się nie zgodzi i powie, że raz na 
miesiąc. Ktoś inny zaprzeczy i do badań nad czarną żółcią 
zatrudni psychoanalityka. Rozłączy pojęcia, usunie 
przyczynowość. Sam waham się między rozgraniczeniem 
melancholii i prokrastynacji z racji ich różnego – głębszego 
i płytszego – źródła, a zasugerowaniem, że odkładanie, tak 
samo jak melancholia, jest stałe w swojej przypadkowości, i że 
ich pokrewieństwo jest w istocie bardzo silne. Obydwie są 
seryjne, wielowątkowe, występują za każdym razem. Ktoś 
odkłada robienie zakupów, pójście do lekarza, przeczytanie 
książki i albo nie robi nic, albo robi coś aktualnie 
niepotrzebnego. Te straty nakładają się potem na siebie, 
zaczynają stanowić całość – wielką, czarną, sześcienną bryłę, 
błyszczącą przy każdym spojrzeniu na nią. Dopiero po dojściu 
do tego, po syntezie, powinniśmy brać się za psychoanalityczne 
poszukiwania. I za pracę nad sobą. 

 
Jakub Antolak 
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Piotr Leszczyński, Piknik 



 
 
 
 
 

„Inter. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(2)/2013 

 

234 
 

ARTUR JABŁOŃSKI 
 

Slam, czyli pseudopoezja dla mas 
 
 

Swego czasu byłem częstym gościem toruńskich slamów 
poetyckich.  Interesowały mnie zarówno prywatnie, jak i od 
strony naukowej – pisałem wówczas o slamerach jako 
wspólnocie interpretacyjnej w ujęciu Stanley’a Fisha. Gdy tylko 
poczyniłem niezbędne obserwacje, przestałem uczęszczać 
na kolejne slamy, zdegustowany ich poziomem i formą. Może 
po prostu nie jestem już w grupie docelowej. Nie bawią mnie 
zachowania, które tam zyskują poklask. 

Rozumiem, że slam jest połączeniem poetyckiego 
(przynajmniej w założeniu) słowa z performansem. 
W przypadku większości uczestników jednak forma przewyższa 
treść (maskuje jej brak?). Forma jest tu również słowem użytym 
na wyrost. Składa się na nią aura samozadowolenia (by nie 
użyć niezwykle popularnego i spowszedniałego przymiotnika). 
Pseudoteatralne gesty. Nurzanie się we własnej artystycznej 
osobowości. Tak, możliwość samorealizacji i połechtania 
swojego ego to z pewnością rzecz, którą slamowi należy 
policzyć na plus. 

Niestety, prezentujący swoje utwory na slamach 
o autoprezentacji nie mają pojęcia. Jako amatorzy poetyckiego 
słowa jesteśmy przyzwyczajeni do poetów dukających swoje 
wiersze, odarte wówczas z jakiejkolwiek magii. Rzadko który 
autor potrafi choćby poprawnie przedstawić utwór. Gdybym miał 
wskazać przykład pozytywny, byłby nim Tomasz Różycki. Są 
też inne sposoby. Na lokalnym gruncie Krzysztof Ćwikliński 
prosi kolegów – profesjonalnych aktorów o wsparcie i ci 
wywiązują się z zadania, jak na profesjonalistów przystało, 
znakomicie. 

Skoro elementem slamu jest również sposób 
zaprezentowania tekstu, wypadałoby, żeby autorzy zaczęli 
zwracać uwagę na tę część swojego wystąpienia. Mamrotanie. 
Dukanie. Czytanie z kartki. Ostentacyjne przerywanie na 
pociągnięcie dymka. To wszystko zamiast intrygować – irytuje. 
Brakuje w tym autentyzmu i polotu. 

Przeżyłbym manierę występujących, gdyby chociaż mieli 
coś do powiedzenia. Niestety, poziom zdecydowanej większości 
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występujących, których miałem okazję wysłuchać – nazwisk nie 
wymienię, bo ich nie pamiętam (nie chcę pamiętać, wyparłem!) 
– jest żenujący. Prezentowane utwory nie mają nic wspólnego 
z poezją. Chyba że jestem nie na bieżąco z definicjami 
i wartościami i do miana wiersza może aspirować nic 
niemówiąca litania wulgaryzmów i spowiedź z ostatnich libacji. 
Ktoś tu się naczytał za dużo Bukowskiego – i żeby jeszcze był 
w stanie zbliżyć się językiem chociaż do niego. 
 Boję się o wpływ slamu jako zjawiska na postrzeganie 
poezji przez odbiorców. Nie jest winą występujących, 
że w większości prezentują pewien kawiarniano-jarmarczny 
język poetycki, w którym dominują tematy równie obrazoburcze, 
co słownictwo, w którym są ujęte.  
 Nie zmienia to faktu, że promują pewien określony 
wzorzec poezji. Wzorzec, który nie wyczerpuje jej bogactwa. 
Śmiem twierdzić, że jest jej ubogim krewnym. Nazbyt często 
zaś – prostacką wersją dla mas. Mam tylko nadzieję, że slam 
spełnia przynajmniej jedną pożyteczną funkcję – przepustki do 
świata ważniejszego od siebie. Że pod wpływem estetycznych 
doznań na slamie ktoś z czasem sięgnie po ambitnych autorów, 
kiedy już przesiąknie poezją. Obawiam się jednak, że to złudne 
nadzieje. 
 
 

Artur Jabłoński 
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MAGDALENA GAŁKOWSKA____pogotowie poetyckie 
 
 
 
Jakub Lewandowski. Dostałam pięć Pana wierszy, z których, 
jak dla mnie, wynika, że zupełnie nie wie Pan, o czym chce Pan 
pisać i jak Pan chce to robić. W wierszach rymowanych ma Pan 
potężny problem z rytmem i rymami, rytmu tam prawie nie ma, 
rymy są – Pan wybaczy określenie – częstochowskie. Jeśli 
chodzi o język: tworzy Pan metafory-wydmuszki, zbitki słów, 
które niczego nie oznaczają, odnoszę wrażenie, że to echa 
przeczytanych przez Pana wierszy różnych autorów, ale Pan 
z tymi utworami nie dyskutuje, nie nawiązuje do nich, jedynie 
nieudolnie naśladuje ich styl. To nie jest dobra droga. Jeżeli 
naprawdę chce Pan pisać, to proszę się zastanowić, co chce 
Pan tak naprawdę powiedzieć, czego dotknąć, czym się 
podzielić? Z jakiej perspektywy chce Pan pokazać swój 
mikrokosmos? Niestety, póki co, jest chaos. Proszę poczytać 
współczesnych poetów, proszę oderwać się od 
młodopolszczyzny. Język poezji ewoluował od tego czasu, jest 
tylu świetnych autorów, że na pewno lektura wielu z nich 
pomoże Panu zrozumieć, o czym mówię. Proszę czytać 
i szlifować warsztat. Bez tego nie napisze Pan dobrego wiersza. 
 
Patryk Skorski. Rozumiem inspirację poezją romantyczną oraz 
kontynuatorami tego nurtu, jednak jeśli chce Pan pisać 
z rymem, musi Pan jeszcze mocno nad tym popracować. Ma 
Pan poważne problemy z rytmem i z rymami. Momentami 
rymuje Pan całkiem ciekawie, jest to nieoczywiste 
i zaskakujące, ale generalnie cały odbiór psuje wiecznie rwący 
się rytm i „częstochowa”, która niestety dominuje; czytelnik nie 
jest w stanie płynnie przejść przez tekst, bo Pana kiepski 
warsztat to po prostu uniemożliwia. Może Pan się zdziwi, ale 
proponuję posłuchać hip-hopu, tam Pan zobaczy, czym jest 
rytm. Jeśli natomiast na pewno zależy Panu na takim stylu 
pisania, to proponuje sięgnąć do Baczyńskiego. Sięgnąć, ale 
nie powielać. Poza tym widzę, że nie jest Pan daleko od 
współczesnego języka i kombinuje Pan, to dobrze, choć na 
razie to trochę brzmi na zasadzie „wiem, że dzwoni, ale nie 
wiem, w którym kościele”. Gdyby połączył Pan współczesny 
język z rymami, mogłoby to przynieść ciekawe efekty. 
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Tymczasem proszę pracować, udoskonalać warsztat, czytać.  
 
Alx z Poewiki. Cieszę się, że mogłam to przeczytać, Alx, bo nie 
będę ukrywać, że się poetycko trochę znamy, co prawda 
zupełnie z innej strony, więc zostałam bardzo przyjemnie 
zaskoczona. Wyobraźnia jest, warsztat jest, koncepcja jest 
i ciekawa forma.  Najbardziej podoba mi się Hodowla, sprytnie 
przemycone rozważania etyczne. Sprytnie, przyswajalnie 
i czytelnie. Nie przepadam za długimi wierszami, ponieważ 
często zwyczajnie się w nich gubię, jednak jest to tylko 
i wyłącznie moja prywatna niechęć, niezwiązana z wartością 
utworu. Więc to chyba jedyny mój „zarzut” – długość tekstów, 
z których zrobiłabym cykl krótszych, choć rozumiem Twoja 
koncepcję. Trochę jestem wobec Twojej poezji bezsilna, 
ponieważ jest niejednoznaczna, a jednak – banalnie rzecz 
ujmując – traktuje o sprawach poważnych. To nie są tylko ładnie 
ułożone słowa, Twoje wiersze mają treść o określonym ciężarze 
światopoglądowym i choć osobiście mogę się z tym 
światopoglądem nie zgadzać, nie mogę ich nie docenić.  
 
Marek Lisiński. Pan, Panie Marku próbuje zmierzyć się 
z tematami bardzo trudnymi, z kwestiami ostatecznymi. I nie 
Pan pierwszy i nie ostatni sobie jeszcze z tym nie radzi. Mój 
główny zarzut to nieczytelność. Proszę mnie źle nie zrozumieć, 
to nie jest hermetyczność, tylko nieczytelność właśnie, 
spowodowana brakami warsztatowymi. Brzmi to trochę tak, 
jakby stworzył pan własny odrębny język, Pan go rozumie – 
rzecz oczywista – ale czy jest w stanie go zrozumieć ktoś poza 
panem? Coda – rzecz ważna, ale skoro Pan pisze, oznacza to, 
że chce się Pan podzielić z resztą świata, dlatego warto się 
zastanowić, czy to, co jest czytelne dla autora, będzie czytelne 
dla jego odbiorcy. Ja widzę, że Pan wie, o czym chce Pan 
mówić i co przekazać, a to już dużo, teraz pozostaje tylko praca 
nad językiem, bo tak naprawdę chodzi przecież o to, „by język 
giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 
 
Paweł Wiktorowski. Zaciekawił mnie Pan bardzo, ma Pan 
bardzo (przepraszam za kolokwializm) fajne podejście do 
języka, widać, że Pan z językiem nie walczy, nie próbuje go 
ujarzmić, że Pana wiersze nie są efektem męczarni. Pan 
poszukuje, kombinuje, dopasowuje język do własnych emocji, 
podobają mi się neologizmy, podoba mi się ta lekkość. Ma Pan 
świetne pomysły, świetne frazy, które niepotrzebnie Pan 
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„zagaduje” i rozwleka, Pana wiersze proszą się o kondensację, 
bo naprawdę szkoda tych fraz. Np. w wierszu Długopis – 
proszę jeszcze koniecznie nad nim pomyśleć i ciąć, bo 
naprawdę warto. Natomiast wiersz pt. Film bardzo mi się 
spodobał, ma Pan już styl, teraz jeszcze pozostaje tylko 
szlifowanie warsztatu, czyli najbardziej żmudna praca, ale 
powtarzam – warto. Czekam na Pana kolejne wiersze 
z niecierpliwością. 
 
 
 

ALX Z POEWIKI 
 
 

Hodowla 
 
 

               Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga: 
               W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga! 

                                         
Adam Mickiewicz, Grażyna, Improwizacja 

 
 
Niemowlak poszedł spać. 
Mogę wreszcie odsapnąć – wyjąłem gazetę. 
Niebieski Argl ma chwilę, usiadł na doniczce. 
Macha luźno nogami, ja mu zaś klaruję, 
że naukowcy w uniwersytecie 
stanowym Minnesoty tak zręcznie użyli 
komórek macierzystych, iż wyhodowali 
ludzkie serce. 
 
Niebieski Argl popatrzył, wsparł głowę na ręku, 
jakby zachęcał do dalszej rozmowy. 
– Ciekawi mnie niezwykle, jak je hodowali? 
Jak wyglądał jego boks? Czy je wypuszczali? 
Czy po łące hasało razem z białym koniem? 
Czy też tylko leżało jasno oświetlone 
lampą sterylną, co wszystkie bakterie 
zabija. 
Czy razem z duszą znikało w kochance? 
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Czy na szczęście wszelakie rytmy ma jednakie? 
A rymy? 
I czy gdy będę musiał swe serce wymienić, 
to czy będę miał 
Dwa serca, pałające na dwóch krańcach ziemi? 
 
Argl uciekł, nie chciał słuchać - nudziłem za bardzo. 
Chyba. 
Niemowlak przekręcił się - drugi bok też pośpi. 
Zastanawiam się tylko, czy za jego czasów 
każdy serce w plecaku nosić będzie 
na wszelki wypadek? 
 
 

                                        XXI wiek, lipiec 2011 
 
 
 

PAWEŁ WIKTOROWSKI 
 
 

Film 
 
 
Oglądałem ostatnio pewien film. 
Jego fabuła i tytuł nie są aż taki istotne. 
Tak samo jak to,  
że w dwudziestej szóstej minucie  
umiera dwoje ludzi. 
Chłopak, próbując wyciągnąć dziewczynę  
z wraku samochodu, dostaje  
kulkę w kręgosłup. 
Półtora minuty później, ona 
w zamkniętym aucie, 
również dostaje kulkę. 
Jedna w skrzydło, druga w serce. 
 
Jakieś pół godziny po tym zdarzeniu, 
odczytany zostaje fragment biblii. 
Coś z Hioba. Statyści byli zdziwieni. 
Również się zdziwiłem widząc tło  
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supermarketu. 
 
Pod koniec filmu, pojawia się napis „PROLOG” 
i scena w lustrzanym odbiciu. 
Chłopak całuje serdeczny palec  
u nogi swojej dziewczyny. 
Ona zaś, głaszcze go po wewnętrznej 
stronie przedramienia prawej ręki. 
 
Zaraz po tej scenie, kładą się nadzy do łóżka 
i wcale nie będą się pierdolić, 
tylko pierwszy raz w życiu 
doświadczą prawdziwej miłości. 
Napisów końcowych nie było. 
 
 

Magdalena Gałkowska 
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KAROL MALISZEWSKI____przegląd literacki  
 
 
 

Wyjścia awaryjne i inne 
 
 
Masz wrażenie po 30 latach, że w kółko czytasz to samo? 

Bo ja mam. Scena wygląda w miarę solidnie, tylko dekoracje 
się zmieniają. No i aktorzy mają coraz młodsze twarze. Gdyby 
dziś Podsiadło zaczął pisać wiersze, nazywałby się Radwański. 
I tak dalej. Krótko mówiąc, debiutancka książka Janusza 
Radwańskiego pt. Księga wyjścia awaryjnego odświeżyła mi 
nadwątloną wiarę w poezję. W jej możliwości poznawcze 
i metafizyczną potencjalność. Może być więc ważnym 
komunikatem wiersz, wcale przy tym nie strosząc się 
w zblazowane i cudze piórka, bez których, jak bez cudzysłowu, 
podobno już nie da się niczego powiedzieć na poważnie. I oto 
można ten problem wystawić do wiatru, wrócić do źródła. 
A niech sobie pieprzą uczeni w piśmie (ale, jak widać, nie 
naszym) o naiwności i niewinnym pisaniu. Mamy to głęboko 
gdzieś. Cieszmy się więc tymi wierszami bez akademickiego 
stresu. Tym bardziej, że żadne jury nie doceniło tego debiutu. 
Zatem wszystkie szanowne jury mamy w analogicznym 
poważaniu. Niech się dalej upajają ashberyzmem międlonym 
na neolewicową modłę, niech się delektują faktem, że wszystko 
jest polityczne, a już szczególnie język, który nami mówi. 
Odnoszę wrażenie, że z Radwańskim jest inaczej. Stąd to 
poczucie wytchnienia. Ale to trzeba dosłownie i w przenośni 
mieszkać daleko od tak zwanych centrów i tworzonych tam 
poetycko-ideologicznych matryc. Radwański mieszka. 

Genowefa Jakubowska też tak mieszka. Daleko i inaczej. 
Kolejny zbiór (ze mnie robaka i z robaka wiersze) jeszcze 
mocniej podkreśla tę inność: patrzcie, jak ja sobie mimo 
wszystko pozwalam, jak bawię się waszym męskim językiem, 
jak przymierzam formy kontestacji i niezgody, jak 
przedmiesiączkowym napięciem ogarniam cały świat łącznie 
z waszym Kościołem, Bogiem, Obyczajem, Tradycją i pustymi 
rytuałami. Chcę od razu podkreślić: mamy do czynienia 
z czymś stojącym zupełnie obok przyjętych norm, a więc 
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ujawniana tu wulgarność nie jest wcale wulgarna. Nie wiem, jak 
to się dzieje, że te kobiece złorzeczenia wydaje się 
uzasadnione i czyste. Sięga się po takie formy wyrazu, 
demonstracyjnie rozmijające się z „kulturą wysoką” i „dobrym 
smakiem”, gdyż kultura ta nie wykształciła rzeczywiście 
nośnych możliwości wykrzyczenia przez kobietę „innego bólu”, 
poczucia zbędności i braku miejsca dla siebie. Bo to są wiersze 
o braku miejsca. Nawet te słynne miejsca wspólne (topoi) 
ulegają jeśli nie rozkładowi, to rozchwianiu, bo nie znajdują 
odpowiedniego, w pełni poświadczonego kobiecym 
doświadczeniem, zastosowania. Coś zawsze uwiera. Czy 
na pogrzebowej mszy, czy na intelektualnym spotkaniu 
dotyczącym filozofii i poezji, czy podczas miłosnego aktu. 
We wszystkim i ze wszystkim jest coś nie tak. Chwilami 
bohaterka czuje się jak Żydówka czekająca na śmierć 
w krematorium. Czeka się, czyli żyje się czekaniem, żyje się 
obok prawdziwego życia, zastępczo. Żyje się brzydko. Brzydota 
wypełnia wnętrza ludzi, ich mieszkania i widoki za oknem. 
Tęsknota za pełnią, pięknem i wzniosłością pozostaje kolejnym 
wyszydzonym fantazmatem. Bohaterka oprowadza nas 
po swoim świecie niczym „pracownica socjalna” otwierająca 
drzwi kolejnego, pełnego brudu i rozkładu, mieszkania. 

I jeszcze Film Rafała Barona. Ten poeta stwarza życie 
z urbanistycznych migawek, z obsesyjnie powtarzanych 
widoków ulicy, przystanku, bloku. I z tej pułapki nie ma wyjścia. 
O pierwszej wspomniałem, jest nią język. Drugą jest przestrzeń, 
czyli wizualizacja możliwości ciała. Ono sobie co najwyżej może 
dojechać do ostatniego przystanku. Na więcej w tych wierszach 
nie ma szans. Żadna trawka, zagajnik, strumień szemrzący, nic 
z tych rzeczy. Życie w klatce jest koniecznością. Żeby 
zrozumieć rzeczywistość, trzeba ją ograniczyć, poklatkować. 
Obraz świata podany w klatkach jest do przełknięcia. Tak 
dobiera się do prawdy o sobie i świecie bohater – nieustannie 
podgląda dane wycinki, przegląda zdjęcia albo puszcza sobie 
film. Nieraz bardzo wolno i wtedy widać drgający szkielet 
wydarzeń, scen, sytuacji, przesuwanie się klatek, a nieraz 
nadzwyczaj szybko, wówczas pojawia się wrażenie bogactwa 
bodźców i doznań, a świat wydaje się przeładowany 
znaczeniami. Nie ma już miejsca na pojedynczość. Tak jakby 
marzenia młodego Świetlickiego obróciły się w perzynę, między 
innymi z powodu uświadomionej sobie przez jego następców 
społecznej natury języka. Pojedynczość jawi się w tym 
kontekście jako wykupienie przydziału, otrzymanie 
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świątecznego bonu, wręczenie sobie biletu w jedną stronę. Taki 
paradoks: przejmujące wiersze przejmują w granicach normy, 
a cierpienia poety, któremu odjęto świat i jego „prawdziwy 
ciężar”, mogą być już tylko „cierpieniami zmediowanego”, 
co brzmi niemal jak „cierpienia zawiedzionego”. 

Dzisiaj pisać wiersze jest szalenie przykro i niewygodnie. 
Trzeba się bez przerwy tłumaczyć z języka, który nas używa. 
Rafał Baron robi to z podejrzanym wdziękiem i – przepraszam 
za słowo – zupełnie osobną siłą; do tego stopnia udziela mi się 
złudzenie obecności „człowieka” w tym kinie, że zaczynam 
wierzyć, iż twórca ten to jeden z ostatnich niekultywujących 
nudy programowego zanikania podmiotu. Takim go 
zapamiętajmy. 
 
 

Karol Maliszewski 
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BARTŁOMIEJ ALBERSKI, SZYMON KOBYLIŃSKI____od a. 
do k., od k. do a. kącik muzyczny  
 
 
La Femme, Psycho Tropical Berlin 
 
 
Sz. K.: Lata 80. słychać od razu. 
Synthy, trochę Neue Deutsche 
Welle. 
B. A.: Automat perkusyjny, wszystko 
jest z klawiszy poza gitarą, 
piosenkowa forma. Mnóstwo 
przestrzeni w brzmieniu przez 
ponakładane reverby i szeroką panoramę. Chwilami trochę jak 
ze starych, polskich filmów dla młodzieży. 
Sz. K.: Psycho Tropical Berlin. Dobrze, że w związku z modą na 
lata 80. i psychodelię w muzyce, biorą się za to zespoły 
regionalne, a nie tylko kopie amerykańskich i brytyjskich kapel. 
B. A.: Tak jak mówisz, to nie jest kopia. Oni zaadaptowali 
tendencje do swojego klimatu. Dziś, w dobie internetu, masz 
dostęp do wszystkiego na całym świecie. Tymczasem kiedyś – 
spójrz choćby na romantyków – sam czas podróży wymuszał 
przetrawienie nowej poetyki, tym samym stworzenie czegoś na 
kształt szkoły narodowej. To jest dojrzałe, przemyślane. To nie 
jest kompilacja utworów, to ma wewnętrzny sens. 
Sz. K.: Zadziwiająco dobre brzmienie, bogate, słychać 
wszystko. 
B. A.: W ogóle. te barwy. Wszystko jest bardzo przemyślane, 
poukładane, ma sens. To brzmi! Naprawdę dobrze. Jest 
ciekawe! 
Sz. K.:  Nie wiem. czemu, ale ta okładka rzuciła mi się w oczy. 
B. A.: No bo jest hipnotyzująca. 
Sz. K.: Jest kapitalnie zgrana  z muzyką. Takie tribalowe rytmy, 
coś takiego. Takie ciepło w kompozycji. 
B. A.: Puls jest cały czas. Nawet na początku, jak mówiłem – 
jeśli nie wejdą bębny, to będę zachwycony… bo to tak czy siak 
miało puls. Przez falowanie to brzmi trochę jak harmonijka 
szklana. 
Sz. K.: I tak dobrze umieją rozgrywać muzykę w czasie, nie 
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wszystko od razu. Bardzo stylowa płyta. Uwielbiam. To jest 
ciekawe, że francuska muzyka wydaje się taka zatopiona 
w przeszłości i niby oni tam mało nowego robią. Nawet 
francuska elektronika, francuski house jest wykorzystaniem tych 
tanecznych numerów z lat 70. Przeszłość, przeszłość.  
B. A.: No wiesz, jak chcesz zachować charakter, to musisz 
czerpać z przeszłości... Nie możesz zacząć po prostu tu i teraz. 
Sz. K.: No, ale czy tak dosłownie? Inne kraje chyba bardziej 
kładą nacisk na robienie czegoś nowego. Absolutnie nowego… 
Może chodzi o francuski kult ważnych osobowości, postaci. 
Chcą oddać hołd komuś z przeszłości. Pewnie Gainsbourgowi, 
bo we Francji każdy składa hołd Gainsbourgowi! 
B. A.: Może to jest tak przemyślane: sięgasz do przeszłości, ale 
zmieniasz ją w świetle tego, co jest teraz i to jest wtedy spójne. 
Coś w miarę oryginalnego, ale łatwo się w tym odnaleźć. 
Sz. K.: Minimalizm zawsze będzie kurewsko stylowy. 
B. A.: Tak jak u rzeźbiarzy. Nie rzeźbisz – tylko odłupujesz to, co 
zbędne. 
Sz. K.: Myślę, że to jest w ogóle problem w historii muzyki 
popularnej: minimalizm kontra przeładowanie, te solóweczki 
techniczne. Mogę się założyć, ze to są muzycy zaprawieni 
w innych zespołach. 
B. A.: Bankowo. 
Sz. K.: Słychać i czuć ten chłód w elektronice, ale to jest 
francuska specjalność. Najlepszy coldwave był w Polsce i we 
Francji. Takie są fakty. 
B. A.: Świetnie, że wrzucają też normalne instrumenty. 
Ciekawe, czy klawisze poza syntezatorem są także analogowe. 
Sz. K.: Sprawdź co to jest Motu… To jakaś wyspa? 
B. A.: No, w Polinezji. 
Sz. K.: O, albo dokument papieski. 
B. A.: Myślę, że może chodzić o różne rzeczy. Sposoby 
tworzenia się... O, czyli miłość na wyspie. 
Sz. K.: Motu… samotworzenie. No, z własnej koncepcji, 
autokreacja. 
B. A.: Czyli miłość częściowo własna, tworzona z siebie? 
Sz. K.: Albo po prostu na wyspie  
 
 

Ocena: 
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Captain, We're Sinking!, The 
Future Is Cancelled 
 
 
Sz. K.: Poznałem tę płytę na jakiejś 
stronie, gdzie była recenzowana 
w dziale punk. Puszczam ją i myślę, 
co to jest? Na początku to brzmi jak 
jakiś nu metal.  
B. A.: Tak, wokal brzmi jak Serj! 
Sz. K.: Na szczęście dalej jest inaczej, trochę metalcore’a, emo 
z lat 90., DUŻO emo z lat 90., do tego wszystko z potencjałem 
komercyjnym. 
B. A.: Prawda, tak jak SOAD miał zbudowane te numery, ten bit 
jest gęsty, ale nie jest mocny. Pamiętasz te numery? Są dosyć 
miękkie, i potem dopiero wchodzi ostrzejsza część. 
Sz. K.: Tak, kawałki SOAD nie były za ostre, bo były idealnie 
skrojone pod teledyski, tak samo jak na przykład kawałki 
Rammsteina były idealnie skrojone pod  teledyski… Ok, wszedł 
drugi utwór, i to jest czyste Sunny Day Real Estate, druga fala 
emo. Dobrze, że w czasach ciągłego przetwarzania muzyki 
pojawia się zespół, który łączy różne gatunki, ale operujące 
jednak podobnymi uczuciami… 
B. A.: Ale wiesz, dla mnie to jest za miękkie. Wiesz, jest jakaś 
melodyjka, takie… słoneczne granie. Dla mnie to są tacy 
surferzy. 
Sz. K.: Wiesz, niekoniecznie. Ostatnio tłumaczyłem jednemu 
Niemcowi różnicę między komercyjnym emo a pop punkiem… 
Tę różnicę naprawdę słychać.  
B. A.: Na razie jednak wszystko jest na jedno kopyto. 
Sz. K.: Ale jednak chyba dosyć świadomie skaczą od zespołu-
inspiracji do zespołu-inspiracji. Wiesz co, był kiedyś taki zespół 
jak My Chemical Romance – oni na pierwszej płycie zagrali 
niby post-hc, ale tak melodyjny post-hc, że przekazali tę 
muzykę w uproszczonej formie masom. Może właśnie ten 
zespół chce dać emo sprzed dwudziestu lat nowemu 
pokoleniu? Oczywiście, w bardziej popowej formie.  
B. A.: Następne utwory brzmią coraz bardziej jak kalifornijski 
punk. 
Sz. K.: Tak, coraz bardziej zachowawczo… Chyba nie ma już 
więcej o czym mówić. 
B. A.: Jest tutaj jakiś ciekawy efekt, werble. Ale wszystko jest 
poprawne. 
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Sz. K.: Tak – działa, jak ma działać i nic więcej.  
B. A.: Ale pierwsze utwory były ciekawe. 
Sz. K.: Proponuje ocenę: dwie gwiazdki. Jakieś momenty 
rzeczywiście na początku były, ale to wszystko, co dobre na tej 
płycie.  
 
 

Ocena: 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ____kronika wybiórcza 
 
 
 
Styczeń  
 
Nowy Rok, a wraz z nim nasuwa się pytanie: kto tym razem 
wygra pięćdziesiąt konkursów poetyckich i zostanie 
jednosezonową gwiazdką polskiej poezji? Kim będzie następca 
lub następczyni Roberta Miniaka i Wojciecha Roszkowskiego – 
gości specjalnych prawie wszystkich mniejszych lub większych 
bibliotek? Trzeba czekać, aczkolwiek wszystko wskazuje, 
że 2013 będzie wyjątkowo nudny. „Starzy wyjadacze” 
opublikowali już swoje książki i zgodnie zapadli się pod ziemię. 
No, chyba że jest się Macierzyńskim. Tymczasem, jak co roku, 
przyznano Paszporty Polityki. Laureatem został Szczepan 
Twardoch za powieść Morfina. Prozaik, publicysta, felietonista 
kawiarni literackiej „Polityki” (zaraz, zaraz, czy aby na pewno 
wszystko gra?).  
 
Luty 
 
Pierwsza rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Przed 
państwem nigdzie niepublikowane wiersze Wisławy 
Szymborskiej. Zaginiony kryminał Wisławy Szymborskiej. 
Zmartwychwstały kot Wisławy Szymborskiej. Tymczasem XIII 
Tyska Zima Poetycka zdecydowała się rozstrzygnąć: 
jej laureatem został Rafał Baron za tomik pod jakże 
zachęcającym tytułem Film. Kadry z dzieciństwa? Aż boję się 
pomyśleć… Prócz tego masa spotkań autorskich rozsianych po 
kraju: z Konradem Górą we Wrocławiu, z Beatą Patrycją Klary 
w Warszawie, z Julianem Tuwimem w Łodzi w ramach 
„Literackich Walentynek”. Podobno Julek był nawet jurorem 
w Erotycznym Turnieju Jednego Wiersza, ale jego staromodne 
poglądy na poezję kłóciły się z gustem reszty. Wstał więc 
i na odchodnym rzucił: „Całujcie mnie wszyscy w dupę!”. Z kolei 
cztery dni później Łódź wspominała wizytę Allena Ginsberga 
w ramach spotkania „Ginsberg – 20 lat później”. Podobna 
historia miała kiedyś miejsce w Kłodzku, w którym rzekomo 
zatrzymał się Napoleon. A że spadła mu tam czapka, 
mieszkańcy dla upamiętnienia tej wiekopomnej chwili 
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wybudowali mu pomnik. Ale to tak na literackim marginesie. 
 
Marzec 
 
W Gdańsku grupa literacka „Almanach” świętuje swoje 
dwudziestolecie, choć jak zaznaczają sami członkowie, 
„działała ona zaledwie kilka lat”. Nie ma to jak naginanie faktów 
do granic absolutnej nieprzyzwoitości! Ponadto zostaje 
rozstrzygnięta XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego (przynajmniej 
rozsądna, choć długa nazwa; nie jak w przypadku konkursu 
„O srebrną Łuskę Pstrąga”…), której zwycięzcą mianowano 
Rafała Krauze z Gdyni (gratulacje dla imiennika!). Warto 
odnotować, iż na scenę powrócił prestiżowy konkurs 
im. Klemensa Janickiego na książkę poetycką. Albo inaczej: 
ruszył z kopyta w styczniu (aczkolwiek tym razem w składzie 
jury zabraknie Szczepana Kopyta…) i teraz wszyscy 
zainteresowani klecą zestawy, gdyż termin nadsyłania wierszy 
jest do końca miesiąca (kartka z danymi osobowymi w osobnej 
kopercie podpisanej takim samym godłem…).  
 
Kwiecień 
 
Port Literacki Wrocław zawstydził wszystkie inne imprezy. 
Musiał, bowiem Artur Burszta nie przeżyłby innego scenariusza. 
Stąd wśród wielu gości (i tych ze stajni Biura, jak również 
pukających do drzwi, przyjaciół, znajomych) znalazło się 
miejsce dla laureatki Literackiej Nagrody Nobla – Herthy Müller, 
której niemiecki, choć różniący się z racji miejsca urodzenia 
pisarki, wydał się jeszcze bardziej niemiecki… Poza tym 
obchodzono 70. urodziny dwóch skrajnie różnych poetów: 
Bogusława Kierca i Ryszarda Krynickiego, których spotkanie, 
prowadzone przez Stanisława Beresia, okraszone było 
wspomnieniami z dzieciństwa oraz zdjęciami. Na scenie 
zaprezentował się także narybek najnowszej poezji polskiej – 
laureaci projektu „Połów” wraz z antologią. Ci natomiast, 
których Król Artur nie zaprosił do swojego stołu, mogli jeno 
przyglądać się im z widowni. Frekwencja, jak zwykle, dopisała, 
choć nie wiadomo, ilu było tak naprawdę wrocławian, a ilu 
przyjezdnych. Nie wiadomo też, co wszyscy robili 
po zakończeniu oficjalnej części festiwalu… 
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Maj 
 
Czas imprez. Festiwal Miłosza w Krakowie, Poznań Poetów 
w… stolicy Wielkopolski, 14. Majowy Buum Poetycki w Toruniu. 
Tymczasem we Wrocławiu wręczono poetyckie nagrody 
Silesius. Za całokształt twórczości statuetkę (i ma się rozumieć 
– czek) otrzymała Krystyna Miłobędzka, w kategorii książka 
roku Marcin Baran (Niemal całkowita utrata płynności), 
w kategorii debiut: Ilona Witkowska (Splendita realta). 
Ogłoszono także nominacje do „Orfeusza” – Nagrody im. 
K.I. Gałczyńskiego. Wśród nominowanych jest Ewa Lipska, 
jurorka 1. edycji. Tak to jest w tym środowisku, stąd patrząc 
na nominacje (Topos, Topos, Topos, Biuro Literackie, Topos), 
można w ciemno typować werdykt. A jeśli jurorzy zaskoczą? 
A jeśli nastanie rewolucja? 
 
 

Rafał Różewicz 
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Rys. Magdalena Boruta 
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AUTORZY NUMERU 
 
 
BARTŁOMIEJ ALBERSKI – student filologii polskiej na UMK, 
od dwóch lat związany z pismem „AVANT”, członek artystycznej 
grupy ż.U.b.r., gitarzysta i basista, współpracował z Big bandem 
Walentyna Kurżewa, zespołem Veres, Kore i innymi. 
 
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. 
 
MAGDALENA BORUTA – ur. 1989. Polonista logopeda 
z toruńskiego UMK, zamiłowana w malarstwie i w kulturze 
Japonii. 
 
MONIKA BRĄGIEL – ur. 1991. Poetka, autorka tomu Kim się nie 
jest (Łódź 2012), laureatka ogólnopolskich konkursów 
poetyckich. Studiuje polonistykę na UJ w Krakowie, pochodzi 
z Pilszcza. 
 
PATRYK CHRZAN – ur. 1977 w Sosnowcu. Nieortodoksyjny 
Zagłębiak, dyplomowany politolog i dziennikarz, 
niedyplomowany wierszopisarz, laureat ogólnopolskich 
konkursów poetyckich, członek Dąbrowskiej Brygady 
Poetyckiej, współorganizator Poligonu Poetyckiego. Publikował 
m.in. w „Akancie”, „Nowym Zagłębiu”, „Śląsku”, „SOSNarcie”, 
„Protokole Kulturalnym”, „Prowincja”, „sZAFie”, „Kofeina Art 
Zine”, „Metaforze” i „Migotaniach”. Autor arkusza Postrzyżyny. 
Mieszka w Dąbrowie Górniczej. 
 
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 
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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”. Autor książki z wierszami porządek i koniec (2011), 
obecnie przygotowuje do druku Stosunki przegrywane 
(publikacja planowana na rok 2013) i pracuje nad tomem 
Remix. 
 
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. 
 
EDUARD DWORKIN – ur. 1947 w Leningradzie (dzisiejszy 
Petersburg). Pisarz rosyjski tworzący głównie w nurcie 
satyrycznym i fantastycznym, z wykształcenia filolog. Członek 
Petersburskiego Związku Pisarzy i Związku Dziennikarzy Rosji. 
Autor krótkich opowiadań, humoresek oraz historycznych 
fantasmagorii. Jego utwory ukazują się nie tylko w rosyjskich 
gazetach i czasopismach, ale również w wydawnictwach 
amerykańskich, izraelskich, bułgarskich czy słowackich. 
Opublikował cztery książki. W 1994 roku za Zaleplennyje lica 
otrzymał nagrodę Mały Złoty Ostap. Obecnie mieszka 
w Monachium. 
 
DARIUSZ DZIURZYŃSKI – ur. 1973. Poeta i wykładowca 
uniwersytecki, w latach 1995-2004 członek grupy poetyckiej 
Wybór działającej przy Domu Literatury w Warszawie. 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. Autor arkusza wierszy Zguba (1995) i książek poetyckich: 
Epitafia (2001), Metrum (2005) i Symultana (2010). Ponadto 
opublikował książkę przekładową z poezją Borisa Viana 
W hołdzie. Płetwom. Wybór wierszy / À nageoires. Choix 
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de poèmes (2011). 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-”. 
 
GRZEGORZ GIEDRYS – ur. 1979 roku w Olsztynie. Absolwent 
polonistyki na 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”, „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”. 
 
ARTUR JABŁOŃSKI – ur. 1987. Doktorant literaturoznawstwa 
na UMK w Toruniu, gdzie pisze pracę o literaturze kobiecej 
w oczach krytyki literackiej. Pasjonat nowych mediów. Pracuje 
w agencji reklamowej, tworzy bloga www.jeszczejedenblog.pl. 
 
BEATA PATRYCJA KLARY – ur. 1976. Filolog polski, felietonista, 
recenzent. Uprawia poezję i prozę, publikuje w prasie 
regionalnej i ogólnopolskiej. Wydała poetyckie tomy: De-
klaracje (2012), Zabawa w chowanego (2011), Szczekanie 
głodnych psów (2010), Imaginacje (2006), Witraże (2004) oraz 
zbiór wywiadów Rozmowy z piórami (2012). Zwyciężczyni 
kilkunastu konkursów poetyckich i literackich. Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012. 
W kwietniu 2013 roku nominowana do Nagrody Miasta 
Stołecznego Warszawy w kategorii poezja za książkę De-
klaracje. 
 
SZYMON KOBYLIŃSKI – studiuje kulturoznawstwo na UMK. Całe 
życie słucha muzyki, choć sam jej nie wykonuje. 
Na uniwersytecie założył Koło Badaczy Kultury Muzycznej, 
w którym każdy może porozmawiać na wiadome tematy. 

http://www.jeszczejedenblog.pl/


 
 
 
 
 

Jakiej literatury chcemy? 

255 
 

RAFAŁ KRAUSE – ur. 1986. Producent poe-konomii (lub ekonom-
ezji). Laureat konkursów poetyckich (m.in. dwukrotna 
nominacja i nagroda specjalna w konkursie im. Jacka Bierezina, 
nagroda główna w konkursie im. K.K. Baczyńskiego, trzecia 
nagroda w konkursie im. Z Dominiaka). Pisze o muzyce 
dla Screenagers.pl. Mieszka i pracuje w Gdyni. 
 
PIOTR LESZCZYŃSKI – ur. 1990 w Kołobrzegu. Absolwent I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, uczeń klas fortepianu 
i kontrabasu w PSM I st. w Kołobrzegu, aktualnie student IV 
roku grafiki warsztatowej w pracowni wklęsłodruku prowadzonej 
przez prof. Bogumiłę Pręgowską na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. 
 
ŁUKASZ LIPIŃSKI – ur. 1987 w Rypinie. Studiował prawo, 
pedagogikę i administrację na UMK, obecnie jest studentem 
magisterskich studiów uzupełniających na filologii polskiej. 
 
MARTA ŁAWRYNKOWICZ – ur. 1987. Absolwentka polonistyki 
na UMK w Toruniu, obecnie przygotowuje pracę doktorską 
o nieskończoności jako kategorii wyobraźni Juliusza 
Słowackiego. 
 
ALEKSANDR ŁOGIN – ur. 1988. Amatorski artysta rosyjski, 
studiuje i mieszka w Kaliningradzie. Pracuje jako monter. 
 
ALEKSANDER MADYDA – ur. 1958 w Lipnie. Pracownik naukowy 
na toruńskiej polonistyce, członek TNT. 
 
MAGDALENA MAJEWSKA – ur. 1991 w niewielkiej wsi 
na Mazowszu. Absolwentka płockiej Małachowianki, obecnie 
studentka SGGW. Jest samoukiem uzależnionym 
od rysowania. Zafascynowana twórczością Julii 
Szewczykowskiej i Jaw Cooper. 
 
SŁAWOMIR MAJEWSKI – gdański prozaik, poeta, ceramik; 
wychowanek poety, artysty malarza Mieczysława 
Czychowskiego, uczeń jednego z najwybitniejszych ceramików 
polskich Bronisława „Buniego” Tuska. Opublikował tomy 
wierszy Altamira (1980) i Schody (1981) oraz książki: Dziennik 
znaleziony pod murem, Spotkania z Tarantino, Podręczny 
zestaw deja vu, Hotelowa kobieta i Torebki od Prady. 
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MARTYNA MAK – ur. 1994 w Nowym Jorku. Studentka 
kulturoznawstwa i psychologii. Mieszka w Londynie. 
 
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. 
 
KATARZYNA MICHALCZAK – autorka wierszy, opowiadań i jednej 
powieści, której nikt nie chce wydać. Publikowała (pod 
pseudonimem) w czasopiśmie „Furia”. Zawodowo jest trochę 
redaktorką książek, trochę doktorantką ISNS UW. Mieszka 
w Warszawie, którą kocha. 
 
AGNIESZKA MIRAHINA – ur. 1985. Poetka i filolog, autorka książek 
Radiowidmo (2009) i Do rozpuku (2010). Mieszka 
w Warszawie. 
 
KAMIL NOLBERT – ur. 1992. Poeta, student II roku filologii 
polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
AGNIESZKA PIWOWARSKA – ur. 1986. Magister filologii włoskiej, 
doktorantka w Zakładzie Literatury Włoskiej na Wydziale 
Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Publikowała w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 
w tomach zbiorowych. Zajmuje się współczesną literaturą 
włoską, zwłaszcza satyrą w twórczości Stefano Benniego oraz 
literaturą postmodernistyczną. Od czasu do czasu tłumaczy 
prozę. 
 
JACEK PODSIADŁO –  ur. 1964. Poeta, którego nie trzeba 
przedstawiać. 
 
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. 
 
RAFAŁ RÓŻEWICZ – ur. 1990 w Nowej Rudzie. Autor tekstów 
poetyckich, recenzji oraz artykułów o najnowszej poezji polskiej. 
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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 na UMK w Toruniu. 
Pisze do „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”. Publikowała 
w „Dzienniku Teatralnym”. Siódmy rok poznaje Witkacego – 
ciągle czuje niedosyt. Przez trzy lata była ściśle związana 
z Teatrem Exodus. Brała udział w inscenizacjach 
Pragmatystów, Szalonej lokomotywy oraz Wariata i zakonnicy. 
Uczestniczka warsztatów teatralnych organizowanych 
w Teatrze im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem. 
 
MACIEJ SAMOLEJ – ur. 1983 w Łodzi. Polonista z przypadku, 
historyk z zamiłowania. Ukończył filologię polską na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, tam też w 2009 roku rozpoczął studia 
doktoranckie. Publikował m.in. w „Akcencie”, „Kulturze 
i Biznesie”, „Nowych Książkach” i „Dociekaniach”.  Miłość 
do historii wyraża w swoich balladach. Bardzo chce nagrać 
płytę, ale nie wie czy inni też tego chcą. 
 
MARCIN SIERSZYŃSKI – ur. w Legnicy, zamieszkały 
we Wrocławiu. Recenzje publikował m.in. w „Ósmym Arkuszu 
Odry”, na stronach Biura Literackiego i portalu Wywrota.pl. 
Członek wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej. 
 
SZYMON SŁOMCZYŃSKI –  ur. 1988. Poeta. Publikował 
w „Arteriach”, „Pressjach”, „Przeglądzie Powszechnym” 
oraz w antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012. Laureat kilku 
ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. im. Tadeusza 
Sułkowskiego i im. Zbigniewa Herberta. Mieszka w Krakowie. 
 
MARCIN ŚWIETLICKI –  ur. 1961. Poeta, którego nie trzeba 
przedstawiać. 
 
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 
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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”. 
 
SIMONA VINCI – ur. 1970. Pisarka włoska. Debiutowała w 1997 
roku powieścią Dei bambini non si sa niente, która przyniosła jej 
sukces i uznanie zarówno ze strony publiczności, jak i krytyki. 
Poza zbiorem opowiadań In tutti i sensi come l’amore wydała 
również powieści, m.in. Come prima delle madri, Brother and 
Sister, Stanza 411, Strada Provinciale Tre. Jej książki zostały 
przetłumaczone i wydane w kilkunastu krajach. 
 
MIŁOSZ WALIGÓRSKI – ur. 1981 w Bydgoszczy. Z wykształcenia 
slawista i hungarysta. Pracuje w Nowym Sadzie jako lektor 
języka polskiego. Przekłady i teksty własne publikował 
w czasopismach (m.in. w „Literaturze na Świecie”, „Twórczości”, 
„Odrze”, „Wyspie”, „Czasie Kultury”, „Tekstualiach”, „RED-zie”, 
„Akcencie”, „FA-arcie”). Opublikował również słowacką 
mikropowieść Víťa Staviarskiego Kiwader i inne opowieści 
(2011; tłumaczenie razem z Izą Zając) oraz autorską 
książeczkę 36 sposobów na pustkę (2012). 
 
KAREL VAN DE WOESTIJNE – ur. 1878, zm. 1929. Flamandzki 
pisarz, poeta i historyk literatury, uznawany 
za najwybitniejszego postsymbolistę holenderskiego. 
 
MACIEJ WOŹNIAK – ur. 1969. Poeta, felietonista muzyczny 
i literacki. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, 
„Twórczości” i „Literaturze na Świecie”. Autor siedmiu 
tomów wierszy (ostatni to Biała skrzynka) i współautor albumu 
fotopoetyckiego o Wiśle. Mieszka w Płocku. 
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OLGA WRÓBEL – ur. 1982. Z wykształcenia kulturoznawca, 
z zawodu muzealnik-sekretarka, z kompulsywnej potrzeby 
autorka komiksów. Mieszka w Warszawie, w wolnym czasie 
zajmuje się balkonowym ogródkiem ziołowym, unikaniem prac 
domowych i karmieniem córki brokułami. Kiedy wszyscy 
w domu śpią, przerabia doświadczenia codziennego dnia 
na opowieści obrazkowe. Skutki tego procesu można śledzić 
na blogu Odmiany masochizmu (www.odmianymasochizmu. 
blogspot.com). 
 


