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SŁAWOMIR PŁATEK 
 

 

Poezjoklazm 
 
 
W najlepszej (moim 

zdaniem) książce Stanisła-
wa Lema, Pamiętnik znale-
ziony w wannie, umieszczo-
no kilka genialnych metafor 
zjawisk historycznych i spo-
łecznych. Gmach „Trzeciego 
Pentagonu” jest jedną z naj-
bardziej trafnych figur, jakie 
zbudowa-
no w zna-
nej mi lite-
raturze. W 
powieści 
pojawia się 
jednak wie-
le innych 
wątków o 
ciekawej 
wymowie i dużej sile raże-
nia. Fabuła zaczyna się od 
(to nie spoiler) katastrofy. 
Polegała na tym, że niezna-
ne wcześniej drobnoustroje 
pożarły zapasy papieru po-
siadane przez ludzkość, co 
skutkowało sprowadzeniem 
całej historii, łącznie z naj-
nowszą, do prehistorii. Znik-
nęły książki i dokumenty. 
Pozostało tylko to, co prze-
kazywano sobie ustnie oraz 
budowle, maszyny, niektóre 
dzieła artystyczne niepodat-
ne na zjedzenie przez owe 
mikroby. Bardzo szybko 

przestano rozumieć historię. 
Tyle mogę napisać, nie 
streszczając dalszego ciągu 
fabuły tym, którzy nie czyta-
li. Wystarczy jako wstęp do 
tego, co piszę dalej. 

Nie będzie to recen-
zja Lema, będzie to rozwi-
nięcie jego figury literackiej 

o pewne 
zjawiska 

znane 
z prawdzi

wej histo-
rii. Bowiem 
taki kata-

klizm, 
choć na 

mniejszą 
skalę, przytrafia się co pe-
wien czas w jak najbardziej 
realnym życiu. I to wcale nie 
za sprawą bakterii. 

Nie, nikt masowo nie 
zjada papieru. Pamiętnik 
powstał zresztą w erze 
przedinformatycznej, znik-
nięcie papieru nie zagroziło-
by obecnie zasobom infor-
macji. To nie oznacza, że 
informacje są bezpieczne. 
Niektóre rodzaje promienio-
wania kosmicznego są 
w stanie zniszczyć więk-
szość zasobów zmagazy-
nowanych na twardych dys-
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kach, eksplozje jądrowe na 
naszej planecie mają po-
dobną moc niszczącą. Ce-
chą charakterystyczną kata-
klizmów jest działanie na 
zasadzie antybiotyku. „Do-
bre” i „złe” drobnoustroje 
padają po równo. Dużo bar-
dziej precyzyjne i wybiórcze 
działanie mają na przykład 
cenzura i media. Skutecz-
ność cenzury selektywnie 
wyeliminowała ze zbiorowej 
świadomości w Polsce takie 
fakty jak zbrodnia katyńska 
lub rzeź na Wołyniu. „Wycię-
to” Czesława Miłosza, Mar-
ka Hłaskę, filmy takie jak 
Życie raz jeszcze czy Ósmy 
dzień tygodnia. Na szczę-
ście udało się to wszystko 
przywrócić, choć nie zawsze 
się udaje. 

Z kolei „dzięki” me-
diom i kulturze masowej 
świat jest przekonany, że 
Enigmę rozpracowano 
w wyniku akcji dzielnych 
amerykańskich marynarzy, 
a Polacy wymordowali kilka 
milionów Żydów w „polskim 
obozie śmierci” w Oświęci-
miu, który był „trochę więk-
szym Jedwabnem”. Nie 
trzeba żadnej bakterii poże-
rającej papier, żeby wyobra-
żenia i „wiedza” o historii 
i kulturze stały się równie 
bzdurne, jak te opisane 
przez Lema w Pamiętniku, 
gdzie fizycznie „skasowano” 
historię. 

Z trzeciej strony to 

nie oznacza, że fizyczna 
eliminacja nie występuje. 
Owszem, robi się to. Jeden 
z najbardziej drastycznych 
przykładów to tzw. ikono-
klazm. Tym określeniem 
bywa nazywany ruch (rza-
dziej okres w historii, róż-
nych ikonoklazmów było 
kilka) dążący do usunięcia z 
terenu Bizancjum obrazów 
i rzeźb o treści religijnej. 
Powodem był powrót do 
zasad judaizmu, gdzie nie 
wolno było sporządzać po-
dobizny bóstwa. Uznano 
bowiem, że przykazanie 
nadal obowiązuje. W efekcie 
z powodu tworzenia lub po-
siadania dzieł sztuki „niepo-
prawnych” ideowo można 
było stracić stanowisko, 
wolność, niekiedy – życie. 
Brzmi znajomo? Do tego 
jeszcze wrócę. 

Spór o „święte obra-
zy” miał podłoże teologicz-
ne, ale ma też swoje zna-
czenie dla historii sztuki, 
a raczej – dla braków w tej 
historii. Otóż niezależnie, 
jaką religię wyznajemy (i czy 
w ogóle) oraz jaki jest nasz 
stosunek do „kultu obra-
zów”, wszyscy mamy teraz 
pewien problem. Polega on 
na tym, że zaginęła ogrom-
na liczba dokumentów kultu-
ry. Były systematycznie 
niszczone – nie tylko te 
chrześcijańskie, ale rzym-
skie i greckie też. Wiele 
bezcennych już wówczas 
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dzieł zostało zdewastowa-
nych lub po prostu rozbitych 
młotkami i spalonych w pie-
cach. W wyniku tej furii ide-
ologicznej nie rozumiemy w 
pełni części własnej (ludz-
kiej) historii, bo jej świadec-
twa materialne są przetrze-
bione. Pomimo tego, że Iko-
noklazm miał miejsce 
w czasie wysoko rozwiniętej 
cywilizacji (posiadała złożo-
ną strukturę społeczną, 
świadomość własnej historii, 
piśmiennictwo, architekturę, 
itd.), mamy tu białą plamę.  

To nie oznacza, że 
podobne historie ma na su-
mieniu tylko chrześcijań-
stwo. Znana była jakiś czas 
temu i głośna sprawa znisz-
czenia niezwykle cennych 
posągów Buddy. Dokonali 
tego talibowie. Jaka była 
przyczyna? Ta sama, ich 
wierzenia wykluczały nie 
tyle sztukę i dokumenty hi-
storyczne, co przejawy in-
nego myślenia. Podobne 
zdanie usłyszałem w roz-
mowie ze świadkami Jeho-
wy. Ich wizja przyszłości 
zawiera zniszczenie 
„wszystkich miejsc fałszy-
wego kultu”. Lubię zwiedzać 
owe „miejsca fałszywego 
kultu”, nie oceniając jego 
„fałszywości” czy „prawdzi-
wości”. W pięknych kościo-
łach mogę przebywać go-
dzinami, marzę o oglądaniu 
zabytkowych meczetów. Nie 
muszę się tam modlić, to są 

po prostu cenne budowle. 
Od rozmówców dowiedzia-
łem się, że są obrzydliwe, 
bo służą „fałszywemu wiel-
bieniu”, a na pytanie o Ko-
ściół Mariacki w Gdańsku 
odpowiedzieli: wyburzyć, 
zaorać, wyrównać grunt, 
postawić drukarnię Strażni-
cy. Czy to nie przypomina 
działań bolszewików? 

Ależ przypomina. 
Tym samym wychodzimy ze 
sfery niszczenia w imię reli-
gii, problem uniwersalizuje 
się. Jeden z najbardziej 
wstrząsających dla mnie 
przykładów tego rodzaju 
„pożerania papieru” (przy-
wołując analogię do książki 
Lema), to akcja w zamku 
Krasiczyn. Według prze-
wodnika część tamtejszej 
niezwykle cennej biblioteki 
oraz niemal całe „burżu-
azyjne” wyposażenie Zamku 
zostało spalone przez ra-
dzieckich żołnierzy. Nisz-
czenie odbywało się przez 
wyrzucanie oknami na dzie-
dziniec, na którym przez 
okrągły tydzień buchał stos 
niszczonej „niesłusznej” kul-
tury. Niewyobrażalne. Oczy-
wiście miało to służyć ja-
kiemuś „dobru” i przebudo-
wie świata na lepszy.  

Ciekawe, że po dru-
giej stronie frontu Niemcy 
mieli podobne metody. Fi-
zycznie niszczyli polskie 
książki i żydowskie synago-
gi. Szopen był zakazany 
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jako „niesłuszny” ideolo-
gicznie. Oba opisane powy-
żej przykłady nie mają z re-
ligią nic wspólnego, jednak 
metody i skutki są identycz-
ne. Przykłady można mno-
żyć, jednym z nich, niemal 
„idealnym”, jest okres zwany 
„Palenie ksiąg i grzebanie 
uczonych” w Chinach. Co je 
łączy? 

Oprócz idei fizyczne-
go zniszczenia części histo-
rii i kultury – także inne 
wspólne cechy. Na przykład 
etiologia tej choroby. Owo 
niszczenie odbywa się zaw-
sze z przyczyn ideologicz-
nych. Nieistotna staje się 
wartość dzieła jako doku-
mentu historycznego i jego 
poziom artystyczny. Spraw-
dza się tylko to, czy jest 
zgodne z daną ideologią, 
szpera się też w biografii 
autorów, o ile są znani.  

Najczęściej też są to 
działania o charakterze to-
talnym, niejednokrotnie na-
wet totalitarnym. Ideologie, 
którym służą, mają zaskaku-
jąco wiele wspólnego z dok-
trynami społecznymi faszy-
stów i komunistów, nawet 
jeśli pochodzą z innych 
epok. Eliminacja „niesłusz-
nych” dzieł i autorów nigdy 
nie spełniła się w równie 
wydoskonalonej formie, co 
w totalitaryzmach.  

Warto zauważyć, że 
były to często przeciwstaw-
ne sobie ideologie. Ikono-

klazmu dokonali chrześcija-
nie, ludzie silnie wierzący. 
Twardy komunizm propa-
gował ateizm, ale też „inter-
nacjonalizm”, który był prze-
ciwieństwem nazistowskiej 
doktryny „czystości rasy”. Tu 
nie ma znaczenia, czy ide-
ologia jest „prawicowa” czy 
„lewicowa”, ateistyczna, 
chrześcijańska, czy muzuł-
mańska. Wspólne jest my-
ślenie totalitarne jako podło-
że czystek, do których rów-
nie skłonni są totalitarni ko-
muniści i totalitarni kapitali-
ści, totalitarni ateiści i totali-
tarni wierzący. 

Zmierzam cały czas 
do jednej, konkretnej puen-
ty. Owo usuwanie fragmen-
tów historii i fragmentów 
kultury ze świadomości nie 
skończyło się (i być może 
nigdy nie skończy – dlatego 
tym bardziej należy mieć 
świadomość zjawiska). Pi-
sałem wcześniej o cenzu-
rze, która w Polsce działa 
obecnie w skali zaledwie 
śladowej (jej istnienie to inny 
temat). Pisałem też o me-
diach i kulturze masowej, 
które działają w skali gigan-
tycznej. Ale jak wytłumaczyć 
postawy i aktywności nie-
związane ani z cenzurą, ani 
z mediami, a dążące wciąż 
do ręcznego sterowania kul-
turą i historią, łącznie z fi-
zyczną eliminacją postaci 
i artefaktów? Należy chyba 
przyjąć do wiadomości, że 
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totalitaryzm wciąż tli się 
w nas (społeczeństwie), że 
pełno wśród nas kryptobol-
szewików, kryptofaszystów, 
kryptoikonoklastów, krypto-
talibów. Niepokojąco brzmi 
na tym tle deklaracja jednej 
z partii politycznych na te-
mat promowania lub margi-
nalizowania dzieł i artystów 
na podstawie zawartości 
patriotyzmu w ich sztuce.  

Na jednym z trójmiej-
skich portali pojawił się arty-
kuł – relacja z koncertu i to 
nie byle jakiego, bo był to 
koncert Tomasza Stańki. 
Stańko grał kompozycje 
z płyty Wisława. To muzyka 
instrumentalna, teksty 
Szymborskiej nie pojawiły 
się, za to pojawiło się dużo 
bardzo dobrego jazzu gra-
nego przez jednego Polaka 
i trzech Amerykanów. Tytuł 
płyty jest wyrazem zafascy-
nowania poezją, Stańko lubi 
czytać Szymborską. Koncert 
był podobno wspaniały. 
A komentarze pod artyku-
łem? „Precz z komuną”, 
„mentalne skundlenie”, „le-
wactwo”, „Stalin”, „jadła 
z ręki okupantom” – tyle do 
powiedzenia o koncercie 
Stańki mają czytelnicy. Pies 
Pawłowa widzi „Szymbor-
ska” – pies Pawłowa wy-
dziela ślinę: „komuna”, 
„wiersz dla Stalina”, „proces 
krakowski”. Nieważne, że 
artykuł jest o koncercie, za-
dzwonił dzwonek, enzymy 

się wydzielają.  
To czubek góry lodo-

wej. Powtarza się regularnie 
postulat usunięcia książek 
Szymborskiej z powszech-
nej świadomości jako niepo-
trzebnych – zła poezja, po-
wiadają, zła kobieta – rozbić 
młotkami, spalić, zapo-
mnieć. Ludzie nawołujący 
do wycięcia ze zbiorowej 
pamięci postaci i twórczości 
Szymborskiej nie różnią się 
w swojej postawie od bol-
szewików palących bibliote-
kę w Krasiczynie i ikonokla-
stów palących „święte” 
(obecnie) obrazy w imię 
równie „słusznych” idei.  

Podział na literaturę 
„słuszną” i „niesłuszną” wy-
daje się zjawiskiem dość 
nowym w naszym kraju. 
Przed okresem stalinowskim 
nie spotyka się wielu przy-
kładów masowych działań 
i postaw o takim charakte-
rze. Ludzie chcący „cenzu-
rować” Szymborską nauczyli 
się tej praktyki prawdopo-
dobnie od komunistów, mają 
tylko przeciwne do nich wy-
obrażenie, co jest „jedynie 
słuszne”, a co „niesłuszne”. 
Punkt wyjścia jest jednak 
taki sam – i tak samo niepo-
kojący. 

Lemowska katastrofa 
„pożarcia przez bakterie” 
części historii poprzez 
zniszczenie jej materialnych 
artefaktów powtarzała się 
wielokrotnie. Jesteśmy 
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stratni o te fragmenty, nasza 
wiedza jest uboższa, po-
dobnie jak kultura – zniknęło 
wiele wybitnych dzieł. „Bak-
teria” istnieje i aktywuje się 
co jakiś czas, maniakalnie 
dokonując zniszczeń na du-
żą lub małą skalę.  

Na razie katastrofy 
nie ma. Wolny rynek i wolne 
media (niezależnie, jakie 
wątpliwości nasuwają się co 
do owych „wolności”) póki 
co radzą sobie z tym. Pro-
gramowa eliminacja odbywa 
się głównie w określonych 
środowiskach, nie na skalę 
masową. Szymborska, nie-
zależnie od jej „okresu błę-
dów i wypaczeń”, była poet-
ką wielką i zrobiła wiele dla 
Polski, również dla tych Po-
laków, którzy chcieliby rzu-
cić wszystkie jej pisma na 
pożarcie jakieś papierożer-
nej bakterii. Jednak kiedy 
znajduję w silnie „prawicują-
cym” piśmie „Topos” recen-
zję zbioru Tutaj i jest to re-
cenzja pisana przez naczel-
nego bez uprzedzeń, pozy-
tywna w wymowie – myślę, 
że jeszcze nie ma się czego 
bać, że kataklizm się nie 
zaczyna. Co nie znaczy, że 
nigdy się nie zacznie. Z gło-
sów poparcia i sprzeciwu 
(plus i minus) pod wspo-
mnianym artykułem na trój-

miejskim portalu wynika, że 
„ikonoklastów” jest co naj-
mniej dwa razy więcej niż 
tych drugich – jakkolwiek ich 
nazwać.  

Wciąż więc grozi nam 
wymazywanie z historii na-
zwisk i dzieł na podstawie 
ich treści lub światopoglądu 
autora, a co za tym idzie – 
że stracimy Szymborską 
tak, jak straciliśmy teksty 
Ariusza, Bibliotekę Aleksan-
dryjską, film Gwiaździsta 
eskadra i łatwopalne skarby 
z Krasiczyna. To wcale nie 
było tak dawno i nadal nie 
jest takie niemożliwe. Za-
piekli „antykomuniści” mają 
równie mało szacunku dla 
dokumentów i kultury, co 
bolszewicy, ich rozumowa-
nie jest na tym samym po-
ziomie świadomości i uży-
wają tych samych argumen-
tów. Nie ma też mocy zdol-
nej przekonać ów „beton”, 
mój artykuł oddaliby psu do 
zjedzenia, gdyby pies jadał 
kilobajty. Stabilizacja jest 
stanem sztucznym, nie za-
pominajmy o tym. Pewnego 
dnia możemy się obudzić 
w Nowym Wspaniałym 
Świecie, gdzie owszem, pa-
nuje ideał wolności i spra-
wiedliwości, ale za czytanie 
Szymborskiej idzie się do 
więzienia. 

 
 

Sławomir Płatek
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KLAUDIA RACZEK 
 

 

 O nazywaniu się poetą. 
Kilka uwag na marginesie 

 
 

Wstęp z dużym uprosz-
czeniem i puentami (Hen-

drixa) 
 

Żadna matka, która 
w zaciszu domowym szyje 
ubranka dla lalek, bo dziec-
ko ją o to prosi, z pewnością 
nie nazwie się krawcową. 
Podobnie 
ktoś, kto lubi 
gotować dla 
rodziny czy 
znajomych, 
raczej nie 
nazwie się 
kucharzem. 
Jeżeli lubisz 
sobie pograć 
w domu lub przy ognisku na 
gitarze, z pewnością nie 
nazwiesz się muzykiem. 
Chyba że masz tupet. Chy-
ba że jesteś Jimim Hendrik-
sem, wtedy można ci 
wszystko wybaczyć. Ale 
umówmy się – Jimi Hendrix 
jest jeden. 
 

Na początek garść tru-
izmów, potem będzie inte-

ligentniej 
 

Po to podałam kilka 

banalnych przykładów, żeby 
pozwolić sobie na ich swo-
bodne używanie, więc będę 
się ich trzymać i do nich 
odwoływać. To oczywiste: 
kiedy ktoś jest krawcową 
czy kucharzem, najczęściej 
jest to zatwierdzone przez 
jakąś instytucję oświaty. 

Również 
muzyk jest 

tytułem 
otrzymywa-

nym po 
zdaniu eg-

zaminów, 
tym razem 

w szkole 
czy akade-

mii muzycznej. Tak napraw-
dę tylko tytuł zawodowy 
uprawnia do oficjalnego na-
zywania się, pozwala na 
wykonywanie zawodu, po-
twierdza kwalifikacje. Pod-
kreślam jeszcze raz, że nie 
mówię tutaj o przypadkach 
samouków, gdzie musi za-
działać pewien geniusz. Nie 
mówię o prawdziwych hob-
bystach, którzy często po-
siadają większą wiedzę niż 
ktoś z tytułem. Mówię o 
przeciętniakach, o tłuszczy, 
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o milionach, z których tylko 
czasem wybijają się super-
jednostki. 
 

Najlepsze selery 
 

Szczerze mówiąc, nie 
zauważyłam, aby było wiele 
osób, które piszą opowiada-
nia (prozę) i publikują coś 
od czasu do czasu w Inter-
necie, i tylko dlatego nazy-
wają siebie pisarzami, pro-
zaikami czy literatami. Pi-
sarz – brzmi dumnie, wiąże 
się z dużym prestiżem. Jeśli 
dobrze się sprzedaje, to 
może się ze swojego pisar-
stwa utrzymać, co już plasu-
je go w o niebo lepszej ka-
tegorii (kaście) niż poetę. 

 
Pety poety 

 
Największy problem 

z nazywaniem pojawia się 
w przypadku poezji. Poeta – 
to żaden prestiż, to nie jest 
„prawdziwy zawód”, bo nie 
można się go wyuczyć 
i przypieczętować zdaniem 
egzaminu. To prawda, ist-
nieją szkoły kreatywnego 
pisania, warsztaty literackie 
(i pochodne), ale to jest ra-
czej rozrywka w ramach 
hobby, a nie przygotowanie 
zawodowe. Poezja nie przy-
nosi zbyt wielkich docho-
dów, najczęściej żadnych, 
a jeśli już, bo wygrywa się 
konkursy i zdobywa nagrody 
(np. Nobla), to nie jest to 

stabilne źródło finansowa-
nia. Poezja jest na tyle nie-
ciekawa, że stała się obiek-
tem zainteresowania „hip-
sterów”, co napawa mnie 
pewnym przerażeniem. 
 
Sło(w)nik prawdę ci powie 
 

Wydaje mi się, że to 
właśnie przez to niewiele 
potrzeba, aby mieć śmiałość 
do nazywania się poetą, bo 
nikt nie jest w stanie tego 
zweryfikować (sprawdzić 
dokumentu). Nikt nie może 
zaprzeczyć. Według interne-
towych słowników języka 
polskiego typu PWN, „poeta 
to autor utworów literackich 
pisanych wierszem”, nato-
miast według słownika przy-
dającego się podczas gry 
w Scrabble, to „człowiek 
o artystycznej duszy, piszą-
cy wiersze”. 
 

To Mickey 
 

Mam wrażenie, że 
słowniki są dalekie od pre-
cyzji, nie konkretyzują, po-
zwalają na ogromną dowol-
ność interpretacji. Rozu-
miem, że ciężko byłoby 
określić, od kiedy można 
kogoś nazwać poetą – czy 
po wydaniu jednego, czy 
dziesięciu tomików. A pro-
pos tomików, moglibyśmy 
się jeszcze rozdrabniać, czy 
poetą jest każdy, kto wydał 
tomik, czy tylko ten, kto wy-
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dał go w dobrym wydawnic-
twie (dużym?). Idąc dalej – 
czymże jest dobre wydaw-
nictwo, czy mniej poczytne 
nie może wydać dobrej ja-
kościowo książki? Et cetera.  
  

Głos rozsądku 
 

Myślę, że ze względu 
na powyższe, tytuł poety 
powinien być całkowicie 
uznaniowy. Nie, nie jestem 
zawziętą tradycjonalistką, 
ale nie uważam też, że mia-
rą postępu i awangardy jest 
utrata wszelkich zasad, war-
tości, świętości i szacunku. 
Szanuję poezję, poetów, ale 
kiedy widzę, jak się szasta 
tymi pojęciami na wszystkie 
strony, robi mi się niedo-
brze. Kiedy widzę, że szes-
nastolatki czy osiemnasto-
latki nazywają się „poetami”, 
to jest to dla mnie przejaw 
braku samokrytyki i chwali-
pięctwa, a nie trzeźwej oce-
ny sytuacji. Czy naprawdę 

na portalach literackich lub 
poetyckich koniecznie trze-
ba się tytułować? Doprawdy, 
nikt by sam nie spostrzegł, 
nie zorientował się? 
 
Krótka historia o czasach 

 
W czasach, kiedy 

każdy może być poetą 
(i częstokroć, o zgrozo!, 
„jest”), bo wiersz napisać ła-
two i szybko, a jeszcze szyb-
ciej go opublikować, wstyd 
się przyznawać, że cokolwiek 
nas z tą poezją łączy. W cza-
sach, kiedy wiersz większości 
społeczeństwa kojarzy się 
z czymś wzniosłym i rymo-
wanym, żal wspominać, że 
czyta lub piszę się poezję.  

W czasach, kiedy 
każdy może się nazwać po-
etą, chyba lepiej po prostu 
pisać wiersze. Albo teksty 
o podłożu poetyckim. Robić 
swoje. 

 

 
 

Klaudia Raczek 
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JAKUB OSIŃSKI 
 

 

 Kultura,  
czyli pytania zadawane sobie 

 
 
Zapoznając się z pra-

cami przedstawicieli różnych 
dziedzin szeroko rozumianej 
humanistyki, zauważyć 
można, że większość roz-
ważań, które poświęcają oni 
kulturze, rozpoczynają od 
definicji tego pojęcia. Mimo 
że bez wątpienia nie dają 
tym świadectwa 
dobrego pomy-
słu kompozy-
cyjnego, nie 
czyniąc tego, 
mogą się nara-
zić na polemi-
kę, u podstaw 
której znajdzie 
się zarzut opie-
rania dalszych 
dociekań na 
nieścisłych, 
intuicyjnych 
paradygmatach. „Nie ma nic 
bardziej nieokreślonego niż 
słowo kultura” – pisał już w 
XVIII w. Johann G. Herder 1. 
Docieramy tym samym do 
problemu, który zapewne 
nie tyle spędza sen z po-
wiek kulturoznawcom, co na  

                                                 
1
 J.G. Herder, Myśli o filozofii 

dziejów, przeł. J. Gałecki, 
Warszawa 1962, t. 1, s. 4.  

 
pewno wzbudza ich wątpli-
wość za każdym razem, 
kiedy posługują się termi-
nem „kultura”, a przed któ-
rym ja teraz staję – jeśli 
przywołać definicję kultury, 
to którą. W czasach Herdera 
doliczono się ich aż osiem-
dziesięciu,  współczesne 

szacunki są zaś 
już dla badaczy 
o wiele bardziej 
pesymistyczne. 
Z pełną świa-
domością, że 
każdy wybór 
będzie równie 
właściwy, co 
nieuprawniony, 

pozwalam so-
bie w tym miej-
scu przywołać 
definicję José 

Ortegi y Gasseta zamiesz-
czoną w eseju Krytyka bar-
barzyńska: „ Kultura jest 
niczym innym jak wza-
jemną wymianą i  uzu-
pełnianiem się sposo-
bów widzenia rzeczy 
w przesz łości, w dniu 
dzisiejszym i w przy-
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szłości  [podkr. – J.O.]” 2. 
Nie jest to wszak z pewno-
ścią wybór najlepszy 
(z oczywistych względów 
nie zapoznałem się ze 
wszystkimi definicjami), jed-
nak właściwy, biorąc pod 
uwagę to, czemu poświęco-
ny będzie ten tekst. Ortega 
y Gasset wskazuje bowiem 
na trzy zasadnicze aspekty 
kultury, od przywołania któ-
rych pragnę rozpocząć swoje 
rozważania, mianowicie jej: 
(1) nieustającą zmienność 
i ponadczasowość, a i cią-
głość zarazem, (2) indywidu-
alny charakter, który (3) pod-
dany zostaje wpływom inter-
personalnym, ewoluuje za 
sprawą zbiorowości – czy to 
nieformalnej grupy znajo-
mych, czy społeczeństwa 
globalnego.  

Zmienność kultury 
powiązać należy z funkcjonu-
jącym jeszcze do niedawna 
jej podstawowym podziałem 
– na kulturę elitarną czy też 
wysoką oraz egalitarną, niską 
lub bardziej dyplomatycznie, 
niższą – kulturę masową. 
Zdaję sobie sprawę z tego, 
jak wiele kontrowersji budzić 
może tak proste rozróżnienie, 
jednak dla potrzeb tego arty-
kułu uznaję je za wystarcza-
                                                 
2
 J. Ortega y Gasset, Krytyka 

barbarzyńska, [w:] tegoż, 
Dehumanizacja sztuki i inne 
eseje, przeł. P. Niklewicz, wyb. 
I wstęp S. Cichowicz, Warszawa 
1980, s. 34. 

jące. Pragnę tym samym 
podkreślić, że nie ma ono 
charakteru wartościującego. 
O ile kultura masowa, która 
narodziła się wraz z industria-
lizmem i urbanizacją, jest 
zjawiskiem ściśle powiąza-
nym z rozwojem cywilizacyj-
nym, towarzyszy człowiekowi 
od konkretnego momentu 
dziejowego, o tyle już kultura 
w dzisiejszym rozumieniu 
elitarna jest z nim nierozłącz-
na niemalże od momentu 
zajścia zmian ewolucyjnych, 
które uczyniły z człowieka 
istotę rozumną, zdolną do 
przeprowadzania złożonych 
procesów myślowych. Można 
by w tym miejscu mnożyć 
czynniki, które wpłynęły na 
powstanie kultury masowej, 
natomiast wymienię dla wy-
branego zagadnienia naj-
istotniejszy – rozwój środków 
masowego komunikowania, 
mass mediów. O wiele waż-
niejsze będzie jednak spo-
strzeżenie, że od samego 
swojego zarania stawiana 
była ona w opozycji do kultu-
ry wysokiej. Stąd należy za-
stanowić się, jakie są przy-
czyny owej antynomii, co 
różni dwa omawiane rodzaje 
kultury.  

Kluczowe są tutaj mo-
im zdaniem dwie kwestie. Po 
pierwsze, funkcje spełniane 
przez dany typ kultury oraz 
postać stereotypowego od-
biorcy, którego potrzeby 
i oczekiwania one generują. 
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Wykształcenie się kultury 
masowej początkowo wiązało 
się także z ukształtowaniem 
się pewnego wzorca „maso-
wego odbiorcy”, posiadają-
cego uniwersalny zestaw 
cech czy preferencji este-
tycznych – choć nie tylko ta-
kich. Jeśli mowa zaś o kultu-
rze elitarnej, trudno wyróżnić 
jakikolwiek model stereoty-
powego jej odbiorcy, możliwe 
są jedynie pewne ku temu 
przesłanki, jak wykształcenie 
czy pozycja społeczna. Pew-
ne jest jednak, że uczestnik 
kultury elitarnej zawsze jest 
także uczestnikiem kultury 
egalitarnej, a implikacja ta ma 
zastosowanie wyłącznie we 
wskazanym kierunku. Ponad-
to pamiętać należy, iż „kultura 
masowa – jak słusznie za-
uważa Hannah Arendt – po-
jawia się w momencie, gdy 
społeczeństwo masowe za-
garnia wytwory kultury [elitar-
nej – przyp. J.O.]”3. Tym sa-
mym następuje nie tyle de-
gradacja dóbr kultury wyso-
kiej, co ich popularyzacja na 
drodze rozpowszechnienia, 
powielenia, nieprzyczyniająca 
się mimo to do jej zrozumie-
nia, a raczej zyskująca dzięki 

                                                 
3
 H. Arendt, O kryzysie kultury 

i jego społecznej oraz politycznej 
doniosłości, [w:] tejże, Między 
czasem minionym a przyszłym. 
Osiem ćwiczeń z myśli poli-
tycznej, przeł. M. Godyń, 
W. Madej, wstęp P. Śpiewak, 
Warszawa 1994, s. 244. 

niej wymiar symboliczny, tak 
dla kultury masowej charak-
terystyczny. 

Jeśli zaś mowa 
o wspominanych przeze 
mnie funkcja tychże kultur, to 
„masowy odbiorca” oczekuje 
przede wszystkim rozrywki, 
owych „igrzysk”, jak mawiali 
starożytni, zaś potrzeby od-
biorcy kultury wysokiej kon-
centrują się wokół refleksyj-
nego podejścia do świata, 
poszukiwania głębszych sen-
sów. Przywoływana już Han-
nah Arendt pisze: „społe-
czeństwo masowe nie pra-
gnie kultury [wysokiej – przy-
p. J.O.], lecz rozrywki, 
a towary oferowane przez 
przemysł rozrywkowy są 
przez to społeczeństwo kon-
sumowane, dosłownie, tak 
jak wszelkie inne dobra spo-
żywcze”4. 

Wszystkie powyższe 
ustalenia, przy całej ich pra-
widłowości popartej niezli-
czonymi analizami nauko-
wymi, w ostatnich latach co-
raz bardziej ulegają dezaktu-
alizacji. Przyczyną tego jest 
owa zmienność kultury, 
o której pisze Ortega 
y Gasset, wiążąca się 
z przemianami społecznymi 
czy szerzej – cywilizacyjnymi. 
Społeczeństwa zachodnie, 
bo o nich dla jasności cały 
czas mowa, z nowoczesności 
weszły w fazę późnonowo-

                                                 
4
 Tamże, s. 242. 
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czesną czy jak twierdzą nie-
którzy, do niedawna choćby 
Zygmunt Baumann, ponowo-
czesną. „Odwrót od nowo-
czesnej kultury powagi – 
słusznie zauważa Andrzej 
Szahaj – przejawia się 
w ogromnej pluralizacji prze-
konań, stylów życia i form 
zachowań”5. Z tego zaś wy-
nika zachwianie „tradycyj-
nych” modeli kultury, które, co 
pokazałem powyżej, byliśmy 
w stanie jasno rozdzielić 
i scharakteryzować. Pono-
woczesność jest zachwia-
niem wszelkiego porządku, 
systematyzacji – poszukiwa-
niem tego, co nie wynika 
z przyjętych postaw czy hie-
rarchii. Po raz kolejny powra-
cam więc do przyjętej przeze 
mnie definicji kultury, by pod-
kreślić ciągłość wykształco-
nych w dobie nowoczesnej 
wzorców. W moim przekona-
niu w kulturze nam współ-
czesnej możemy wyróżnić 
nie tyle dwa typy kultury, co 
dwie postawy, będące spad-
kobierczyniami podziału na 
kulturę elitarną i egalitarną. 
Pierwszą z nich jest postawa 
Don Juana, drugą – postawa 
Fausta. 

Należy zadać pytanie, 
co spowodowało tę ewolucję, 
prowadzącą do koniecznych 
zmiany postrzegania uczest-
ników kultury. Przede 

                                                 
5
 A. Szahaj, Zniewalająca moc 

kultury, Toruń 2004, s. 50. 

wszystkim u jej podstaw na-
leży wskazać pluralizm, 
o którym pisze Szahaj. Kolej-
ną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest bez wątpienia 
bezgraniczne przenikanie się 
kultury masowej i elitarnej. 
Wystarczy bowiem spojrzeć 
na bieżące repertuary te-
atrów, by dostrzec spektakle, 
na które uczestnik kultury 
wysokiej z pewnością się nie 
wybierze. Innym przykładem 
jest telewizja – nie bez przy-
czyny niektóre programy, 
a nawet całe stacje telewizyj-
ne, cieszą się względnie niż-
szą oglądalnością. Nie przez 
przypadek poświęcone są 
one w dużej mierze właśnie 
szeroko pojmowanej kultu-
rze. Przeciętny widz, sądząc 
po tym, co jest emitowane 
w godzinach najwyższej 
oglądalności, przed ekranem 
szuka rozrywki. Wystarczy 
nadmienić, że podczas sko-
ków Kamila Stocha oglądal-
ność TVP1 wyniosła przeszło 
50%, podczas gdy średnia 
oglądalność TVP Kultura 
oscyluje w granicach 0,22%. 

Jednak czy aby na 
pewno rozrywka jest tym, 
czego szukają współcześnie 
odbiorcy kultury masowej? 
Richard Sennett, w odniesie-
niu do czasów nowocze-
snych, wprowadził pojęcie 
narcyzmu kulturowego. Już w 
latach 80. dostrzegł, że jed-
nostka postrzega świat przez 
pryzmat własnych potrzeb 
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i pragnień, których i tak nie 
jest w stanie zaspokoić. Dziś 
narcyzm kulturowy zdaje się 
zyskał już zupełnie nowy 
sens. O ile według Sennetta 
polegał on na poszukiwaniu 
tożsamości, odpowiedzi na 
pytanie: „Kim jestem?”, o tyle 
współcześnie człowiek 
skłonny jest raczej pytać: 
„Kim jestem w oczach innych 
ludzi?”. Przez to właśnie ro-
zumiem postawę Don Juana, 
która moim zdaniem wy-
kształciła się na gruncie 
„człowieka masowego”. 

Dlaczego właśnie bo-
hater dramatu Moliera i po-
ematu Byrona – zresztą nie 
tylko tych dwu utworów? 
Otóż utrwalony w kulturze 
stereotyp uwodziciela, wręcz 
bałamuta, zuchwałego de-
prawatora opiera się przede 
wszystkim na postawie zdo-
bywcy. Nie chodzi mi jednak 
o to, że człowiek współcze-
sny winien być łamaczem 
niewieścich serc, ale zdo-
bywcą uznania środowiska, 
zaspokajającym swoją po-
trzebę afiliacji. Anthony Gid-
dens, pisząc o poglądach 
Christophera Lascha, innego 
popularyzatora nowoczesne-
go narcyzmu kulturowego, 
twierdzi, że „pozbawiona peł-
nowartościowych relacji 
z innymi, jednostka narcy-
styczna dla poparcia niepew-
nego poczucia własnej war-
tości potrzebuje ciągłego na-
pływu wyrazów podziwu 

i aprobaty”6. Potrzeby te wią-
zały się jednak także z doko-
nywaniem wyborów, które, co 
nietrudne do przewidzenia, 
były najczęściej wyborami 
konformistycznymi, podej-
mowanymi wyłącznie dla 
sprostania oczekiwaniom 
grupy, społeczności. Późna 
nowoczesność przyniosła, 
jak sądzę, zmianę nastawie-
nia jednostki, jej podejścia do 
kwestii wyborów determino-
wanych przez środowisko, 
przyczyniając się do swoistej 
autonomizacji postawy narcy-
stycznej. Niezgodne z obo-
wiązującą modą, ogólnie 
przyjętymi wzorcami zacho-
wań, uniwersalnymi tenden-
cjami zaczęły współcześnie 
spełniać tę funkcję asocjacyj-
ną, którą niegdyś spełniała 
postawa konformisty. Tym 
samym jednostki, jak do nie-
dawna byśmy powiedzieli, 
zanurzone w kulturze maso-
wej świadomie co istotne 
zwracają się w stronę kultury 
wysokiej nie w celu nadania 
jej wartości symbolicznej, co 
miało miejsce dotychczas, 
a sprostania stawianym przez 
nią wymaganiom. Zwróciły 
się tym samym w stronę dru-
giej z proponowanych przeze 
mnie postaw, mianowicie po-

                                                 
6
 A. Giddens, Nowoczesność 

i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w epoce późnej nowoczesności, 
przeł. A. Szulżycka, Warszawa 
2006, s. 235. 
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stawy Fausta. 
 Postępowanie bohate-
ra dramatu Goethego (i kilku 
pomniejszych utworów epok 
wcześniejszych), posługując 
się niedopuszczalnym 
z punktu widzenia faustolo-
gów uproszczeniem, określić 
można jako dążenie do osią-
gnięcia gnozy, ludzkiej omni-
scjencji, pełni poznania. Od-
wołując się jednak wyłącznie 
do symboliki postaci niemiec-
kiego doktora, ogólnie po-
stawę tę określiłbym jako 
poszukiwanie samego siebie 
w świecie „ja” oderwanego 
od rzeczywistości zewnętrz-
nej. Jej geneza, w moim 
przekonaniu, wywodzi się z 
nowoczesnych odbiorców 
kultury wysokiej, dla których 
była ona przede wszystkim 
zaspokojeniem potrzeb we-
wnętrznych, wyższego rzędu. 
Z czasem ludzie ci, pod 
wpływem wielokrotnie 
wzmiankowanego „plurali-
zmu”, zmuszeni zostali do 
obrania jednej drogi, która 
stała się kontynuacją tego, w 
jaki sposób dotychczas 
uczestniczyli w kulturze. Co 
z kolei nie okazało się zada-
niem łatwym w momencie, 
gdy kultura elitarna została 
„pochłonięta” przez kulturę 
masową, sprowadzona do 
pełnienia wyłącznie funkcji 
symbolicznej, a tym samym 
pozbawiona głębszego sen-
su.  
 Po ogólnym przybli-

żeniu dwu wskazanych 
przeze mnie postaw czas 
przedstawić Czytelnikowi 
wnioski płynące z dotych-
czasowych, czysto teore-
tycznych dywagacji. Te są 
dość lapidarne – dziś w ślad 
za Faustami podążają Don 
Juani. Jednak już nie tak, 
jak miało to miejsce do nie-
dawna, gdyż paradoksalnie 
wyindywidualizowanie ma 
stanowić o przynależności 
do pewnej grupy. Kim innym 
są dzisiejszy „hipsterzy”, 
o których  Bartosz Jani-
szewski pisał swego czasu 
na łamach „Newsweeka”: „to 
pierwsza subkultura, która 
zamiast kontestować, kon-
sumuje. Nie aspirują do 
zdobywania kolejnych 
szczebli kariery, pracują od 
projektu do projektu. Chcą 
być niezależni, ale w dzi-
siejszym postmodernistycz-
nym świecie, jak pewni sami 
by powiedzieli, niezależność 
jest dla każdego, więc nie 
trzeba o nią walczyć”7. 

Wszystko, o czym do-
tychczas była mowa, należy 
poprzeć egzemplifikacjami, 
a konkretnie przykładem 
z pewnością bliskim każde-
mu, kto ma styczność z lite-
raturą. Z opublikowanego 
przez Bibliotekę Narodową 
raportu na temat stanu czy-
telnictwa w Polsce (z 2012 

                                                 
7
 B. Janiszewski, Są modni, ale 

czy są?, „Newsweek” 2011, nr 36. 
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roku)8 jasno wynika, że 
niemalże jednostajnie na-
stępuje przyrost odsetka 
osób nieczytających (ksią-
żek, o dziwo, nie w ogóle). 
Plasuje się na poziomie ok. 
60,8% – przy jednoczesnym 
spadku liczby osób, które 
w ciągu roku sięgają po lek-
turę 7 i więcej razy. Ci sta-
nowią jedynie 11,1% re-
spondentów. Dane to nie-
wątpliwie zasmucające, 
szczególnie, że pod poję-
ciem „książka” kryje się tak-
że książka kucharska czy 
poradnik działkowca (bodaj-
że też literatura piękna), 
jednak raport ten zawiera 
także inne, również znaczą-
ce, informacje. Czytamy 
w nim chociażby, że wpływ 
na liczbę przeczytanych po-
zycji ma miejsce zamiesz-
kania – tu przodują miesz-
kańcy większych ośrodków 
oraz osoby lepiej wykształ-
cone. Niemniej znajdziemy 
także wzmiankę o tym, że 
niewielki jest odsetek użyt-
kowników książek w formie 
elektronicznej – na poziomie 
6%. Ten fakt może już po-
budzić do dalszych refleksji. 
Od pewnego czasu na por-
talu społecznościowym Fa-
cebook użytkownicy odna-
                                                 
8
 Dokument ten w formie 

elektronicznej dostępny jest na 
stronie Biblioteki Narodowej pod 
adresem: http://www.bn.org.pl/do
wnload/document/1362741578.pd
f [dostęp: 8. marca 2014 roku]. 

leźć mogą, prowadzone naj-
częściej hobbystycznie, 
strony zrzeszające miłośni-
ków lektury czy promujące 
czytelnictwo. Warto wspo-
mnieć o kilku, chociażby ze 
względu na jakże kreatywne 
nazwy: Książka przyjacie-
lem (ok. 2 200 „polubień”), 
Książka zamiast kwiatka 
(ok. 3 700 kliknięć „Lubię 
to”), Książki Moja Miłość 
(ok. 5 700 „łapek”), Nie je-
stem statystycznym Pola-
kiem, lubię czytać książki 
(ok. 105 300 użytkowników 
„lubi to”) czy bez wątpienia 
o najciekawszej nazwie 
i najbardziej popularna – Nie 
czytasz? Nie idę z Tobą do 
łóżka (ok. 112 800 fanów). 
Przy czym przykłady te 
ograniczają się tylko do jed-
nego serwisu!  
 Pasje czytelnicze, 
bez wątpienia wpływające 
na rozwój osobowości czy 
poszerzanie horyzontów, 
możemy uznać za przejaw 
postawy Fausta. Czy jednak 
obnoszenie się z tym 
w grupie kilkudziesięciu ty-
sięcy innych osób również 
jest przejawem pragnienia 
samorozwoju? W tym wy-
padku należałoby już wska-
zać przykład postawy Don 
Juana. Czytanie stało po 
prostu się modą. Niegdyś 
wszelkie podążanie reflek-
syjnych jednostek ścieżkami 
wytaczanymi przez bezre-
fleksyjne masy wiązało się 
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z całkowitą jałowością inte-
lektualną, często także este-
tyczną, przy jednoczesnym 
podporządkowaniu wszel-
kich działań potrzebą lu-
dyczności, rozrywki. Co za-
tem ma to wspólnego z czy-
telnictwem? Otóż współcze-
śnie uczestnicy kultury nie 
odczuwają satysfakcji z sa-
mych form rozrywki, ale 
przede wszystkim z tego, jak 
są postrzegani przez swoje 
otoczenie. Narcyzm Lascha 
przybiera więc zupełnie no-
wą, ekstrawertyczną formę – 
postawę Don Juana. Jedno-
cześnie owi Don Juani stają 
się Faustami – bowiem wa-
runkowany przez potrzebę 
afiliacji rozwój czy to umy-
słowy, czy moralny (o którym 
będę pisał poniżej), staje się 
volens nolens jednym ze 
sposobów jej zaspokajania.  
 Does reading literatu-
re make you more moral? – 
tak  brzmiał tytuł konferencji 
zorganizowanej niedawno 
przez Uniwersytet Stanfor-
da. Dla moich rozważań 
pytanie to wydaje się także 
kluczowe – czy czytanie, 
będące niewątpliwie przeży-
ciem indywidualnym, jeśli 
jest powodowane przez nar-
cystyczne skłonności współ-
czesnego uczestnika kultu-
ry, będącej swoistym targo-
wiskiem próżności, jest mo-
ralne i co za tym idzie, która 
z tych postaw właściwie 
charakteryzuje współcze-

snego człowieka. Odpo-
wiedź moja będzie jednak 
oparta na interpretacji nie 
przyczyn, a skutków tego 
stanu rzeczy. Najbardziej 
widocznym zaś tego na-
stępstwem jest samotność 
dzisiejszych ludzi , rozu-
miana bynajmniej nie jako 
brak więzi emocjonalnych. 
Człowiek współczesny jest 
człowiekiem samotnym we 
własnym jestestwie i właśnie 
samotność ta, będąca po-
kłosiem rozwoju kultury ma-
sowej, zdaje się być przy-
czyną dominacji postawy 
Don Juana we współczesnym 
świecie. Czy aby na pewno? 
 Skoro kultura maso-
wa, szerzej zaś – późnono-
woczesna cywilizacja – czyni 
człowieka samotnym, czło-
wiek ów staje się introwerty-
kiem, co z kolei wiąże się 
z przyjęciem przez niego po-
stawy Fausta. Jak zauważa 
Joanna Król, „pozostanie 
z samym sobą oznacza moż-
liwość samopoznania, wsłu-
chania się w swoje ukryte lęki 
i obawy. Dla niektórych taka 
wizja staje się tak przerażają-
ca, że zaczynają uciekać 
przed samym sobą, wpada-
jąc wprost w banalność 
i złudność kultury masowej, 
która z racji swej istoty po-
czucie osamotnienia wzmac-
nia”9. Paradoksalnie zatem 

                                                 
9
 J. Król, Kultura masowa jako 

katalizator poczucia samotności, 
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nawet uczestnictwo w kultu-
rze masowej staje się prze-
życiem indywidualnym na 
miarę postawy Fausta, 
a wszelkie przyjmowanie 
wzorców Don Juana jest po-
zorne. Samotność bowiem 
nie zna granic kultury ani jej 
wewnętrznego rozdarcia, 
o ile takowe jeszcze istnieją, 
jest immanentnym doświad-
czeniem jednostki.  
 Pozostaje jeszcze 
próba wyjaśnienia przyczyn 
samotności współczesnego 
człowieka. Świadom tego, jak 
złożone jest to zagadnienie, 
odwołując się do ustaleń wie-
lu uznanych badaczy, pozwa-
lam sobie wskazać jedną, w 
moim przekonaniu najistot-
niejszą przyczynę. Za tę 
uznaję rozpowszechnienie i 
nieustający rozwój mediów, 
środków masowego przeka-
zu. To, o czym wspominałem 
powyżej, a co doprowadziło 
do wykształcenia się kultury 
masowej, jest dziś przyczyną 
także osamotnienia poszcze-
gólnych uczestników tejże 
kultury. A jesteśmy przecież 
nimi wszyscy – kultura dzięki 
mediom stała się przecież 
„na wyciągnięcie ręki”. To, co 
powinno ludzi zbliżać, zarów-
no do jej osiągnięć, ale i do 
siebie nawzajem, a nie jest to 

                                                    
[w:] Zrozumieć samotność. 
Studium interdyscyplinarne, red. 
P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 
2006, s. 199. 

stwierdzenie odkrywcze, pa-
radoksalnie zwiększa tylko 
dzielący ich dystans. Na tym 
jednak nie koniec paradok-
sów. Kultura niższa, która 
powinna oddzielać masy od 
kultury wysokiej, i przez wiele 
lat tę funkcję pełniła, 
z nastanie późnej nowocze-
sności i zachwianiem dotych-
czasowego ładu, przeniknię-
ciem się tych dwu sfer, spra-
wia, że obcowanie ze wszel-
kimi dziedzinami „całej” kultu-
ry zyskało wymiar indywidu-
alnego przeżycia człowieka 
samotnego. Bez znaczenia, 
którą postawę – Fausta czy 
Don Juana – człowiek współ-
czesny przyjmie, i tak będzie 
samotny, tym samym pozo-
stając indywidualnym odbior-
cą kultury. Pozostaje jedynie 
kwestia tego, czy będzie tego 
świadomy i dokona przemy-
ślanych wyborów,  czy bezre-
fleksyjnie pozostanie na tar-
gowisku kultury. W każdym 
razie sam będzie zadawał 
sobie pytania, na które nie 
znajdzie odpowiedzi. Na tym 
też jak sądzę polega tragizm 
dzisiejszego Fausta, w które-
go imieniu również dziś od-
czytujemy paradoksy współ-
czesnego świata. 
 
 

Jakub Osiński 
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RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

Złapani na zardzewiały haczyk 
 
 
„Reszta jest tłem. Bo 

musi być jakieś tło” – tymi 
słowami krytyk Jakub Wi-
niarski odniósł się niegdyś 
do pozycji Biura Literackie-
go na rodzimym rynku, za-
znaczając, że poza oficyną 
Artura Burszty nie ma sensu 
wydawać. Parnas najnow-
szej poezji 
polskiej zaczę-
to więc pod-
świadomie 
kojarzyć z 
Wrocławiem, 
który za spra-
wą Portu Lite-
rackiego pod 
egidą BL stał 
się mekką poetek i poetów 
chcących zaistnieć w śro-
dowisku literackim. Wydaw-
nictwo szybko wyczuło ów 
trend i powołało do życia 
projekt „Połów”, który do 
dziś ma na celu wyłapywa-
nie „najbardziej obiecują-
cych twórców”, skazując na 
„medialną banicję” tych, któ-
rzy nie załapali się na ha-
czyk. Na wnioski nie trzeba 
było długo czekać: nie byłeś 
w „Połowie”? Jesteś grafo-
manem – grzmiała literne-
towa (paradoksalnie – sama 
określana często mianem 

„grafonetowej”!) publicz-
ność. Tymczasem dziś role 
się odwróciły: mimo niewąt-
pliwych zasług Biura dla 
ogólnopolskiej sceny, pozy-
cja tegoż wydawnictwa 
znacznie osłabła. Debiuty 
z ich stajni, które ostatnio 
ujrzały światło dzienne, spo-

tkały się z 
umiarkowanym 
zainteresowa-

niem krytyków 
(nominacja do 
Nagrody Sile-
sius dla Marty-
ny Buliżańskiej 
w dobie laurów 
dla WBPiCAK 

jest chyba bardziej wyrazem 
sentymentu niźli zachwytem 
nad jej twórczością). To sa-
mo przydarzyło się akcji 
„Połów”. Ostatnia antologia 
(Połów. Poetyckie debiuty 
2012) przeszła praktycznie 
bez echa, nie licząc kilku 
komentarzy i recenzji pióra 
Pawła Dunina-Wąsowicza. 
Niemniej, to właśnie flago-
wym projektem dla debiu-
tantów chciałbym zająć się 
w niniejszym artykule. 

Przez realizowany od 
2005 roku projekt przewinę-
ło się wielu świetnych po-
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etów i poetek. Wystarczy 
spojrzeć na pierwsze edy-
cje: Szczepan Kopyt, Łu-
kasz Jarosz, Julia Szycho-
wiak, Sławomir Elsner – te 
nazwiska bronią się same. 
Co prawda, z wymienionej 
czwórki na literackiej scenie 
ostali się Kopyt i Jarosz, 
niemniej każdy z nich do-
czekał się wielu pochleb-
nych recenzji i nagród. Julia 
Szychowiak skończyła 
z Silesiusem za książkę Po 
sobie, Sławomir Elsner na-
tomiast otrzymał I nagrodę 
w konkursie Złoty Środek 
Poezji za zbiór wierszy pt. 
Antypody. Przypadek, czy 
dobra robota osób zajmują-
cych się selekcją? A może 
odpowiednia oprawa miała 
wpływ na fakt, że udział 
w „Połowie” miał wówczas 
sens? 

W tym miejscu po-
zwolę sobie wrócić do mo-
mentu, kiedy miałem 18 lat 
(a było to 6 lat temu). Moja 
przygoda z pisaniem dopie-
ro się zaczynała, odkrywa-
łem takie portale jak nieszu-
flada.pl czy poezjapol-
ska.pl., siedząc przed kom-
puterem w małym, górni-
czym miasteczku słynącym 
z najwyższego współczynni-
ka samobójstw w regionie. 
O Andrzeju Sosnowskim, 
Romanie Honecie czy Artu-
rze Burszcie nie miałem po-
jęcia (o dziwo, znałem już 
twórczość Tomasza Pułki, 

ponieważ debiutował u nas, 
a tym samym stał się pierw-
szym poetą współczesnym, 
którego wiersze miałem 
okazję przeczytać), w każ-
dym razie przez myśl mi nie 
przeszło, że istnieje coś ta-
kiego jak „Połów”. I proszę 
mi wierzyć: przeglądając 
forum na jednym z powyż-
szych portali natrafiłem na 
dyskusję na temat jednego 
z „wyłowionych”. Tak, praw-
dziwą dyskusję o walorach 
projektu, twórcy, progno-
zach wydawniczych i sa-
mym BL. To były czasy, 
w których ludzie jeszcze nie 
zostali zdominowani przez 
trolli i z „internetów” można 
było dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy. Tak natra-
fiłem bodajże na Rafała 
Gawina i stos gratulacji 
w komentarzach. Czy bez 
szacunku, jakim cieszył się 
projekt wśród sympatyków 
poezji, miałbym wtedy szan-
sę czegoś się dowiedzieć? 
Wątpię. 

Szacunek dla Biura 
wziął się więc z odpowied-
niej oferty, jaką wydawnic-
two miało dla debiutantów. 
Indywidualna prezentacja 
każdego z wyłowionych po-
łączona z miniwieczorkiem 
autorskim (wyłowieni pre-
zentowani byli niejako przy 
okazji spotkań z innymi au-
torami), wreszcie warsztaty, 
promocyjny klip czy możli-
wość opublikowania wła-
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snego arkusza, który nie-
rzadko spotykał się z rzetel-
ną krytycznoliteracką recep-
cją, sprawiały, iż takowa 
oferta była dla rzeszy auto-
rów atrakcyjna. Odnosiło się 
wrażenie, że autorem ktoś 
się rzeczywiście opiekuje 
i prowadzi za rączkę, aż do 
wydania książki. Stawał się 
on zatem świadomym twór-
cą, co prawda, na modłę 
biurową (każde wydawnic-
two ma jednak swoje prefe-
rencje, co można wyba-
czyć), jednakowoż twórcą, 
który miał zagwarantowany 
odpowiedni start w sensie 
merytorycznym i marketin-
gowym. Co prawda, wśród 
wyłowionych znaleźli się 
i tacy, którzy zaliczyli swoje 
5 minut i słuch o nich zagi-
nął. Na przykład arkusz 
Kornelii Pieli (Dobre manie-
ry) czy Rafała Praszczałka 
(Zakłócenie koresponden-
cji), bo o nich mowa, można 
było niedawno kupić na 
stronie BL za 50 groszy jako 
jedyne publikacje tej dwójki. 
Oto cena debiutu, który tak 
naprawdę nigdy w pełni nie 
nastąpił. 

W 2010 roku doko-
nano zmiany formuły „Poło-
wu”, jako że prawdopodob-
nie był zbyt udaną inicjaty-
wą. Zaprzestano wydawania 
arkuszy, a w ich miejsce 
zaplanowano publikacje an-
tologii gromadzącej „wybra-
nych z wybranych” – zapro-

szonych do projektu, których 
część po warsztatach zwy-
czajnie odpadała, na od-
chodnym otrzymując przyja-
cielskie poklepanie po ple-
cach. Tym samym „Połów” 
wszedł w nowy etap pro-
dukcji, której ofiarami padli 
przede wszystkim autorzy 
ustawieni w szeregu, tracą-
cy szansę na przynajmniej 
cień indywidualizmu, jaki 
padał na wydawane wcze-
śniej arkusze. W tym tkwi 
spadek popularności projek-
tu: autorzy stali się przekup-
kami na targu, przekrzyku-
jącymi siebie nawzajem. 
W tejże kakofonii dźwięków, 
antologii hałasu, nawet jeśli 
zdarzyła się czysta nuta, 
ginęła ona w natłoku sampli. 

Pierwsza antologia 
Połów. Poetyckie debiuty 
2010 przyniosła nam dwie 
grupy twórców: tę, której się 
poszczęściło, gdyż miała 
okazję załapania się na ar-
kusze (Krzysztof Szeremeta 
z Długim dystansem, Rafał 
Gawin z Przymiarkami, Bar-
tosz Sadulski z Artykułami 
pochodzenia zwierzęcego, 
Marcin Bies z Atrapizmem, 
Marcin Partyka z Wieżą my-
śliwych), przez co zyskała 
szansę zaprezentowania się 
podwójnie, jak również tę, 
do szczęścia której miała 
wystarczyć jeno publikacja 
w almanachu (Urszula Kul-
backa,  Krzysztof Dąbrow-
ski, Dominik Piotr Żyburto-
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wicz, Martyna Buliżańska, 
Filip Wyszyński). Z powyż-
szego grona, jako że wszy-
scy byli ciekawi nowej formu-
ły i poetów w „przełomowym 
dla wydawnictwa momencie”, 
co siłą rzeczy wiązało się ze 
zwiększonym zainteresowa-
niem, tylko Krzysztof Dą-
browski i Dominik Piotr Ży-
burtowicz nie ostali się w 
świadomości czytelników. 
Pozostali opublikowali swoje 
książki m.in. w „Zeszytach 
Poetyckich” (Krzysztof Sze-
remeta, Nowy dokument tek-
stowy), OFF_PRESIE (Rafał 
Gawin, Wycieczki osobi-
ste/Code of change), WBPI-
CAK (Bartosz Sadulski, Post 
z nominacją do Silesiusa w 
2013 roku), Instytucie Miko-
łowskim (Marcin Bies, Funk-
cje faktyczne), Bibliotece „Ar-
terii” (Urszula Kulbacka, 
rdzenni mieszkańcy – jako 
pokłosie Nagrody im. Jacka 
Bierezina) czy samym Biurze 
Literackim (Filip Wyszyński 
Skaleczenie chłopca, Marty-
na Buliżańska, Moja jest ta 
ziemia). Pozornie więc 
wszystko było w porządku. 
Autorzy znaleźli swoich wy-
dawców, choć według Artura 
Burszty, to dotychczas wy-
dawcy zabijali się o twórców, 
którzy przeszli przez sito „Po-
łowu”. Coś jednak pękło w 
samej idei, procesie wdraża-
nia debiutantów. Wskutek 
podzielenia projektu na dwa 
etapy przy jednoczesnym 

okrojeniu oferty do samej 
publikacji w almanachu, licz-
ba uczestników cudownym 
sposobem powiększyła się 
dwukrotnie, wprowadzając 
zbędny chaos (czy ktoś, kto 
nie załapał się do almanachu, 
lecz był na warsztatach, mo-
że uważać się za pełnopraw-
nego uczestnika „Połowu”? 
Czy Patryk Chrzan dumnie 
ogłaszający w swoich not-
kach, że został wyłowiony, 
niemniej nie znalazł się w 
antologii, faktycznie wziął 
udział w „Połowie”?). Te roz-
bieżności dokonały zbędnej 
parcelacji projektu, umniej-
szając jego znaczenie w lite-
rackim środowisku. 

Kolejną kwestią, która 
okazała się gwoździem do 
trumny, stała się polityka wy-
dawnicza wrocławskiego wy-
dawnictwa, przez co uczest-
nicy kolejnej edycji (2011): 
Maciej Taranek, Szymon 
Domagała-Jakuć i Kamil 
Brewiński, najodważniejsi w 
swych poetyckich próbach, a 
których teksty znalazły się w 
almanachu Połów. Poetyckie 
debiuty 2011, nie doczekali 
się swoich krzeseł przy okrą-
głym stole Artura Burszty, co 
– jak się dziś okazuje – było 
strzałem w stopę tego ostat-
niego. Dziś bowiem książki 
Taranka (Repetytorium) i 
Brewińskiego (Clubbing), 
obie wydane przez niszowy 
Hub wydawniczy „Rozdziel-
czość Chleba”, udostępniają-
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cy swoje pozycje za darmo w 
sieci na licencji Creative 
Commons, uzyskały nomina-
cje do tegorocznej Nagrody 
Silesius, gdzie powalczą o 
statuetkę z książką wspo-
mnianej Buliżańskiej. Innymi 
słowy, wychodzi na to, że 
tzw. „wyłowieni” zaczynają 
sobie radzić lepiej poza Biu-
rem, co przecież nie powinno 
mieć miejsca. Warto przy tym 
prześledzić liczbę recenzji, 
których doczekały się pozycje 
Taranka, Brewińskiego, Buli-
żańskiej czy nawet Domaga-
ły-Jakucia. Ich liczba zdecy-
dowanie przemawia na nie-
korzyść młodej poetki. 

Ponadto na decyzje 
wydawnicze Biura w coraz 
mniejszym stopniu mają 
wpływ czynniki artystyczne. 
Będąc w grudniu 2012 roku 
na spotkaniu autorskim Fili-
pa Wyszyńskiego („Połów” 
2010) i Katarzyny Felińskiej 
(„Połów” 2011), Artur Bursz-
ta dał jasno do zrozumienia, 
że Wyszyński publikację 
swojej książki (Skaleczenie 
chłopca) zawdzięcza m.in. 
kupowaniu biurowych ksią-
żek. Tym samym Wyszyński 
został niejako nagrodzony 
za lojalność wobec wro-
cławskiej oficyny. Inny los 
spotkał natomiast Piotra 
Jemioło – autora zaproszo-
nego do „Połowu” 2012, 
jednego z ciekawszych 
twórców najmłodszego po-
kolenia. Istnieje duże praw-

dopodobieństwo, że wsku-
tek nacisków Burszty na 
jurorów, został on skreślony 
z listy osób mających opu-
blikować wiersze w zapla-
nowanej antologii tylko dla-
tego, iż odważył się publicz-
nie skrytykować twórczość 
wspomnianej Katarzyny Fe-
lińskiej – czego zresztą by-
łem świadkiem. 

Również laureat „Po-
łowu” 2012 – Szymon Słom-
czyński, autor książki Nad-
jeżdża (Biuro Literackie), nie 
spotkał się z zachwytem 
krytyków i czytelników. Re-
cenzje, jeśli już się ukazy-
wały, były najczęściej sto-
nowane lub mocno krytycz-
ne (przyznaję, sam nawet 
takową popełniłem, przy 
okazji zapraszając do jej 
lektury w styczniowym nu-
merze „Inter-”). Warto przy 
tym wspomnieć o laureatce 
sprzed kilku lat – Agnieszce 
Mirahinie (2009), której de-
biutancki tomik wierszy Ra-
diowidmo okazał się dużym 
wydarzeniem literackim, 
a ceniony krytyk Jacek Gu-
torow określił tenże debiut 
mianem jednego z najważ-
niejszych wydarzeń literac-
kich ostatnich lat. Porówna-
nie sytuacji Mirahiny po de-
biucie z sytuacją Słomczyń-
skiego wydaje się więc nie-
możliwe. Między innymi dla-
tego, iż w międzyczasie 
zmieniło się samo traktowa-
nie tychże laureatów przez 
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wydawnictwo. Agnieszka 
Mirahina, tak jak jej po-
przedniczka Julia Szycho-
wiak, otrzymała w Kołobrze-
gu (miejscu, w którym 
w czasach świetności „Po-
łowu” prowadzono warsztaty 
literackie dla wyłowionych) 
statuetkę „Bursztynowego 
Pióra” – nagrodę za zwycię-
stwo w projekcie.  Dziś 
o wspomnianej nagrodzie 
nic nie słychać, dwudniowe 
warsztaty przeprowadzane 
są w siedzibie BL na wro-
cławskim Rynku (uczestnicy 
nie mają nawet zapewnio-
nego noclegu), zaś samo 
pojęcie laureata jakby prze-
stało istnieć. A gdy nie ma 
zwycięzcy projektu, jaki jest 
sens jego kontynuowania? 

Skoro jesteśmy przy 
krytykach i poetach, ko-
nieczne jest prześledzenie 
składu gremium zajmujące-
go się wyławianiem autorów. 
Kto jeszcze pamięta, że za-
nim nastała era Marty Pod-
górnik (określającej się mia-
nem „Pani od debiutów”) 
i Romana Honeta, wyławia-
niem parali się choćby Ma-
riusz Grzebalski i Andrzej 
Sosnowski? (Pomijając już 
konflikt między Grzebalskim 
i Bursztą i ten najnowszy, 
rysujący się między So-
snowskim a właścicielem 
Biura wskutek udziału poety 
w konkurencyjnej imprezie 
literackiej – tegorocznym 
Mikrofestiwalu, organizowa-

nym, notabene, przez 
dwóch byłych współpracow-
ników wydawnictwa, dziś 
związanych z „Odrą” i „Kry-
tyką Polityczną” – Przemy-
sława Witkowskiego i Pawła 
Kaczmarskiego). Niestety, 
jeśli stagnacja dopada juro-
rów, trudno mówić o świe-
żym spojrzeniu na osoby 
przysyłające swoje wiersze. 
Siłą rzeczy, werdykty stają 
się przewidywalne (w swej, 
o dziwo, nieprzewidywalno-
ści, o czym świadczą wy-
dawnicze decyzje), a tym 
samym udział w tymże 
przedsięwzięciu przestaje 
się zwyczajnie opłacać. 

Aczkolwiek, jak moż-
na zauważyć, w tym roku 
nastąpiła szczególna mobili-
zacja (być może zauważono 
spadek zainteresowania 
projektem wśród czytelni-
ków i samych krytyków – bo 
z tego, co wiem, liczba zgło-
szeń jest nadal wysoka 
i oscyluje wokół 400) skut-
kująca kolejną modernizacją 
jego formuły. Nowością jest 
tzw. Wolny Rynek Poetów, 
podczas którego, jak sama 
nazwa wskazuje, na wro-
cławskim Rynku zaprezen-
tują się „wyłowieni” w rekor-
dowej liczbie trzydziestu 
osób, a jak, głosi wydawca, 
„dobre czytanie będzie 
przepustką do znalezienia 
się w almanachu, którego 
premiera zaplanowana zo-
stała jesienią 2014 roku”. 
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Warto wspomnieć, że do-
tychczas laureaci prezento-
wali się na scenie Instytutu 
Grotowskiego lub Impartu, 
mając już okazję otrzymania 
wydanej antologii i czytania 
z niej. Czy nowa formuła 
okaże się lepsza od dwóch 
poprzednich? 

„Uczestnicy wydarze-
nia Wolny Rynek Poetów 
zostaną podzieleni na dwie 
grupy: 25. kwietnia (piątek) 
o godzinie 15:00 wystąpią 
autorki zakwalifikowanych 
zestawów, natomiast dzień 
później (sobota) również 
o 15:00 zaprezentują się 
autorzy. Podział na osobne 
czytania kobiet i mężczyzn 
wynika z ogólnego tematu 
tegorocznej edycji – literatu-
ra w trybie żeńskim i mę-
skim. Każdy z uczestników 
będzie miał 190 sekund na 
przedstawienie swojego 
wiersza (jednego lub kilku). 
Czas prezentacji symbolicz-
nie nawiązuje do 19. edycji 
festiwalu, niemniej każdy 
z czytających będzie miał do 
wykorzystania około 3 mi-
nut. Spotkanie poprowadzą 
jurorzy Marta Podgórnik 
i Konrad Góra. Nazwa wy-
darzenia nie jest przypad-
kowa, ponieważ wyjątkowo 
odbędzie się ono na Wro-
cławskim Rynku, tuż obok 

pomnika Aleksandra Fre-
dry”. Wnioski pozostawiam 
potencjalnym czytelnikom.  

Przewaga Biura Lite-
rackiego nad konkurencyj-
nymi wydawnictwami po-
etyckimi związana jest 
z dystrybucją książek. Nie 
da się ukryć: książki, tomiki, 
które od niedawna są publi-
kowane z informacją „Po-
ezja bez dotacji” (sic!) moż-
na znaleźć w niemal każdej 
szanującej się księgarni po-
siadającej regał „Poezja 
i aforyzmy” lub w Empiku.  
A co za tym idzie: autor wy-
dający we Wrocławiu nie ma 
problemu z dotarciem do 
odbiorcy, wręcz ma pew-
ność, iż znajdzie swoją pu-
blikację tam, gdzie winna się 
znaleźć. Obok Twardow-
skiego, Miłosza czy Szym-
borskiej. Problem pojawia 
się, gdy wydawca zaczyna 
stawiać bardziej na ilość 
niźli jakość, majstrując coraz 
bardziej przy niegdyś warto-
ściowym projekcie. Banal-
ne? Owszem, ale takie są 
fakty. A wobec nagich fak-
tów nie ma znaczenia, że 
kiedyś sam nie zostałem 
„wyłowiony”, a moja propo-
zycja tomiku została odrzu-
cona przez Bursztę. To tak 
przy okazji. I na wypadek. 

 
 

Rafał Różewicz  
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Milena Chilińska, Autoportret 
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JOANNA MUELLER______________________wiersze 

 
 
 

wtrymigi.gif 
 
      M+J+A 

 
trójjedyna choreo 
 
spoino strapień  
non stop troppo  
 
prolongato  
w krótkich gatkach  
 
my only gate  
to heaven  
 
 

 

rozmowa nie będzie możliwa 
 
 
za to wydusimy do cna 
cystę publicystyki zrobimy  
wykrętny twist-off hydrze  
wydarzeń aż uleje się samym  

środkiem  
w języku który jak ściek  
szumi złowieszczo od szczytów  
do brzegów który jak ścieg  
krzyżowy barykad przeszywa kraj  
łukiem skrajnych  

przymierzy 
mamy tu fanatyczną feerię tęcz  
męczenniczek i frenetyczny  
bezmiar dwubarwnych  
kontrastów istny karnawał  
frużelinowych  
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bitek 
od wyborowych ubojni do  
zażyciowych bojówek w klinicznym  
klinczu z glejtem na hejt z pogardą  
po podgardle tu polew tam  

przelew  
krwi na konto bratnie a gdy brat nie 
wzruszony to siostra rozjuszona  
dorzuci do pustej puli zgrabniejszą  
manipulację ideą zaszpuntuje usta  
setek ofiarnie acz  
  przykładnie 
 
 

Joanna Mueller 
 
 
 
 

Aut. Katarzyna Krużyńska 
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JAKOBE MANSZTAJN____________________wiersze 

 
 
 

Próba sił 
 
 
pada komenda: ruszyć w głąb wątłych rusztowań gałęzi. 
mamy trzy carmeny, trzy pomarańczowe oranżady w proszku, 
nie lada kosmos nad i pod koszulkami 
ciała cienkie jak zapałki, jeśli wymienić wszystko. 
 
na czubek wciągnąć kolorową szmatę! – to teraz nasze 
drzewo; niebo odmyka się i kurzy jak rozcięta stopą woda. 
dalej już tylko trzask rąk, stłuczone czoło  
i plamki krwi na koszulce, jeśli wymienić wszystko 
 
 
 

Tyber 
 
 
sobie, tobie i komu tam 
 
proponują porządek: pozbierać latawce, 
postery dawnych bohaterów zwinąć w rolkę. 
do piwnicy znieść: rowerek, apteczkę z lego, 
kolorowe puszki z biblijnego rfn wyrzucić. 
cały drobny majdan, co zagraca przejście, 
przesunąć pod ścianę. z piwnicy przynieść: 
kilka słoików na zimę, polowe łóżko, koc. 
systematycznie wchodzić w przyszłość. 
opowiedzieć się wreszcie za szczęściem, 
jakie jest, a nie jakiego się szuka. między 
piwnicą a schodami przeżyć tragedię. 
jedną z tych niewielkich, choć doszczętną  
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Wiersz nie o tym 
 
 
mówisz: boże narodzenie. myślę: coraz bliżej końca 
roku. czas na résumé, tak zwane nowe postawienie sprawy 
zdrowego żywienia i partycypacji w zagadkowym 
kółku macieja. inwentarz w dalszym ciągu martwy: 
 
łóżko, sekretarzyk, telefon komórkowy na kartę. 
dalej sól, bóg słońca, któremu ziemia w oku przesłania. 
z solą też niewiele się zmieniło – leży, gdzie leżała, 
jak śnieg pośrodku grudnia, gorzka jak przedtem. 
 
nie moja broszka, odpowiadam. moja broszka to moja 
serwetka, powiernik kolejnej obiecanki: tym razem przyrzekam 
odnaleźć pozostałe serwetki. czas na poprawę 
przyjdzie jak zwykle, w czasie największej zamieci 
 
 
 

Wiersz o leżeniu w łóżku razem 
 
 
wiersz o leżeniu w łóżku razem rozpoczyna się 
w gdańsku na dworcu głównym. jest późno, 
właściwie rano i dopiero teraz widać, 
jak niewiele się od wczoraj zmieniło. 
gołębie, dworskie obsrajduchy, ganiają się po gzymsach 
jak dzieci; czerwona cegła nadal jest czarna 
i kruszeje jakby była z węgla. 
sokiści po raz ostatni pana proszą, aby nie niszczyć własności  

[spółki, 
bo gdzie się wszyscy podziejemy. i ja też 
się boję, więc wracam do gołębi, a ty, a ciebie 
jeszcze nie ma i czuję się całkiem jak kot z tego wiersza, 
bo nawet nie wiem czy będziesz. 
przychodzi mi do głowy pomysł, oba pomysły. 
wkładam czapkę i kręcę się jeszcze chwilę 
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Ballada o trupie 
 
 
clue tego zdania to trup. trup nie udaje, 
jest w środku. mamy to szczęście, 
możemy się przyjrzeć, przyłożyć ucho, 
zastukać i stwierdzić: ni hu hu po tchu, 
 
ni słychu bicia, i tylko po sali wlecze się 
echo, salowa pcha wózek z pościelą 
po zmarłym, brudna po zmarłych jest pościel 
i echo się wlecze jak smród. 
 
rację miał trup, że nic nie zostawią – 
płótno bielutkie, aż w oczy zaszczypie, 
z szafki przy łóżku sprzątną owoce, 
szafkę opróżnią, ciało ukryją ze wstydem. 
 
jeszcze raz zerkną na puste posłanie, 
tym razem czulej pomyślą o trupie, 
i łza się zakręci – ciężka, niezdarna, 
i wspólnie nad wielkim zapłaczą porządkiem 
 

 
Jakobe Mansztajn 
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SAMANTHA KITSCH_____________________wiersze 

 
 
 

wąwóz 
 
 
* 
rzeka rozpruła równinę  
rzeka pazurami wdrapała się w równinę –  
w rdzę  
wyszarpała przepaścisty wąwóz 
 
* 
na dnie wąwozu 
siedzę wyłuskuję –     
wyłupuję –  
wydłubuję   
węża z mułu 
tętnicę  
iryzującą 
strużkę irydium 
rażącą lazurowoturkusową  
cieczkę 
 
 
 

kobieta 
[2 obrazki] 

 
 
* 
kobieta w neonowotęczowej sukni, na wysokich obcasach, 
z rozpuszczonymi blond-włosami, rozmawia przez telefon komórkowy. 

za nią rygorystyczna siatka surowej ciemnopąsowej cegły –  
ściana brzydkiego budynku – sąsiedni taki sam.  
środek lata, ulica nagrzana, przegrzana, przepocona i zeschnięta.  
przedmieście w centrum miasta. 
wdech-wydech.  
pięciosekundowy bezruch.  
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po jasnych, popękanych płytach chodnika, w falach upału 
na cienkich nóżkach biegnie mały biało-czarny pies. 
 
* 
Ogród botaniczny, w słońcu: starsza, nieco tęga Chinka lub 
może Koreanka, z otwartą mdłoróżową parasolką, 
w cierpkoróżowej obcisłej bluzce i matowoczarnej obcisłej mini 
i rajtuzach, z błyszczącą czarną torebką ze złotą sprzączką, 
pomiędzy idealnie smukłą palmą a nieco krzywą i niższą (choć 
też górującą nad różową parasolką) jukką o ostrych szpicach 
i brodatym postrzępionym pniu, wącha lilie, które sięgają jej do 
kolan, do pasa lub przerastają ją: żółte, cytrynowe, 
beżowopomarańczowe, białe, neonowoseledynowe, blado-
liliowe.   
 
 
 

żółto 
 
 
ale draka burza boso wzwód na wspak 
w bocznej kieszeni halucynacji 
 
motyle powybijały wszystkie szyby w oknach 
onanizował się butelką czystej wody 
 
chodź popatrz jak w tej kuchni żółto  
w zbożu robi mu laskę: ma malinowy orgazm 
 
 
  

który kupił świat 
[szkic piosenki rockowej – z Davida Bowie 

i z Tomasza Różyckiego] 
 
 
gościu który kupił świat  
zestarzał się i rozchorował    
chce sprzedać świat 
i opłacić własnego mordercę 
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co nie jest takie proste  
ile byś nie miał gotówki  
(i jak to się ma do posiadania świata?) – 
bo komu zaufasz? 
 
siedzi w pizzerii i przez  
ciemne okulary widzi tego co 
tej nocy sprzedał świat 
i z knajpianej szyby obserwuje go 
zza ciemnych okularów –  
ten krzywi się i w grymasie  
syczy przez niedomknięte wargi: 
ssstary zrobię ci za darmo 
 
 
 

20 linijek 
[autoremiks] 

 
 
* 
koty wyłażą przed progi domów jak ślimaki 
* 
przytrzasnął w drzwiach czapkę niewidkę 
* 
ile samozaparcia w bitwach o rozsypkę? 
* 
wiatr przewiał horyzont gdzie indziej 
* 
stacja spóźniła się na pociąg 
* 
dla kochasia który odszedł w siną dal na widok kominiarza złap się za guzik 
* 
katarynka wkręca nas do złej piosenki 
* 
pomyliliśmy światłocienie i wpadamy w przepaść 
* 

Obieżyświat Zawalidroga i speleolog Powsinoga wchodzą do baru. 

* 
upychała krajobrazy do lewej tylnej kieszeni dżinsów 
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* 
ta ulica zawsze trzymała się z daleka od miasta 
* 
wszystkie kałuże odbijają tę samą chmurę 
* 
znów piknik w strumieniu troposfery  
* 
leżakuję w sercu przeprowadzki 
* 
zachód słońca wycieka z bagażnika 
* 

Obieżyświat Zawalidroga i speleolog Powsinoga wychodzą z baru. 

* 
sen strząsa z nas bezsenność 
* 
rzut kośćmi nigdy nie potwierdzi przypadku 
* 
w ulewnym deszczu wyschła studnia 
* 
nieopatrznie poruszyłem twoje delikatne włoski, cierpienie – i teraz cierpię 

 
 

Samantha Kitsch 
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KRZYSZTOF KOWALSKI_________________wiersze 

 
 
 

Erotico maksimuso 
  
 
mama uszyła sakwę na pieniądze 
będę jej używał płacąc za miłość 
czasem także w śnie i na jawie 
gdy widzę szereg kobiet 
i ich pochwy na broń 
wiem jeździły na jednorożcach 
także białych koniach 
słońce świeciło mocno 
miejska dżungla porastała mchem i paprocią 
oraz wspomnieniem 
kiedy to nabite pistolety czekały na wystrzał 
na pasku od spodni nadal znajdowały się krople 
zmęczona maszyna pracowała dalej 
mama szyła kolejną sakwę 
tym razem bez cenzury 
mocnej jak wino z Charle li Pierre 
 
 
 

Zwierciadło 

 
 
zapatrzony w lustro widzę 
rozwiewasz wspomnienia 
zaczytana w zapiskach Charlesa de Gaulla 
gubisz okruszki i ołówek 
występ po raz kolejny zmienił datę 
wstydzisz się uczuć także twarzy Gorgony 
serca które jeszcze nie zdążyło zamienić się w kamień 
pomnik Wilberforce’a łudząco przypomina 
wartości na których końcu znajduję się grzech 
zwisa on na sznurze 
puścisz się pofruniesz, zatęsknisz 
wiem rozmyślasz o świecie w którym dominują samice 
one nie proszą o wspólne wyjścia 
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rozwiązują krzyżówki 
doprowadzają do braku adrenaliny 
wpisują hasła i poglądy w kratki 
pidżamy która jeszcze nie wyschła od łez i gliny 
Prometeusz doskonali nasze ciała 
niebawem poczują dotyk 
wiem że nigdy nie zrobimy tego na oczach tłumu 
w domowym zaciszu tylko ty i gazeta 
na okładce moje zdjęcie 
gramofon błyska 
grupa Łóczków wyśpiewuje melodie 
  
kupiłem inną płytę 
Aria na strunie G uspokaja 
 
 
 

Seppuku 

  
 
popełniam je codziennie 
błędy ortograficzne nie zawsze w mym zeszycie 
krzyki i wrzaski 
a ja dalej wyciskam sok z cebuli i atrament 
ciągle się jeszcze nie zdecydowałaś 
budyń stygnie 
twa kobieca natura nie pozwala ci myśleć racjonalnie 
co jakiś czas łyżeczkowanie 
lubisz te słodkości 
pozbyłem się złudzeń 
nie będę już więcej prosił 
o pobyt w szpitalu 
ani ściskaj me włosy 
zawsze, cyklicznie 
zabijaj marzenia 
tylko mój notes rozumie anatomię i kształt 
długopis wystaje z kieszeni 
łyżka już czeka 
nie musisz udawać że kochasz zwierzęta 
przestań mówić, jeść, czytać to co piszę 
popatrz me ciało jeszcze do dyspozycji 
w duszę wbiłaś już widelec 
 

Krzysztof Kowalski 
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proza 
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ZBIGNIEW BARAŃSKI____________moje dłonie 

 
 

Swoje dłonie mogę oglądać i oglądać… Coś w nich musi 
być takiego, co mnie zaciekawia. Są przecież wyjątkowe. Takie 
żywe… O!… Poruszam palcami, a teraz przyglądam się 
paznokciom. Ładne są. Dbam o nie. Moje dłonie różnią się od 
innych. Koledzy mają takie sobie, zwyczajne, często brudne 
i zniszczone, no i czegoś im brak. Nie mają tego, co ja mam, 
i dlatego moje dłonie są takie wyjątkowe. Chociaż ostatnio nie 
miałem dużo czasu, by je podziwiać. Ludzie patrzą na mnie 
podejrzliwie, nie mogę być z nimi sam na sam. Zazdroszczą 
mi… 

Kiedyś stanąłem przed lustrem i kiedy tak je oglądałem, 
spojrzałem sobie w twarz. Była piękna… Wypiękniała podczas 
patrzenia na dłonie; stała się uduchowiona. Odtąd kiedy tylko 
nadarzała się okazja, by pokazać się innym, np. podczas 
rozmowy, przyglądałem się wcześniej swoim dłoniom. 

Z czasem potrafiłem już kontrolować swoje uczucia, 
które przepływały tajemnymi kanalikami z dłoni na twarz. Kiedy 
potrzeba było smucić się, smutek mój był szczery i piękny. 
Będąc z niewiastą, albo uśmiechałem się tajemniczo, filuternie, 
albo śmiałem się, zależnie od potrzeby. Zyskałem sobie opinię 
człowieka dobrze wychowanego i inteligentnego. 

Bo w moich dłoniach jest coś, czego szukać ze świeczką 
u innych. Potrafię to docenić. 

Kiedyś napomknąłem o tym mojemu najlepszemu 
przyjacielowi, ale nie zrozumiał mnie. Powiedział coś złośliwego 
pod moim adresem, a przecież i on, stojąc przed lustrem, 
przygląda się swojej twarzy. No, ale on nie ma takich dłoni. 
Poza tym ze swoją twarzą nigdy mi nie dorówna. 

Mogę godzinami się im przyglądać. 
Nauczyłem się rozumieć życie. 
Któregoś dnia spotkałem sąsiadkę, zupełnie 

nieoczekiwanie, a unikałem jej od dłuższego czasu, ponieważ 
widziała mnie, jak wracałem do domu pijany, i przechodząc 
obok jej drzwi, ukradłem butelkę mleka. Sąsiadka uśmiechnęła 
się i to mnie zaskoczyło. Obejrzałem się, ale nikogo prócz nas 
nie było, więc przystanąłem pod ścianą i przymknąłem na 
chwilę oczy. 

– Źle się pan czuje? – usłyszałem. 
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Nie odpowiedziałem. Nie wiedziałem, co powiedzieć, 
gardło miałem czymś zatkane. Spojrzałem na nią i wtedy 
zdałem sobie sprawę, że się boję.  

– Nic panu nie jest? 
Skuliłem się w sobie. Trzęsłem się jak w febrze… Już jej 

nie widziałem, nic nie widziałem, a kiedy oprzytomniałem, 
byłem sam i w swoim mieszkaniu. 

Długo o tym myślałem. 
W końcu musiałem przestać, chociaż byłem u końca 

rozwiązania tej zagadki. Przestraszyłem się. Patrzenie na 
dłonie nie dawało mi już radości. Niekiedy nawet chowałem je 
szybko za siebie i czułem wtedy, że coś się ze mną dzieje. 

Chudłem w oczach. Moja twarz stawała się szara i była 
ciągle zmęczona. Musiałem temu zaradzić, w przeciwnym razie 
nie mógłbym spotykać się ze znajomymi. Coś trzeba było 
zrobić. Ale co? Postanowiłem, że to będzie coś na moją miarę, 
jakiś wielki czyn, który podniesie mnie w oczach ludzi, a tym 
samym potwierdzi moją wyjątkowość. I uspokoi mnie. 

Tymczasem dni leciały i po pierwszym porywie, kiedy to 
poprawił mi się apetyt, wciąż nie znajdowałem niczego, co by 
pozwoliło mi wyróżnić się. Znowu chudłem. 

W pracy męczyły mnie spojrzenia kolegów. Nawet 
propozycja koleżanki, aby pójść do kina, nie poprawiła mi 
humoru. Nic mnie nie cieszyło. Myślałem tylko o tym, by jak 
najszybciej wrócić do domu i w spokoju zająć się sobą. Miałem 
dziwne przeświadczenie, że jak tylko tam się znajdę, będę 
wiedział, co robić. Męczyłem się przez to jeszcze bardziej. 

Mijały dni… Już nie obcinałem paznokci. Patrzyłem ze 
smutkiem na dłonie. Nie myłem się. Z trudem się zmuszałem, 
by chociaż umyć twarz przed pójściem do pracy. Cierpiałem. 

Pewnego popołudnia, wracając po pracy do domu, 
doznałem olśnienia. Ależ tak! Jakie to proste! Wystarczy 
przecież zająć się czymś, czymkolwiek, wyrobić sobie jakiś 
nawyk, np. do zbierania znaczków pocztowych lub fotosów 
piosenkarek, i wszystko wróci do normy. Będę mógł spać 
spokojnie, a z czasem… 

W pierwszym odruchu rzuciłem się do szafy, gdzie 
trzymałem zdjęcia nagich kobiet, ale po chwili myśl ta wydała mi 
się płaska, nielicytująca z powagą chwili. Przygasłem nieco 
i moje odrodzenie wydało mi się odleglejsze. Nie rezygnowałem 
jednak, nadal rozpierała mnie energia. 

Znowu minęło parę dni. 
Któregoś wieczoru odwiedził mnie kolega z pracy. Niby 
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wszystko było w porządku, tylko nie mogłem wydusić z niego, 
po co przyszedł. Rozmawialiśmy o kobietach, jakie one są, 
o polityce, narzekaliśmy, uśmiechaliśmy się do siebie i wciąż 
nie dawała mi spokoju ta myśl. 

W końcu wyciągnąłem z barku pół litra i patrząc na niego 
uważnie, ale i z lekkim uśmiechem, puściłem do niego oko 
i powiedziałem: 

– Z przyjacielem to ho ho!… – Spojrzałem znacząco na 
butelkę i stuknąłem w nią palcem. – Wypije człowiek, pogada… 

Wypiliśmy jedną, potem drugą. I nic. W końcu 
zezłościłem się i byłbym go wyrzucił z domu, gdyby nie to, że 
jutro mógł mnie oczernić w pracy. 

Ranny kac zmusił mnie do szukania ratunku 
w przyrzeczeniu sobie czegoś, co by mnie uspokoiło. W pracy 
byłem poważny i wydawało mi się, że wszyscy patrzą na mnie. 
Było mi przyjemnie, starałem się jeszcze bardziej zwrócić na 
siebie uwagę. Wydostojniałem, mówiłem powoli. 
Przypomniałem sobie o rannym przyrzeczeniu na temat 
alkoholu i poczułem się silny oraz mądry. 

Z tego stanu wyrwał mnie kolega, ten, z którym wczoraj 
piłem. Był wesoły, śmiał się z byle głupstwa. Poklepał mnie po 
ramieniu… Upokorzony i wściekły resztę dniówki spędziłem na 
rozmyślaniu, jak by go czymś przyćmić. 

W domu obejrzałem swoją twarz i z przerażeniem 
stwierdziłem, że się postarzałem. 

Zacząłem zaglądać do kieliszka. W porę jednak się 
opamiętałem, ponieważ uświadomiłem sobie, że szkoda by było 
zmarnować życie. A coś mi mówiło, że mogę jeszcze wiele… 

Z wiosną przyszła odmiana. Jako stary kawaler 
zdawałem sobie sprawę, że ożenek zmusiłby mnie do wielu 
wyrzeczeń. Ta myśl sprawiła mi jednak przyjemność. 
W przypływie energii wychodziłem nocą na miasto, 
odwiedzałem lokale ze striptizem, zaczepiałem kobiety, piłem. 
Po pijanemu chwaliłem się dłońmi, które już niczym nie różniły 
się od innych. Trzeźwiałem i znowu piłem. Coś mnie dręczyło. 
Niejasne przeczucie marności nad marnościami, otchłań, 
w którą podążałem, i ciągła pamięć o pięknej przeszłości. Mój 
dawny czar, moje dłonie… 

Kupiłem aforyzmy jakiegoś filozofa i wieczorami, zamiast 
iść na miasto, czytałem je powoli. Stałem się przez to bardziej 
milczący i wciąż myślałem. 

W takim stanie ponownie spotkałem sąsiadkę 
i przypomniałem sobie o butelce z mlekiem. Minęliśmy się na 
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korytarzu bez słowa. W myślach widziałem ostro i wyraźnie tę 
butelkę i nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że coś bezpowrotnie 
utraciłem. 

Na drugi dzień, nie zdając sobie z tego sprawy, umyłem 
się gruntownie, obciąłem paznokcie, ogoliłem się, włosy 
skropiłem wodą pachnącą oraz przypomniawszy sobie, że o 
czymś zapomniałem, wróciłem do łazienki i umyłem zęby. 
Usiadłem na kanapie. Poczułem się lekko… Jeszcze o niczym 
nie myślałem. Spojrzałem na dłonie… Nie były takie 
zniszczone. Wstałem, podszedłem do lustra i dokładnie 
przyjrzałem się twarzy. 

Taak… Niewątpliwie… Jeszcze wiele przede mną. 
 
 

Zbigniew Barański 
 
 
 

 

Aut. Anna Kukowska 
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ŁUKASZ SZTELEBLAK______śmierć kowala  

 
 

Osiem godzin,  
pięć dni w tygodniu,  

pięćdziesiąt dwa tygodnie,  
średnio dwieście siedemdziesiąt sześć dni w roku,  

w przybliżeniu dwadzieścia dziewięć lat. 
  

– Osiem tysięcy cztery dni do emerytury – westchnął 
urzędnik Kowal, kończąc wyliczenia jak smutny wiersz życia. – 
O ja cię… Jak dużo.  

Obrzucił pogardliwym wzrokiem papiery zalegające na 
biurku. Poprzedniego dnia ułożył je równo w przeciwległym 
rogu. W tym przybliżał je dokładnie o dwa centymetry co 
godzinę. O trzynastej papiery znalazły się blisko łokci, na 
których się wspierał. 

– „I tak mi się udało” – pomyślał. 
Przed przerwą wyszedł na papierosa i nikt go nie widział. 

Potem nastąpiła przepisowa przerwa przedłużona 
o zwyczajowy kwadrans. Po tym kwadransie Kowal wyszedł 
więc drugi raz na papierosa, że niby dopiero pierwszy. Godzina 
pięknie zleciała, aż uśmiechał się do siebie.  

Potem zrobiło się nieco gorzej. Ktoś doniósł 
naczelnikowi, że urzędnik Kowal nikogo od rana nie przyjmuje. 
Wściekły naczelnik wparował nagle i nakrył Kowala 
pochylonego nad uprzednio przygotowanym pismem 
z miejscami do uzupełnienia. To był projekt decyzji dla 
niejakiego Karaska, który prosił o zgodę na wycięcie drzewa. 
Sprawa miała dwa lata, a Karasek dawno już nie przychodził. 
Decyzja tkwiła w przygotowaniu i dawała doskonałe alibi. 
Upiekło się Kowalowi tym razem.  

– „Trzynasta godzina. Trzy godziny do końca dnia” – 
pomyślał Kowal. 

Sto osiemdziesiąt minut. Trzy razy toaleta – dziesięć 
minut mniej. Papieros – pięć minut. Przysuwanie kartek z linijką 
w ręce – kolejne dwie minuty. Piętnaście minut przed wyjściem 
zacznie się ubierać. To ile zostało? Sto czterdzieści osiem 
minut. Teraz już tylko sto czterdzieści sześć.  

– Dzień dobry, można? – Zza drzwi wychyliła się postać 
petenta.  

– W jakiej sprawie? – Kowal od razu zareagował. 
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– Chodzi o skradziony właz od studzienki.  
– Pan go ukradł? 
– Nie – uśmiechnął się nieco zdziwiony petent. – 

Zgłaszałem to. Studzienka jest niezastawiona. Ktoś może 
wpaść. 

– Ktoś może tu wpaść oprócz pana? – zaniepokoił się 
Kowal jakby wyrwany ze snu. 

– Do studzienki. 
– Aha, tak – Kowal pokiwał głową z najwyższym 

zrozumieniem.  
– Składałem pismo w tej sprawie – przyznał mężczyzna 

po chwili milczenia. – Na razie obstawiliśmy to z sąsiadami 
deskami i kolorową taśmą, ale to prowizorka. 

Kowal przyjrzał się petentowi. Widział człowieka 
pewnego siebie, opanowanego, zatroskanego brakującym 
włazem. Skąd w nich taka ambicja, gorliwość? – zastanawiał 
się Kowal. Dlaczego nie zostawią tego innym, a ci inni – jeszcze 
innym.  

– Sprawą zajmuje się ktoś inny. Pan… – Kowal podumał 
w głowie i wydukał pierwsze nazwisko, jakie przyszło mu do 
głowy: – Karasek. Nie ma go dziś w pracy. Jest zajęty ścinką 
drzewa. 

– Co? A pan by nie mógł? 
Kowal znów zmierzył gościa wzrokiem. Znał takie typy. 

Ten człowiek nie odejdzie z byle czym. 
– Oczywiście, zajmę się tym. Proszę napisać mi adres. 
Interesant napisał na kartce: „ul. Żabia 20, Wróblewski 

Piotr”. Po jego wyjściu Kowal ułożył kartkę na szczycie 
papierów. Odsunął papiery z powrotem do przeciwległego rogu 
stołu. To dobry pomysł. Z każdą nową sprawą będzie odsuwał 
dokumenty z powrotem na koniec stołu. W ten sposób Achilles 
nigdy nie przegoni urzędnika Kowala.  

Dzień pracy niepostrzeżenie minął. Urzędnik Kowal 
wrócił do domu i natychmiast otworzył okna.  

Dwa dni temu zmarła babka i czuć już było zapach 
rozkładających się zwłok. 

Kowal nie orientował się, kogo zawiadomić o jej śmierci. 
W urzędzie urodzeniami i zgonami zajmowała się koleżanka, 
której nie lubił. Kiedyś przypadkowo usłyszał, jak nazwała go 
nieprzyjemnie „incognidą”.  

Wykręcił też numer do szpitala, ale akurat było zajęte. 
Dwa dni od śmierci już trochę głupio było Kowalowi 
powiadamiać kogokolwiek. A jak się spytają, dlaczego nie 
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powiadomił wcześniej? Mogły pojawić się przykre komentarze.  
Kiedy kilka lat wcześniej zmarła matka, wszystkie 

formalności wykonała babcia. Kowal żałował, że wtedy nie 
zainteresował się należycie tą kwestią. W każdym razie 
postanowił sobie, że bezwzględnie jutro zawiadomi urząd, 
a może i szpital, o zgonie babci.  

Babcia leżała na jednym boku w swoim pokoju dalej, tak 
jak umarła. Miała na sobie fioletowy sweter i czarną spódnicę. 

Jej niespodziewana śmierć postawiła przed Kowalem 
dodatkowe wyzwania. Z obiadami radził sobie wcale nieźle. 
Jajecznica, filet rybny, gotowane kartofle, takie potrawy umiał 
przyrządzić. Ogórki dokupił. Na kolację odgrzewał sobie coś 
w mikrofali. Gorzej szło z praniem. Na razie miał jeszcze zapas 
ubrań, ale pralki nie umiał obsługiwać. Można pójść do pralni, 
skonstatował ostatecznie. 

Kowal odgrzał zapiekankę, zjadł i usiadł do komputera. 
Sprawdził wiadomości i do późnej nocy przeglądał ulubione 
strony pornograficzne.  

 
*** 

 
– Osiem tysięcy trzy dni do emerytury – westchnął 

następnego ranka. – Nie, dziś sobota – uśmiechnął się do 
siebie. 

Dzień niepracujący. Powiadomienie o śmierci babki musi 
poczekać. Kowal mógłby zadzwonić do szpitala, ale szkoda 
marnować soboty. W jeden dzień stan babci nie powinien się 
zmienić, uwzględniając zwłaszcza jej śmierć. 

Babcia była mocno sina. Na tym tle wyróżniało się 
czarne znamię na policzku, które rosło od jakiegoś roku. Po 
włosach plątał się wielki pająk. Trupi fetor przeszedł na 
wszystko w pokoju. Kowal chusteczką delikatnie położył na usta 
babci czerwoną szminkę. Następnie zwilżył jej twarz mokrym 
ręcznikiem. Skropił perfumami. Ciekawe, czy czuć w sąsiednim 
mieszkaniu.  

W sobotę wychodził na zakupy. Teraz postanowił zjeść 
na mieście. Do obiadu przeglądał internet. Przed wyjściem 
przykrył babcię do szyi kocem.  

Kowal zjadł obiad w pizzerii, w której był pierwszy raz, 
i poczytał rozłożone gazety. Wybory na Ukrainie, kandydaci do 
Pokojowej Nagrody Nobla. W kiosku kupił jeszcze sobotnie 
wydanie gazety codziennej i skierował się do domu. 

Przed jego blokiem stała policja. Kowal od razu pomyślał, 
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że to w sprawie babki.  
Nie inaczej. Po chwili wynosili ją przykrytą dobrze 

znanym kocem.  
Kowal usłyszał skrzeczący głos sąsiada Maleszki: 
– Strasznie śmierdziało. Starszej pani od kilku dni nie 

widziałem, ani tego jej synalka. 
– Gdzieś pewnie wyjechał – dorzuciła gruba kobieta 

około pięćdziesięciu lat. Kowal znał ją z widzenia. Mieszkała 
piętro niżej. – I jej się zmarło w tym czasie.  

Kowal odwrócił się i poszedł w przeciwną stronę. Tak 
zrobi: wyjedzie byle gdzie i wróci wieczorem. Jakby co, to 
powie, że go nie było od trzech dni. Dojeżdżał tylko do pracy. 
Całkiem logiczne.  

Kowala ucieszyła perspektywa wyjścia z sytuacji bez 
szwanku dla reputacji. 

Nie pojechał jednak nigdzie. Kręcił się po mieście i pił 
colę w różnych lokalach. Zjadł też kolację.  

Postanowił wrócić pieszo, żeby przybyć do mieszkania 
jak najpóźniej, może przed ósmą. Zacznie szukać babci 
i zapyta sąsiada. Sąsiad Maleszko powie, że zmarła, i złoży 
kondolencje. To powinno wystarczyć, jeśli chodzi o wszelkie 
ceremoniały. Potem Kowal wróci do mieszkania i siądzie przed 
komputerem.  

Nie znał tych stron, ale w oddali majaczyła znajoma 
wieża kościoła. Było już ciemno, a na ulicy nikogo. Nie bał się, 
bo wyglądało to na bezpieczne osiedle. Poruszał się bardziej 
zygzakiem niż prosto, a w swym marszu trochę się zasapał.  

Podczas wędrówki zobaczył kolejną tabliczkę z nazwą: 
„ul. Żabia”. Coś mu się skojarzyło i skręcił w tę ulicę. 

Większość domów było ukrytych za wysokimi 
żywopłotami. W oknach tych nieosłoniętych paliły się światła, bił 
blask z ekranów telewizorów.  

Nagle Kowal potknął się, uderzył w kolano i poczuł, że 
gdzieś spadł. Krzyknął. W nozdrza uderzył smród.  

Patrząc w górę, Kowal przez brakujący właz studzienki 
widział kawałek nieba.  

– Ktoś tam chyba wpadł! – usłyszał donośny męski głos. 
– Szybko, sprawdźmy to, sąsiedzie – ten głos wydał się 

Kowalowi znajomy. Tak, to ten namolny petent, Wróblewski. 
Kowala bolała noga i był nieco poobijany. Dodatkowo 

zaduch kanału lekko go zamroczył.  
– Hej, jest tu ktoś? – krzyczał Wróblewski. 
Kowal nie odpowiedział – że też musiał wpaść akurat 
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w tę studzienkę. Jak go znajdą, to powie, że wykonywał 
obowiązki urzędnicze. Sprawdzał zgłoszenie brakującego włazu 
po godzinach. Uwierzą albo i nie. Zresztą sam się wygrzebie. 
Nie poniży się do skorzystania z pomocy tego Wróblewskiego.  

Wróblewski z sąsiadem naradzali się około dziesięciu 
minut. Pojawił się ktoś trzeci z latarką i poświecił w jądro 
ciemności, ale Kowal cicho przeczołgał się dalej. Wreszcie 
odeszli zdziwieni. 

Nie znaleźli mnie, uśmiechnął się Kowal. Postanowił się 
zdrzemnąć. Z nogi sterczała kość. W zaduchu kanału 
wyobrażał sobie, że odbiera Pokojową Nagrodę Nobla, 
wygrywa wybory na Ukrainie.  

Wreszcie zasnął. Po godzinie już go nie było.  
 
 

Łukasz Szteleblak 
 
 
 
 
 

Aut. Anna Kukowska 
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ANDRZEJ CHODACKI___ostatnie życzenie 
 
 
Wyruszyli wcześnie rano, jeszcze przed upałami. Gdy 

podjeżdżali powyżej parkingu, okolica wydawała się pusta. Za-
raz jednak zjawił się Słowak, twierdząc, że parking jest niżej 
i nie można tu wjeżdżać. Ela wyjęła dwadzieścia euro i podała 
mu, mówiąc, że musi się tu zatrzymać. Dlaczego? Bo wyżej już 
nie można. Dalej zaczynał się żółty szlak. Słowak zajrzał przez 
szybę do środka samochodu, gdzie jej mąż Marek zmagał się 
z pasem bezpieczeństwa. Potem popatrzył na kobietę i oddał 
jej banknot. 

– Macie telefon? – zapytał uważnie, spoglądając jej 
w oczy. 

– Tak – odpowiedziała, pomagając Markowi stanąć obok 
samochodu. 

Parkingowy pokiwał głową i odszedł. Chyba zrozumiał. 
Jej spojrzenie, determinację i dramat. Marek stanął prosto, 
podpierając się kijami do marszruty. Coś na kształt uśmiechu 
pojawiło się na jego papierowo bladej twarzy. Spojrzał w górę 
na szlak znikający w lesie. Gdzieś tam, o godzinę drogi stąd, 
jest miejsce naznaczone niebiańskim spokojem. Tak bardzo 
chciał tam dojść, zobaczyć ten cudowny zakątek jeszcze raz. 
Elżbieta odradzała mu to wiele razy. W końcu wiedziała, że 
musi się zgodzić. Użył słów „ostatnie życzenie”. Uderzył poniżej 
pasa i nawet ona, kobieta, zgięła się w pół.  

Powoli ruszyli kamienistą drogą. Pogoda zapowiadała się 
doskonała.  

– To dobrze – pomyślała, biorąc pod uwagę, że powrót 
pewnie odbędą na pokładzie śmigłowca ratunkowego. Wszyst-
ko opłaciła i uzgodniła. Nie była nawet pewna, czy wejdą nad 
wodospad, ale wiedziała dobrze, że zabraknie mu sił, by zejść.  

Na szlaku byli na razie sami. Szli bardzo powoli. Marek 
co chwila obcierał twarz chustką, przystając co kilkadziesiąt 
kroków. Wyglądał tak jak dawniej. Może trochę pobladł i schudł, 
no i te włosy. Bujna czupryna, której zawsze zazdrościł mu zna-
jomy fryzjer, została pewnego ranka na poduszce. Położył się 
spać po trzeciej chemii i rano wstał praktycznie bez włosów. 
Tego dnia płakała wiele godzin. A Marek milczał. Zbierał te wło-
sy z poduszki do reklamówki powoli, skrupulatnie, wyłuskując 
najdrobniejsze włoski wbite w materiał. Przyglądała się temu 
zapłakana, zasłaniając twarz dłonią. Potem wyrzucił tę rekla-
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mówkę do kosza i poprosił ją o jakąś chusteczkę. Wtedy, gdy 
wiązała mu chustę na głowie, po raz pierwszy powiedział, że 
muszą znowu pojechać do Słowacji. Jakby przeczuwał, że te-
rapia zawodzi. Początkowo zgodziła się bez słowa, ale potem, 
widząc jak szybko traci siły, zaczęła mieć wątpliwości. Chciała 
jeszcze tłumaczyć swoje wahanie brakiem czasu, ale pewnego 
wieczoru, gdy zmieniała mu plaster z lekiem narkotycznym na 
plecach, a Marek znów wspomniał o Słowacji, dotarło do niej, 
że jej mąż umiera. To wtedy wybrzmiały słowa „ostatnie życze-
nie”. Rzuciła wszystko i powiozła go na południe.  

Młynicka Dolina powoli otwierała przed nimi malowane 
zielenią ramiona. Nawet bardzo powoli, bo po godzinie nie wy-
szli jeszcze z lasu na otwartą przestrzeń. Marek był potwornie 
zmęczony. Słońce stało jeszcze nisko, drzewa dawały przyjem-
ny cień, ale za chwilę wyjdą naprzeciw masywom górskim, 
gdzie szlak wspina się mocno po kamieniach, a Młynicki Potok 
wezbrany po deszczach wdziera się pod nogi, szukając ujścia 
w położone niżej doliny. Jeszcze przed wyruszeniem rano Ma-
rek wmusił w siebie trzy Nutridrinki. Najpierw pił zwykłe, dla 
wzmocnienia. Teraz każdego ranka próbował przełknąć choć 
jeden Nutridrink Protein. Gdy zobaczyła dziś rano trzy puste 
pojemniki, domyśliła się, że jej mąż szykuje się na ciężki bój 
z ogarniającą go słabością. W tej chwili choroba zdawała się 
punktować go przy każdym niepewnym kroku. Jak zawodowy 
bokser z uśmiechem pogardy okładający bezbronnego amato-
ra.  

Po prawej przyjemnie szumiał potok. Na chwilę zboczyli 
ze szlaku, by zanurzyć w nim ręce. Kiedyś sprawdzali czas, kto 
dłużej wytrzyma po zanurzeniu rąk w lodowatej wodzie. 
Uśmiechnęła się na to wspomnienie, obcierając czoło męża 
zmoczoną w wodzie chustką. 

Milczeli. Od momentu wejścia na szlak milczeli. Tak jak 
tego dnia, gdy Marek wrócił do domu z rozpoznaniem choroby. 
Zawsze narzekał, że w jego szpitalu nie ma dobrego radiologa. 
Teraz wystarczył słaby radiolog, by rozpoznać przerzuty. A te 
były wszędzie. Siedział w jadalni z kamienną twarzą, trzymając 
w ręku ten wynik tomografii.  

Przeklęty kawałek papieru, który był teraz jak wyrok 
śmierci z opóźnioną wykonalnością. Jego koledzy z oddziału 
stanęli za wysokości zadania. Szybkie rozpoczęcie terapii 
w najlepszym ośrodku w kraju. Z każdego wyjazdu wracał taki 
sam, jak wtedy, gdy po raz pierwszy w domu pojawiło się słowo 
„rak”. Siedział, milczał i zapadał się w sobie. Po miesiącu było 
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kilka dobrych dni. Wtedy, porządkując papiery z jakimś nerwo-
wym podnieceniem, pokazywał jej wiersze zaprzyjaźnionych 
poetów, których wcześniej nie miał czasu przeczytać.  

– Popatrz, Eluniu – mówił do niej – jakie to piękne, co on 
napisał.  

Jakby chciał nadrobić stracony czas i przeżyć ten, który 
mu pozostał z pełną kontrolą wyostrzonych zmysłów.  

Spojrzała na niego, gdy odpoczywał na kamieniu przy 
potoku. Ich oczy spotkały się na chwilę. Uśmiechnął się, a ona 
odwróciła wzrok, by się nie rozpłakać. Wstał i powoli ruszył 
w górę, podpierając się kijami. Powlokła się za nim, jeszcze 
słabsza w tej chwili niż on. Wyszli na środek ożywionego po-
rannymi promieniami wąwozu. Otulona kosodrzewiną ścieżka 
pięła się do góry, to znów zbliżała do cicho szumiącego potoku. 
Cienia było niewiele, ale Marek nie odpoczywał tak często jak 
wcześniej. Patrzył uważnie pod nogi i parł metodycznie, kamień 
po kamieniu, metr po metrze, popychany jakąś przedziwną siłą.  

Najpiękniejsze miejsce na ziemi. Tak mówił o tym zakąt-
ku od dnia, gdy pierwszy raz tu trafili. Siedzieli wtedy nad brze-
giem jeziora, wsłuchując się w obezwładniającą ciszę. Od 
wschodu pochylały się nad nimi Satan i Zadnia Baszta. Od po-
łudniowego zachodu kojący cień rzucały na swoje zbocza ko-
lejne Soliska – Szczyrbskie, Pośrednie i Wielkie. Nad kotliną 
krążyły chmury w sposób absolutnie niezwykły, jakby przywią-
zane do ziemi sznurkami, robiły kółka nad ich głowami. Daleko 
w dole mrugała powierzchnia Szczyrbskiego Jeziora. Nieliczni 
turyści wkraczali do tego raju na ziemi i znikali na szlaku okrą-
żającym Solisko. Siedząc na kolorowych mchach, nie zazdro-
ścili im, że odchodzą w góry. Ela i Marek już znaleźli swoje 
miejsce. Kawałek ogrodu Eden zagubiony w słowackich Ta-
trach. On nie zabrał ze sobą wtedy aparatu fotograficznego, ale 
nie żałował mocno. Mówił potem, że te obrazy chowa w sercu 
jak wielki skarb.  

Na wspomnienie tych chwil coś ścisnęło ją za gardło. 
Uświadomiła sobie, że to może ostatnie ich wyjście w góry, 
ostatnie wspólnie spędzone chwile, ostatnie wszystko. Tym 
bardziej wstyd pomieszany z bólem rozlał się niepokojącym 
uczuciem w jej piersiach, bo przez wiele lat myślała, że istotną 
wartością jej życia jest praca. Mąż oczywiście także, oraz dzieci 
i dom. Ale to wszystko miała, nie musiała się martwić o miłość, 
przynależność uczuciową czy swoje miejsce na świecie. Mar-
twiła się więc o pracę. Gdy pewnego dnia upadła jej firma, Ma-
rek dwoił się i troił, by znaleźć jej zajęcie. Język obcy, etat 
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w nowo otwartej przychodni, nawet woził ją do swoich sędzi-
wych pacjentów, by czuła się potrzebna, pomagając innym. To 
wszystko okazało się za mało. Zapadła w letarg depresyjny, 
izolując się od wszystkiego i wszystkich. Dopiero jego choroba 
postawiła ją do pionu. Dotarło do niej boleśnie, że miłość to 
ulotny dar dany jej tylko na chwilę. I że właśnie ta chwila się 
kończy. Przy tym wszystkim, co przeżywała, widząc, jak jej mąż 
umiera, potrzeba pracy stała się szczegółem śmiesznym. Te-
raz, gdy walił się w gruzy cały jej świat, upadek jego nieistotnej 
składowej jak ambicje zawodowe mógł co najwyżej wywołać na 
jej obliczu uśmiech pobłażania.  

Ścieżka złagodniała. Szli teraz na Satana, a po lewej, 
nad kosodrzewiną, dumnie prężyły się granie Solisk. Powietrze 
było jak kryształ. Kontrasty kolorów nieba i skał wywoływały 
zawrót głowy jakby zbyt dużo piękna i czystości wpadało do 
płuc z każdym oddechem. W oddali przed nimi pojawił się wo-
dospad Skok.  

– To jeszcze tak daleko – zaniepokoiła się Ela, spogląda-
jąc na zmęczonego męża. 

– Damy radę – powiedział Marek jakby chciał ją uspokoić 
i nie przerywając mozolnego marszu, wystukiwał kijkami rytm 
wędrówki na kamienistym szlaku. 

Młynicki Potok znów szumiał odważnie, teraz coraz 
mocniejszy, choć wciąż odpowiedzialny w swoim korycie. Już 
za kilkanaście minut doszli do małego stawu pod wodospadem. 
Marek z ulgą usiadł na mchu, walcząc o powietrze. Ela znów 
pobiegła do stawu, by przynieść mokrą chusteczkę i położyć 
mu na głowie. 
 

Gdy chwilę odpoczął, spojrzeli w górę na wodospad. Po 
lewej stronie widać było zarysy łańcuchów, przeszkody, której 
prawdopodobnie osłabiony Marek nie pokona. Chyba zrozumie-
li to oboje, że nie dotrą do wymarzonego celu ich wędrówki.  

– Nie dojdziemy tam dzisiaj – odezwała się ostrożnie Ela. 
– To nic – odpowiedział cicho Marek, kładąc się na mchu 

– tu też jest bardzo pięknie. 
Kobieta usiadła obok, a on z trudem podniósł głowę i po-

łożył na jej podkulonych nogach. Teraz już nie wiedział, czy to 
chmury kołują nad nim, czy cały świat wiruje mu przed oczami.  

– Wiesz, kiedyś chciałem tam pójść – zaczął Marek sła-
bym głosem, patrząc na szlak wspinający się w kierunku 
Szczyrbskiego Szczytu. 

– Gdzie? – zapytała Ela, podążając za jego spojrzeniem. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(4)/2014 

 

 

60 
 

– Tam, w góry, przed siebie – usłyszała cichą odpowiedź 
– ale kiedy o tym myślałem, tak wiele rzeczy trzymało mnie tu, 
w dolinach – przerywał, co chwila łapiąc oddech. 

– Teraz, kiedy nic mnie już nie trzyma, zabrakło mi sił – 
dodał jeszcze i zamknął oczy. 

– Kiedyś pójdziesz – głaskała jego łysą głowę, uważając, 
by nie kapały na nią łzy – jeszcze tam pójdziesz, zobaczysz. 
 

Ludzie schodzący w dół Młynicką Doliną byli świadkami 
niecodziennego w Tatrach widowiska. Czerwony śmigłowiec, 
wisząc nad stawem, podejmował turystę leżącego na noszach. 
Na ziemi pod hałasującą maszyną stała kobieta, podtrzymując 
nosze, gdy podnosiły się w kierunku otwartych drzwi śmigłow-
ca. Trzymała ręce wysoko w górze nawet wtedy, gdy nosze by-
ły już kilka metrów nad ziemią. Podmuchy łopat maszyny targa-
ły jej długie, czarne włosy, wciskały łzy z powrotem w jej prze-
krwione oczy. Oto jej mąż poszedł na ostatnią wędrówkę. 
W góry, ścieżką, z której nie ma już powrotu.  

 
 

Andrzej Chodacki 
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GÁBOR VIDA_____________________radość gry 

 
 

Nie wiedziałem wówczas, dlaczego dziewczyny ze star-
szej klasy chodziły na szachy. My z całą pewnością przez nie 
lub dla nich spędzaliśmy każdy czwartkowy wieczór w zakurzo-
nym i przesiąkniętym zapachem potu kantorku obok sali gimna-
stycznej, gdzie materace, spękana skóra skrzyni gimnastycz-
nej, wyschnięte, muzealne buty do biegania i sznurowane, wy-
pełnione prawdziwą brazylijską gumą futbolówki przepełniały 
nas tajemniczym zdumieniem, kiedy na lekcji wuefu można było 
lub należało tam pójść, na przykład po kilka diabelnie ciężkich 
piłek lekarskich, ekspander lub plaster na rany. W szachy moż-
na było grać jedynie przy długim, wąskim stole, na którym cie-
kawą metodą frezowania wytyczono niegdyś osiem plansz do 
gry tak, że białe i czarne pola miały wyraźnie różne powierzch-
nie. 
 Latem poprzedniego roku odszedłem z drużyny koszy-
karskiej, bo cóż to za środkowy napastnik, który ma zaledwie 
metr siedemdziesiąt pięć wzrostu? Przyszły nowe, młode niedo-
rajdy, ale wyższe o przynajmniej jedną-dwie głowy, na pierw-
szych treningach nie udawały im się jeszcze zbiórki i szło 
podanie pod nogami, podanie zwrotne, a także z tablicy, lecz 
później nabrali siły i sprytu, blokowali i skakali, biegali, robiąc 
wielkie kroki, tak jak należy. Pamiętam swój ostatni rzut za trzy 
punkty, trafiłem prosto z linii bocznej, po czym spojrzałem na 
Feriego Békissa: „No, to już ostatni”. Jeszcze przed meczem 
ustaliliśmy, że jak zdobędziemy po trzy punkty, to demonstra-
cyjnie zejdziemy z boiska. Grę uniemożliwiała genetyka, bo 
któż jest winien, że nie urosłem jeszcze dwadzieścia centyme-
trów? Wszyscy zamarli, ja też spojrzałem w górę, co się dzieje, 
zobaczyłem białą tablicę, obręcz, postrzępioną siatkę, pełne 
skupienia twarze pozostałych i nerwowy ruch ręki pana Bélád-
iego: „Podanie, do środka, tam jest niekryty zawodnik!”. 
A potem tamten arogancki rzut hakiem, tak, jak robią to gwiaz-
dy w telewizji, nawet nie trzeba patrzeć, czy kosz jest zdobyty. 
Schodzimy z boiska i następuje koniec naszej koszykarskiej 
kariery. Następnego dnia wuefista długo ogląda nasze za-
świadczenia lekarskie, podwójny nieżyt oskrzeli, w mordę jeża, 
mówi, co będzie z tym światem, skoro już nawet chłopcy dosta-
ją okresu... 
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 Z jego zajęć próbowały wagarować tylko dziewczyny 
o obfitych pośladkach, te, które jeszcze nie wiedziały, że mię-
dzy urodą i ruchem jest ścisła zależność, i dopóki wszystkie nie 
przeskoczyły przyzwoicie kozła, wuefista nie mógł iść na obiad. 
Chyba od tego zaczęły się szachy. Większość myślała, że wy-
starczy siedzieć, a reszta przyjdzie sama. Któryś rodzic zazna-
czył na zebraniu, że szachy to też sport, a już tym bardziej ma-
tematyka, pomagają w myśleniu i czyż nie przyda się to do ma-
tury i w przyszłym życiu? Lepiej siedzieć przy obojętnie jakim 
stole, niż garbić się w kanale w warsztacie samochodowym, 
kopać rowy czy machać łopatą. Przynajmniej tak dyktuje mate-
matyka życia. 
 Nie znałem się wówczas na tych sprawach, choć byłoby 
dobrze opowiedzieć tę historię krok po kroku, tak jakby życie 
było grą w szachy i opowiadaniem bajek. Tylko że świat 
podzielony lub dający się rozrysować na regularny układ pól 
kwadratowych zawsze był dla mnie zbyt skomplikowany. Idea 
świata rozkładalnego na równe części zupełnie mi nie 
odpowiadała, niestety można to uczynić z całkiem 
zadowalającym skutkiem, a przynajmniej według chińskiej 
numerologii, szachów i informatyki, które pełnię rozkładają na 
doskonałe części, dające się zsumować w sześćdziesięciu 
czterech polach, złożyć je z powrotem też się da, ale mnie 
zawsze czegoś brakowało i już zawsze będzie brakować. Na 
podstawie świata o charakterze tablicy szachowej nie można 
było wydedukować czy rozwikłać konkretnie tego, czego 
dziewczyny ze starszej klasy chciały tej jesieni na zajęciach 
szachowych – tak nazywał je pan Galántai, drugi wuefista, bo 
określenie „kółko szachowe” najzwyczajniej w świecie mu się 
nie podobało. Czy nie słyszysz, dziecko, jak niepoważnie to 
brzmi, powiedział jednej z dziewcząt, jeśli się nie mylę, Edinie 
Sószegi, która robiła w szachach największe postępy, poza tym 
była najmądrzejsza i najładniejsza, ani Kinga Berethalmi, ani 
Nóra Krausz nie mogły dotrzymać jej kroku. Te trzy 
najładniejsze i najmądrzejsze dziewczęta niesamowicie ze sobą 
rywalizowały, co zaczęło się jeszcze w podstawówce, żyły 
zresztą ze sobą w zgodzie, ale każdy nauczyciel wiedział, że 
kiedy któraś z nich dostanie słabszą ocenę, to koniec świata… 
Zielonkawoniebieskie oczy Berethalmi zachodziły łzami, na jej 
twarz występował łagodny rumieniec, po chwili cera bladła do 
ledwo dostrzegalnego odcienia białego marmuru, śliczne, 
wąskie usta ciemniały, na smukłych, jak u pianistki, palcach 
stukały pierścionki, choć ręce nie trzęsły się jej nawet wówczas, 
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kiedy była zakochana lub rzucała palenie. Sószegi, odbierając 
ocenione na dziewiątkę wypracowanie, nie odzywała się ani 
słowem, patrzyła tylko w jeden punkt, odkładała na ławkę 
zeszyt, spod długich rzęs śledziła wzrokiem rysę na blacie, a jej 
piwne oczy stawały się wilgotne. Na przerwie z zaciśniętymi 
ustami szła do ubikacji i nie sposób było się dowiedzieć, co robi 
tam przez kolejne dziesięć minut, bo nie wydawała żadnego 
dźwięku, nie wypalała nawet papierosa, ale na następnej lekcji 
jej buzia była znów spokojna i gładka jak zawsze. Od 
niesatysfakcjonującej oceny Nóra Krausz dostawała napadu 
szału, uciekała z następnej lekcji, cokolwiek by to było, 
spacerowała brzegiem rzeki, po czym wstępowała do jakiegoś 
obskurnego baru na jednego głębszego, najlepiej z całej trójki 
znosiła alkohol. 
 Właściwie nigdy nie rozumiałem, czego tak naprawdę 
szukają na czwartkowych zajęciach szachowych, po co uczyły 
się tyle teorii, ponad stu otwarć, kombinacji szachowych, nie 
mówiąc już o zakończeniach, skoro liczba wszystkich możli-
wych do rozegrania partii przekracza sto tysięcy i nawet gdyby 
ktoś nauczył się ich wszystkich jak komputer, to i tak mógłby 
zjawić się jakiś zuchwały geniusz, który bez problemu dałby mu 
mata. Tak naprawdę żadna z trzech dziewcząt nie nauczyła się 
grać w szachy, w ich głowach nic nie kiełkowało, uczyły się 
i ćwiczyły, grały po wielekroć, i nas, młodszych o rok chłopa-
ków, mogłyby śmiało ograć, bo nudziła nas teoria i tylko roz-
grywaliśmy błyskawiczne partie, jedną po drugiej, robiąc przy 
tym masę błędów, nie przykuwając do niczego uwagi, od czasu 
do czasu kierując wzrok na którąś z gracji, jak z pionkiem 
w palcach obmyśla ruch lub tylko rozważa jego możliwości. 
Niestety nauczyciel był zagorzałym przeciwnikiem koedukacji, 
w każdym razie w kwestii szachów. 
 Musiał dostawać jakiś dodatek do pensji, pomyśleliśmy 
o tym szczególnie wtedy, gdy zardzewiałym floretem pchnąłem 
Feriego Békissa w brzuch, walczyliśmy na oślep, bo w maskach 
nic nie widzieliśmy, również tego, że z końcówki mojego floretu 
odpadła punta, nie wiedzieliśmy, że może się tak zdarzyć. Fe-
riemu złamało się albo tylko pękło jedno żebro, ale napędził 
nam niezłego stracha, bo krzyczał wniebogłosy, upadł na kola-
na, jak ktoś, kogo rzeczywiście dźgnęli w brzuch, z małej rany 
trysnęła tylko jedna kropla krwi, ale wszyscy wyraźnie słyszeli, 
jak z trudem wyjąkał: „Nie zabijaj mnie, bracie, nie zabijaj!”. To, 
że przygniotła mnie kiedyś trzydziestokilowa sztanga, nie zna-
czyło nic w porównaniu z tym, jak kiedy Nóra Krausz wspięła 
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się żwawo po linie, po czym zaczęła piszczeć, że ma lęk wyso-
kości i nie może zejść na dół, a później puściła sznur i nieźle 
sobie zdarła skórę, zrobiliśmy jej okład ze śmietany, ale nie 
pomagało. Musiałem to opowiedzieć, by wszyscy widzieli, że 
kiedy pan Galántai był spóźniony choćby tylko dziesięć minut, 
cała drużyna szachowa znajdowała się w śmiertelnym niebez-
pieczeństwie, przynajmniej z początku, na co ktoś mógłby po-
wiedzieć na zebraniu rodzicielskim, że szachy, jak matma, po-
magają w myśleniu. Jakże ja nie znosiłem tych przemądrzałych 
rodziców… 
 Najbardziej lubiłem, kiedy pan Galántai opowiadał histo-
rie o sławnych szachistach lub znanych ludziach, którzy umieją 
grać w szachy, oraz o różnych wydarzeniach światowych, które 
spowodowało jedno dobre posunięcie, lub o sytuacjach na skra-
ju katastrofy, które powstrzymał jeden dobry manewr. Jedno złe 
posunięcie figurą szachową może spowodować niedające się 
przewidzieć konsekwencje dla całej ludzkości, i choć jedna par-
tia szachów nie wywoła końca świata, wszyscy wiedzą, co na-
stąpi, jeśli jakiś generał-idiota naciśnie czerwony guzik zamiast 
czarnego – tu pan Galántai podniósł głos – więc jeśli pozwolisz, 
synu, by partner bez przeszkód zbił twojego hetmana lub kiedy 
poświęcisz na darmo choć jednego pionka, staniesz w obliczu 
końca świata, choć, chwała Bogu, ten nigdy nie nastąpi. Nie 
wspomniał, co prawda, o kanale, brudzie, smarze i plamach po 
oleju, ale ja i tak zrozumiałem… 
 Przepadałem za tamtymi ładnymi, mglistymi, jesiennymi 
popołudniami, kiedy siedzieliśmy nad wygrawerowanymi sza-
chownicami po dwóch stronach długiego stołu, ustawialiśmy 
ukruszone, porysowane figury, próbowałem patrzeć w oczy 
przeciwnika, choć nikt tego nie lubi, po czym robiłem posunię-
cie. Zazwyczaj już po pierwszych dziesięciu ruchach przegry-
wałem całą partię, bo z reguły nie uważałem, i choć miałem kil-
ka pomysłowych otwarć i mogłem prawidłowo prowadzić lekkie 
figury, zgodnie z jakąś rosyjską szkołą szachów, przy pierw-
szych zbiciach, jeśli nie byłem wystarczająco uważny, a najczę-
ściej tak się działo, traciłem jeden-dwa pionki, jeszcze częściej 
na stracenie szedł jeden z gońców lub skoczków. Później, by 
odwrócić przebieg gry, dokonywałem forsownego eksperymen-
tu, niekiedy wymyślałem taki ruch, który wzbudzał entuzjazm 
nauczyciela i który byłby godny któregokolwiek z wielkich mi-
strzów. Było to posunięcie, które z pewnością zastosował 
wcześniej Alfons X Mądry, Napoleon, Czigorin, Maróczy czy też 
sam Capablanca tyle, że oni zaraz po tym robili dziesięć kolej-
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nych tak samo świetnych kroków, pomyślałem gorzko. Jednak 
byłem z siebie dumny: skoro raz się udało, może udać się ko-
lejny, skoro raz się powiodło, jest szansa, że powiedzie się czę-
ściej i nawet będzie z tego dłuższa seria, a kiedyś wygram całą 
partię, prędzej czy później, nie tylko ja będę dostawać każdego 
popołudnia mata, bo na zajęciach panowała zasada, że nie 
można się poddawać, trzeba zawsze doprowadzić do mata lub 
sytuacji patowej, ale wówczas nastawał już z reguły wieczór. 
 Jeden z największych pedagogicznych błędów swojego 
życia pan Galántai popełnił, jak sądzę, wówczas, kiedy pewne-
go popołudnia pozwolił, czy raczej przymknął oko na to, żebym 
usiadł naprzeciwko Nóry Krausz. Może nauczysz się czegoś od 
niej, machnął ręką, choć wcześniej był przeciwny takiemu du-
etowi, w jesienne popołudnia koedukacja w wąskim kantorku 
ma zły wpływ na szlachetną sztukę szachową, powiadał zaw-
sze, lecz teraz z jakiegoś powodu ustąpił. Wiedziałem, że Nóra 
Krausz gra w szachy znacznie lepiej ode mnie, znów dostanę 
mata jednego po drugim, po czym będę siedział z nosem zwie-
szonym na kwintę, jak zwykle, gdy zbyt późno odkryję, gdzie 
wszystko zepsułem. Na dodatek to nie ona podobała mi się 
najbardziej spośród dziewcząt, w jej sposobie bycia było coś 
aroganckiego, niemal szyderczego, kiedy udawała, że mi kibi-
cuje, stawała za moimi plecami i patrzyła się na Feriego Béki-
ssa, aż ten czerwienił się i niedługo później robił jakiś niesamo-
wicie kiepski ruch, z którego Nóra chichotała i oddalała się do 
następnej pary. Nawet nie można było spławić jej zwykłym 
„zamknij się”, bo nie odzywała się ani słowem. Było w tym 
wszystkim coś niezmiernie ekscytującego, czasem wydawało 
mi się, że Nóra tak naprawdę chce mi pomóc, ale ja wolałem, 
żeby to na mnie patrzyła, nie na Feriego, bo jesteśmy dobrymi 
kolegami, jeszcze z czasów koszykówki, i było wszystko jedno, 
który z nas triumfuje. 
 Powinienem wygrać tę partię, myślałem, i przy czwartym 
lub piątym ruchu zamyśliłem się tak długo, że Nóra całkiem po-
dejrzliwie spojrzała mi w oczy, jak gdyby pytała się: „no, co 
jest?”. Następnie ledwo zauważalnie pokręciła głową, żebym 
nie robił tego ruchu, ale ja jednak go wykonałem, jak ktoś, kto 
nie rozumie znaku, a później dziwi się, że atak, posunięcie, 
obrona załamuje się pod ręką, i choć nie ma u nas zwyczaju 
poddawać się, to i tak dostanę mata, ani ładnego, ani eleganc-
kiego, ale pewnego. Nieważne, ile partii rozegramy dziś po po-
łudniu, po dwudziestu ruchach i tak poczuję, że koszykówka 
była dla mnie jednak lepszym sportem, nawet, jeśli jestem niż-
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szy o głowę od najniższego zawodnika, bo na przykład samego 
Jánosa Hunyadiego* przewyższałbym prawie o głowę. Ale dziś 
to już niemal bez znaczenia, w kanale wszystko jedno, ile kto 
ma wzrostu, brud, smar i plamy po oleju… 
 Nóra mogła się domyślać, że coś mnie gnębi, bo po trze-
cim czy czwartym macie zaczęła wiercić się na niewygodnym 
krześle, a kiedy miałem zamiar przesunąć skoczka na nieod-
powiednie pole, wówczas spojrzała na mnie krzywo, jak maco-
cha zanim skarci dziecko, i musiałem natychmiast cofnąć 
skoczka, czy też konia, bo my, chłopaki nazywaliśmy tę figurę 
koniem, hetmana zaś królową, zupełnie jak na wsi. Pomyśl tro-
chę, szepnęła Nóra, czy raczej chuchnęła, bo kiedy pochyliła 
się do przodu, zapach nikotyny w jej oddechu kompletnie mnie 
odurzył. Teoretycznie nikotyna pomaga w koncentracji. Później 
chyba pięć razy słyszałem, żebym zrobił inny krok i za każdym 
razem mój umysł rozjaśniał się, że oczywiście, w gruncie rzeczy 
ma rację, i tak bardzo cieszyły mnie te spostrzeżenia, tak bar-
dzo odurzająco działał na mnie oddech Nóry, że w końcu pra-
wie dałem jej mata, a gdybym rzeczywiście był uważny, to wy-
grałbym tę partię, ale naturalnie nie uważałem, widziałem tylko 
jej ciemne, żarzące się oczy, podczas gdy ona doprowadziła 
pionka do ósmego rzędu i tyle z tego miałem. Siedzieliśmy na-
przeciw siebie, wszyscy zbierali się do wyjścia, chowali do szu-
flad figury, starsi szukali po kieszeniach papierosów i można 
było już swobodnie rozmawiać. Pan Galántai zatopił się w lektu-
rze starego sowieckiego czasopisma szachowego, co znaczyło, 
że można iść do domu, ale jeśli komuś się nie spieszy, może 
jeszcze zostać i rozwiązać jedno, dwa dodatkowe zadania sza-
chowe. Zagrajmy jeszcze raz, powiedziała Nóra i tak też zrobili-
śmy. 
 Trudno mi sobie przypomnieć tę partię, nie wiem, co się 
ze mną działo, w szachach nie ma czegoś takiego, jak zła pas-
sa, oszukiwać też się nie da, przynajmniej nie tak, jak w innych 
grach, bo tu potrzebna jest zgoda lub współpraca partnera, ale 
teraz o niczym takim nie było mowy. Miałem przewagę w liczbie 
figur i szepnąłem Nórze, że jeśli zadowoli się nierozstrzygniętą 
partią, to ma u mnie piwo. Ale jeśli przegrasz, odpowiedziała 
szeptem, to mam dwa. Przyjrzałem się dokładnie stanowi gry, 
coś mi przypominał, ale nie wiedziałem, co, i do tej pory nie po-
trafię sobie przypomnieć. Jakby śniło mi się kiedyś, ale to bar-

                                                 
*
 János Hunyadi – 1387-1456, węgierski bohater narodowy, pogromca 
Turków pod Belgradem (1456) [przyp. tłum.]. 
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dzo dawno, jaki ruch muszę wykonać a wówczas nie ma mi-
strza, który odwróciłby przebieg partii. Po dwóch ruchach Nóra 
powiedziała półszeptem, że się poddaje, na co pan Galántai 
podniósł głowę, spojrzał na nas srogim wzrokiem i odłożył na 
bok sowiecką gazetę. Jeszcze nie potraficie grać w szachy na 
tyle dobrze, żeby móc dać za wygraną, powiedział łagodnie, 
gdyż w gruncie rzeczy był łagodnym człowiekiem, tylko bardzo 
wymagającym, czego nie potrafiliśmy właściwie docenić. Ale 
proszę pana, powiedziała gniewnie Nóra, przegrałam tę partię, 
a poza tym muszę już lecieć. Zróbcie zapis pozycji i możecie 
iść, mruknął nauczyciel i wrócił do lektury. Nóra zapisała stan 
gry, schowaliśmy figury i pożegnaliśmy się, lecz pan Galántai 
gniewał się wyraźnie, bo tylko skinął głową, nawet nie spojrzał 
w naszą stronę, a my cicho, w milczeniu, nieco przygnębieni 
czy raczej przestraszeni wyszliśmy w listopadowy mrok. Jakże 
mam dosyć tych szachów, powiedziała Nóra, po czym jeszcze 
długo całowaliśmy się przed jej bramą. 
 Swój drugi wielki pedagogiczny błąd pan Galántai popeł-
nił wówczas, kiedy bez zapowiedzi zaprosił któregoś popołu-
dnia szachowego fenomena szkoły, dwunastoletniego Andriskę 
Gála, który chodził do podstawówki, miał blond włosy i spłoszo-
ne oczy, ale za to rozdał wszystkim niezwykle szybkie i precy-
zyjne maty, później grał symultanicznie z dziesięcioma szachi-
stami, z sześcioma wygrał, trzy partie zakończyły się remisem 
i dopiero nauczyciel w jakiejś skomplikowanej końcówce wymu-
sił słabego mata. To tatuś nauczył mnie grać w szachy, powie-
dział niemalże w obronie ten mały fenomen, kiedy śliczna Kinga 
Berethalmi syknęła mu w stosownej chwili: „ty mały gadzie!”. 
Zaś ja i Feri Békiss z rozczarowaniem i życiową mądrością ty-
pową dla podeszłego wieku spojrzeliśmy po sobie: „z genetycz-
nego punktu widzenia gra w szachy jest niemożliwa”. To, że ten 
młodszy o pięć lat dzieciak już tyle potrafi i kładzie na łopatki 
całą grupę, znaczy tyle, co w koszykówce wyższy o dwie głowy 
zawodnik, który znakomicie skacze, biega i zdobywa kosze. 
Wobec tego możemy znów iść do domu, jednak szkoda było 
uczyć się tych trzydziestu trzech otwarć z pięciuset możliwych. 
Na co to komu w kanale? Sadza, smar i plamy po oleju, już to 
dobrze znamy. Ale radość gry, moi drodzy, radość gry, to jest 
najważniejsze, czyż nie rozumiecie, tłumaczył smutnym, niemal 
zdesperowanym głosem pan Galántai, kiedy na kolejne czwart-
kowe zajęcia przyszła zaledwie połowa grupy, zaś Nóra Krausz 
rozdrażnionym głosem powiedziała, żebyśmy nie analizowali 
już partii, które rozegrał z nami Andriska „Fenomen” Gál z szó-
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stej klasy, lepiej po prostu pogadajmy, bo do tej pory myśleli-
śmy, że gramy w szachy, ale najwyraźniej okazało się, że to 
jednak nieprawda. 
  Chyba to wtedy pan Galántai wymyślił kapitana Kra-
sniewskiego, żeby ratować sytuację, inny, energiczny nauczy-
ciel już dawno popędziłby całą bandę do domu, niech komuś 
nie zawracają głowy. Już miałem założyć kurtkę, całe popołu-
dnie będę się włóczyć z Nórą nad rzeką, obmyślimy plan 
ucieczki, któregoś dnia spakujemy szybko kilka przydatnych lub 
zbędnych rzeczy, pojedziemy w góry albo na pampę, żeby tylko 
nikt nie głosił nam kazań o matmie, szachach i przyszłości, bo 
wiemy, czym to pachnie: kanał, sadza, smar i plamy po oleju, 
więc o co tyle szumu? Nóra napisała w ankiecie zawodowej, że 
tak naprawdę chce zostać mechanikiem samochodowym, ale 
wychowawca skrzyczał ją, że w kwestionariuszu nie ma takiej 
opcji. 
 Słowem zdecydowałem, że poczekam, co z tym Kra-
sniewskim, skoro jest kapitanem, to pewnie nie żadnym so-
wieckim mistrzem, Nóra i większość tych, którzy przyszli, też 
zostali, bo kapitan Krasniewski był oficerem armii węgierskiej 
polskiego pochodzenia, podobno służył jako kurier w armii ge-
nerała Bema, dopóki ta jeszcze istniała, później z niewiado-
mych powodów ruszył do obozu Görgeya i na jego szczęście 
dotarł w okolice Világos po kapitulacji, skąd, rozpoznawszy 
beznadziejną sytuację, próbował zbiec. Nosił już w pamięci klę-
skę jednego powstania, wiedział, że nie czeka go nic dobrego, 
ale na próżno skradał się w polu winorośli pod Pankotą, i tak 
aresztował go rosyjski patrol, i widząc, że jest oficerem, odpro-
wadził do najbliższego rosyjskiego dowódcy, do pułkownika, 
którego najbardziej zdziwiło to, że w kieszeni jeńca w kapciuchu 
zamiast aromatycznego tytoniu zagrzechotały kunsztowne figu-
ry szachowe, jak bajkowy skarb, bo białe wykonane były z kości 
słoniowej, zaś czarne z hebanu. Naturalnie rosyjski pułkownik 
rozpoznał w nim natychmiast zapalonego szachistę i przedsta-
wił mu następującą ofertę: jeśli z dziesięciu partii Krasniewski 
wygra więcej niż pięć, wówczas pozwolą mu zbiec, jeśli mniej, 
to pozwolą mu wstąpić do rosyjskiej armii. Gdyby wynik był nie-
rozstrzygnięty, rozegrają wówczas jedenastą partię. I kiedy byli 
w środku tej ostatniej, decydującej partii, nadszedł rozkaz, żeby 
oficerów węgierskiej armii przekazać Austriakom. Kapitan Kra-
sniewski dostał dożywocie, przesiedział rok w twierdzy Aradu, 
skąd uciekł i, jak szybko potrafił, ruszył za Bemem w wir kolej-
nej rewolucji, na której udało się mu polec bohaterską śmiercią. 
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Lecz jeszcze w Aradzie podczas niewoli miał czas przemyśleć 
do końca tą ostatnią partię, nie wiemy jednak, do czego do-
szedł, bo w jedynym liście, który mógł wysłać swojej ukochanej, 
opisał dokładnie cały pojedynek, po czym zakończył list de-
skrypcją stanu przed końcowym etapem partii i dodał, że do 
rozstrzygnięcia pozostało jeszcze dziesięć ruchów… Opis partii 
wystarczył, by jego towarzysze broni otrzymali dokładny opis 
więzienia, w którym białe pionki oznaczały dolne piętro, lekkie 
figury drugie, zaś ciężkie trzecie, a wykonane ruchy odpowiada-
ły układowi korytarzy i tak dalej, biały król był z pewnością nim 
samym, zaś czarne figury oznaczały strażników i ich manewry. 
Ucieczka odbyła się tak szybko i cicho, że Austriacy odkryli ją 
dopiero po kilku dniach, ale zataili ten fakt. Gdyby więzienny 
cenzor nie interesował się szachami i nie przepisał z listu pozy-
cji poszczególnych szachów, do dziś nic byśmy o niej nie wie-
dzieli. Oczywiście nie jest wcale pewne, że Krasniewski opisał 
w tym liście prawdziwą rozgrywkę, powiedział z uśmiechem 
nauczyciel, ale jeśli wyobrażamy go sobie jako dobrego szachi-
stę, wówczas pewne jest, że w rozwiązaniu po około dziesięciu 
posunięciach biały król doprowadzi pionka do ósmego rzędu 
i zamieni go na hetmana, czy na królową, jak macie w zwyczaju 
mówić. W każdym razie to ważne, wszak kapitan wysyła ten list 
ukochanej, możemy więc przypuszczać, że jest to nie tylko za-
konspirowana wiadomość, ale też wyznanie miłosne. 
 Przemyślcie sobie ten układ, a zrozumiecie, czy to, w co 
gracie tu w czwartkowe popołudnia, jest szachami, powiedział 
na pożegnanie pan Galántai. 
 Przez kolejne dni łamaliśmy sobie głowy z Ferim Békiss-
em, który tymczasem sprawdził, że w armii Bema nie było ofice-
ra łącznikowego o nazwisku Krasniewski, nikt taki nie odbywał 
kary w więzieniu w Aradzie i doszliśmy do wniosku, że coś się 
nie zgadza w tym zadaniu szachowym, a przede wszystkim, że 
nie potrafimy grać w szachy, ale ten generał Bem też jest jakiś 
podejrzany, tak na marginesie, i dlaczego nie był pod Világos? 
Przyszło nam nawet do głowy, że poszukamy Andriska „Feno-
mena” Gála, zobaczymy, co on nam powie, lecz nie mieliśmy 
na to ochoty. Wiedziałem wówczas, że to już koniec szachów, 
ale gdy pomyślałem, że oznacza to też kres długich popołudni, 
kiedy mogłem odprowadzać Nórę do domu, ogarnął mnie smu-
tek. Co ze mną będzie, powtarzałem jak echo pełne zatroskania 
westchnienia rodziców, dziadków i połowy ciała pedagogiczne-
go. Kanał, brud, smar i plamy po oleju. Nóra pewnie zostanie 
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lekarzem, pilotem lub stewardesą. Okropne są te dylematy 
związane z wyborem przyszłego zawodu. 
 Na ostatnią w moim życiu lekcję szachów przyszedłem 
pierwszy, po mnie nikt długo się nie zjawiał. Wydawało się już, 
że będę sam, zacząłem wiercić się przy długim stole, za nic nie 
chciałem spędzić połowy popołudnia w parze z panem Gal-
ántaim, zarówno on, jak i ja dobrze wiedzieliśmy, że nie przero-
biłem nawet jednej czwartej tego, co ochoczo i z zapałem za-
dawał nam do domu. Nie potrafię sobie wyobrazić, o czym też 
moglibyśmy rozmawiać, gdyby Nóra się nie zjawiła. Ale przy-
szła dziesięć minut później, tyle można było się spóźnić na po-
południowe kółko szachowe. Nie usiadła tam, gdzie zwykle, ale 
od razu dołączyła do mnie i jak ktoś, kto denerwuje się, że źle 
odrobił zadanie domowe, szepnęła w moją stronę, czy rozwią-
załem Krasniewskiego, a w jej oddechu wyczułem zapach tyto-
niu. Mogłem się tylko uśmiechnąć, to ostatnia okazja, teraz już 
wszystko jedno, i wyciągnąłem asa z rękawa, że w armii Bema 
nie było takiego oficera łącznikowego. Co więcej, zadanie sza-
chowe zawiera błąd. Nie może być, powiedziała stanowczo, jak 
ktoś, kto jeszcze wierzy dorosłym. Obruszyłem się na to: świa-
towa prasa pełna jest kłamstwa i błędów drukarskich, więc 
czemu jedno zadanie szachowe nie może być błędne?! 
 I znów siedzieliśmy naprzeciw siebie w zakurzonym kan-
torku, dookoła nas na półkach przeróżne przedmioty, zapach 
potu minionych pokoleń, okrzyki „naprzód” i „wycofać się”, pa-
miątka po meczach koszykówki i piłki nożnej. Ani to sport, ani 
matematyka, ani też zabawa. Znudzony wykładałem figury, 
strukturę pionową Krasniewskiego znałem już na pamięć, gra-
łem białymi, bo lubiłem je bardziej, potrzebowałem tej przewagi 
ruchu, nawet jeśli nie przychodzi automatycznie. Szumiało mi 
już w głowie od tych wszystkich wypróbowanych kombinacji, 
jeśli zrobię taki ruch, ty wykonasz taki, jeśli postawię figurę tu-
taj, wówczas ty tam, a to posunięcie jest niemożliwe, tego też 
nie warto uczynić, bo wtedy… I rzeczywiście było to nierealne, 
poważni szachiści nie mogli dopuścić do sytuacji, w której biały 
król pozostałby sam z jednym pionkiem do zamiany. Widziałem, 
że Nóra denerwuje się coraz bardziej, nie wiedziałem, dlaczego 
to dla niej takie ważne, ale czemu było to istotne dla mnie, dzi-
wiło mnie jeszcze bardziej. I nagle przyszło mi do głowy, że jak 
kiedyś zawsze grałem białymi figurami, to trudno było zaczynać 
czarnymi, jakby nic nie było na swoim miejscu i czasem bardzo 
mi to przeszkadzało i powodowało niepewność. Miałem przed 
sobą czarno na białym rozwiązanie, był nim Krasniewski, który 
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nie był oficerem łącznikowym Bema, nie był więziony w twier-
dzy Aradu i nie wysłał za pośrednictwem ukochanej zakodowa-
nej wiadomości do swoich przyjaciół, ale gdyby rzeczywiście 
istniał, to z pewnością zmieniłoby ustawienie figur, zatem przez 
to, co białe, rozumiane jest to, co czarne, zaś czarne, staje się 
białe, częściowo dlatego, żeby cenzura miała problem ze zro-
zumieniem wiadomości, a częściowo dlatego, że nie możemy 
być białymi graczami, którymi są Austriacy w Aradzie, przy-
najmniej po złożeniu broni przez rewolucjonistów węgierskich 
pod Világos*. 
 Przestawiliśmy figury, białe zamieniliśmy z czarnymi i na 
odwrót. Co wy tam kombinujecie? – zagrzmiał pan Galántai, 
kiedy po raz drugi rozegraliśmy w piętnastu posunięciach grę 
końcową, w efekcie czego na szachownicy pozostał czarny król 
z jednym pionkiem. Właśnie oszukujemy, powiedziała bezce-
remonialnie Nóra Krausz. Idźcie się lepiej całować, powiedział 
pan Galántai, i tak nic z was nie będzie! Ale my znaliśmy ciąg 
dalszy: kanał, brud, smar i plamy po oleju… 
 I jeszcze radość gry, której się wówczas nauczyliśmy. 
 
 

przełożył Daniel Warmuz 

                                                 
*
 Wszystko staje się jasne również dlatego, że po węgiersku białe figury 
nazywa się jasnymi, a sama nazwa miejscowości znaczy tyle, co „jasny” 
[przyp. tłum.]. 



 
 
 
 
 

Konfrontacje 

 

 

73 
 

wiersze 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(4)/2014 

 

 

74 
 

PIOTR GAJDA__________________________wiersze 

 
 
 

Sklepienie 
 
 
Ta historia zaczyna się jak koniec, albo jak  
zima w Wielkanoc, gdy już nie możemy istnieć  
w dotychczasowej postaci, ani w tym czasie 
i miejscu, pod niebem naruszonym przez  
kosmiczne próbniki, które zastały w oddali  
 
martwą ciszę. Przywitajmy proroków  
nieznanych we własnych krajach, o oczach  
jak butelka lejdejska, zwiastujących nadejście  
dusznego planu, który obsiadły muchy,  
jakby zawarta w nim logika, tak w państwie  
 
zwierząt, jak i ludzi, była zaropiałym kącikiem  
oka, lepem lub łajnem, jakim uszczelnia się  
szpary w porządku rzeczy. Kto więc uniesie  
ciężar stygnącej lawy? Kogo zamkną w bursztynie  
obdarowując historią? Ten przetrwa, a tamten  
 
zginie opowiadając do końca o domach ze szkła,  
ścianach strzelistych niby granie szklanych  
zboczy, od których odpadali alpiniści  
niosący w plecakach rodzinne fotografie  
w wysokiej rozdzielczości, supły  
 
na poskręcanych linach, ponieważ koniec  
znanego im świata zapisali pismem kipu.  
A co, jeśli przyjdzie na nas plaga wiecznego  
trwania na planecie, a jej obroty podkręci waga  
dusz zgromadzonych na wszystkich  
 
kontynentach? Przygniecie ciężar prochów,  
z jakich powstały góry, gdzie szukając dla  
siebie sensu ginęli najodważniejsi w czasach,  
kiedy nawet Wielki Zderzacz Hadronów nie zdołał  
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nabić guza na czaszce ziemskiej skorupy  
 
uderzeniem boskiej cząstki.  
 
 
 

Nieznośna awaryjność bytu 
 
 
Istnienie bywa odczuwalne jak atmosferyczne ciśnienie,  
unosi się na tych samych subtelnych przeczuciach,  
które porywają w dal zarówno komunikat z Houston  
jak i balonik z wesołego miasteczka. Lecz z czasem  
 
coraz bardziej przypomina tarzającego się po ziemi węża,  
przez którego przepływa sprężone powietrze, napełniając  
poszycie sterowca, wielki balon, unoszący w chmurną  
starość melodramatyczny error życia, lekki jak szybowiec  
 
z balsy, nieważki niczym zasuszona ważka przybita  
szpilką do słomianej maty zawieszonej przed laty  
przy młodzieżowym tapczanie, na której wisiały i inne  
trofea, o wiele straszniejsze od owadziej śmierci  
 
w męczarniach. Tak straszne, że chociaż wszystkie  
zostały wybite z mlecznej pamięci, to nadal szumią  
w uszach jak wyż na mapie nonsensu, nadciągający od strony  
zachodu, gdy życie stało się dla niego substytutem  
 
węzła. Powietrzną pętlą na końcu powrozu, przez którą  
dusza przeprawia się na krawędź, ku czarnym skrzydłom  
wrót. Ponieważ trwanie skrzypiało mu jak galeon  
w suchym doku, wystarczył jeden zryw, ostatni hals,  
 
i oto już płynie przez ciemną stronę półkuli, zmieniwszy  
uprzednio środek transportu. Przekracza równik paląc  
przy tym gumy, i czeka niecierpliwie, aż w mózgu stopi się  
topik, aby na oścież otworzyły się przed nim drzwi  
 
w kolorze black metallic. Prze radośnie naprzód, a ostrze  
dokonanego przez chwilę zastyga mu na gardle, lecz potem  
rusza dalej w płynnym posuwie nicości na alufelgach.  
A on wychylony z fazy jak zimny łokieć z ergonomicznej  
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konstrukcji, zaczyna zaraz stygnąć niby przepalony bezpiecznik,  
ale i krzyczy przeraźliwie w gasnących myślach, gdyż nagle  
pragnie znowu działać, jakby można było powtórnie  
zamknąć obwód przy pomocy pętelki z drutu.   
 
 
 

Weltschmerz 
 
 
Kosiarz dni przyprze mnie do muru,  
w obręb martwej strefy, gdzie nie sięgają  
ostrza jego maszyn, za to rzetelnie  
muskając uśpioną głowę, przystrzyże  
 
moje sny. I wstanę zbudzony na amen, 
z ustami w podkówkę, której pogańska  
symbolika przynieść miała szczęście,  
ale w przypadku moich uników  
 
oraz ucieczek, dorobiła się wyłącznie  
odcisków. Mimo to znów wybiorę  
marsz zamiast wysupłania ciała  
i rozumu z pęt katastrofy. Tymczasem  
 
każde potknięcie jest jak omdlenie  
na szynach, a tworzenie życia to ułuda,  
frykcyjne ruchy metra w chmurze  
klimatyzacji. Wychłodzone zmysły  
 
zajmują kolejkę, lecz w nowej fryzurze  
łatwiej zrobić paszportowe zdjęcie, 
niż od niechcenia zająć miejsce  
w sypialnej kuszetce, aby w jej zaciszu  
 
życzyć sobie spokojnego dnia, spoglądając  
w lico ryczącej turbiny. Kiedy pojmę,  
że na tym czy innym torze znajduje się tunel,  
na którego końcu błyszczy zachwyt,  
 
przez kakofonię przebije się myśl,  
że popełniłem błąd, stąpając twardo po ziemi,  
gdy powinienem chodzić po wodzie,  
bo czas przecież płynie. 
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Obsada 
 
 
Skosztuj ziemi, a poznasz smak wieczności.  
W tym celu wcisną cię do kopca kreta wraz  
z miniaturową mumią duszy. Potem zejdzie  
do ciebie Dante i włoży ci do głowy granat.  
Śmierć podczas balsamowania doczesnego  
 
bytu podmieni miejsca i zamieszkasz  
w apopleksji jak hrabia Cagliostro.  
Na nic więc eksplozja, chwilowe oświecenie,  
a zaraz później mrok na oko wykol. Nie masz  
już oczu, bo spocząłeś w płytkim oczodole,  
 
śladzie po ospie na ziemistej cerze spłachetka.  
Będziesz w nim gnić na oślep nie jak poeta, 
ale żołnierz, którego przyszłość namalowano  
ołowiem. Twoje istnienie ustąpi pola kolejnym,  
których przymiarki do życia przeobraziły się  
 
w kuse płótno, niechroniące od przeciągów  
we wnętrzach, po których hulają skoki ciśnienia.  
Tu ziarenko kwarcu zlepia się z innym,  
tworząc z gliny postać dzwonnika  
z Notre-Dame, obsługującego podzwonne  
 
zwiewnych miłostek, chłodnych dni, zaledwie  
letnich radości i umiarkowanych nieszczęść. 
Dlatego dobrze jest umierać wygodnie, w łóżku  
ustawionym tuż przy otwartym oknie w listopadzie,  
grudniu, styczniu, a nawet w lutym, aby zanim się kto  
 
obejrzy, spacerować w zaświatach przyodzianym  
w duszę na ramieniu. I koniec z okryciami  
szytymi ze sztucznych materiałów i na miarę,  
jeśli niegdyś skrupulatnie obmywane ciało,  
jak wcześniej ciało ojca, pod tonażem niebytu  
przekształci się w poskręcaną sylwetkę Quasimodo, 
zapamiętaną przez bliskich zamiast twojej.  
Lecz mimo to; Ave, Ceaesar, morituri te salutant!,  
dla których już w chwili urodzenia nie było ratunku 
i najważniejsi są ci, co pozostali przy życiu. 
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Route 66 
 
 
Strumień się nie zatrzymuje, nie posiada  
rezerwacji; kabin, którymi mogliśmy płynąć  
wraz z cieczą, co dawno już przepłynęła przez  
gaźnik wehikułu czasu. Tak samo i w życiu,  
 
nie pójdziemy dalej niż na koniec mola  
lub szastając na lewo i prawo pieniędzmi,  
wyłącznie od bramki do bramki autostradą  
od nikąd do nigdzie. Maszyna drży, duch  
 
koroduje. Gubi nas luksus i brak diagnostyki.  
Mijamy stany, zmieniamy ogumienie,  
z początku dni są podobne do filmu drogi  
(cadillac z otwartym dachem), choć każdy  
 
przeszły rok pozostawia egzemę na twarzy.  
Śpiesząc się, przejeżdżamy obok stacji obojętni  
wobec ich natrętnego kontekstu, w dupie  
mając ekonomikę jazdy, gdyż w rozmaitych  
 
lukach i skrytkach przemycamy wiarę  
w algorytm napędu i nawierzchni. Każdy bez  
wyjątku wiraż zastygnie w miejscu niby witraż,  
przez który wyjrzymy na puste place pamięci  
 
pogrążonej w spalinach. A życie? Ono jest  
podróżą z noktowizorem na oczach, nawet jeśli 
wcześniej pokonaliśmy darowaną przestrzeń,  
spoglądając w dal przez panoramiczną szybę.  
 
 

Piotr Gajda 
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DOROTA RYST_________________________wiersze 

 
 
 

kroki na korytarzu. zakopane 1953 
 

Dla oszczędności zgaście światło wiekuiste, 
gdyby miało mi kiedyś zaświecić. 

 
Słowa znalezione w kieszeni Julina Tuwima 
w momencie śmierci 

 
bal w operze skończony. kroki na korytarzu. cień  
giewontu za oknem. pęknięcia szczeliny szpary. życie  
wyciekło. kwiaty okazały się niewystarczająco polskie. strach  
ma różne twarze. bój się boga mawia moja żona. boję się 
 
słów których nie napisałem. gaszę światło. chowam się  
w kawiarniach. a tam wciąż serwetki. drę na strzępy  
zdania. zostają okruchy w kieszeniach. jestem wróblem  
to jest na mnie strach. 
 
 
 

pobieda znaczy zwycięstwo 
 

  więc pomódlmy się kurwąmacią  
  przygasłej czerwonej gwieździe 
 
  W. Broniewski, Człowiek – to brzmi dumnie… 

 
wiesz kiedy jest wszystko jedno można modlić się  
w nic nie wierząc. można się sprzedać  
za willę pobiedę i wódkę. zwycięstwo.  
co to właściwie znaczy. wygrane wojny 
 
przegrane życia kobiety. te które kochałem 
umarły. moje drzewo wciąż rośnie. przeżyje  
mnie dąb. i ten pomnik – spiż dźwięczący  
głucho. jak telefon w środku nocy. wierszy  
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już nie czytam. pytam co właściwie znaczy zwycięstwo.   
 
 
 

czesław miłosz w piastowie 
myśli o powstaniu 

 
 
siedemnasta. pora obiadu. na miśnieńskiej porcelanie 
nawet okupacyjna cienka zupa smakuje lepiej. byle tylko  
nie spojrzeć w okno nie zobaczyć łuny. płonie miasto. nie moje  
miasto. walczy. czemu miałbym tam być. nie chcę  
 
umierać. tu w piastowie na ulicy orzeszkowej  
u ryńców jest bezpiecznie. czasem tylko wiatr  
przynosi nadpalone kartki. fruwają nad nami jak nietoperze  
w złych snach. kiedyś to minie. obudzi mnie głos Nie martw się,  
 
wszystko odbyło się tak, jak być musiało, zrobiłeś, 
co tobie było wyznaczone  i nie musisz  już myśleć  
o rzeczach dawnych. rozgrzeszy i z tego. siedemnasta. już pora  
obiadu. Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany. 
 
 
 

dosłownie 
 
 
niedosłowność trwa już wiele miesięcy. 
umarł gustaw. nie urodził się nikt. pytasz  
kim był gustaw. właściwie też nikim. słowem 
które nie stało się ciałem. chodzę ulicami. patrzę łakomie  
 
na serwetki w knajpach. przysiadam się do nich 
wycieram usta. nie zostaje nawet ślad słów. wracam 
i tak mi ciągle niedosłownie. w lodówce chłodzą się  
kiepskie filmy o złych gliniarzach pijących podłą wódkę. 
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nad wodą elizabeth 
 

  Land lies in water; it is shadowed green. 
   
  E. Bishop, The Map 

 
jak ląd – leżę i kłamię prowadzę warsztaty 
a nie chcę nic przekładać prócz trawy i mrówek 
tu wciszęwstępowanie jest największym darem  
znacznie lepiej dziś władam milczeniem niż mową 
 
chciałabym odmówić krótki fragment Mapy 
potem zasnąć z zielenią w błękicie tęczówek 
jednak przekładam słowa i nasiąkam smarem  
i gubię coś wpatrzona w Stację benzynową 

 
 

Dorota Ryst 
 
 
 

 

Aut. Katarzyna Krużyńska 
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PAWEŁ TAŃSKI__________________________wiersze 

 
 
 

char – ty 
 
 
commune présence; 
 
j’avais dix ans. 1988, venatio, 
bordé de noir, petit dynaste, 
l’arbre roide qui ne se dévide 
est lourd de verte obscurité. 
ten kwiecisty luty, ten czerwiec 
nafaszerowany chwastami 
i chwostami; ten rok 1907, 
kiedy matka chara przysiadła 
nad stawem lata, ten sierpień 
twórczy, w roku, gdy po raz  
pierwszy złaziłem londyn; 
to strojenie gallimarda, 
prawie 40 franków, mili goście, 
znajdź poemat célébrer giacometti 
(strona 225), zasadź zdanie 
i choćby to pour tous les yeux futurs. 
dużo tu ognisk, pieczonych ziemniaków, 
wolności i nagrzanej skóry; 
 
wiatr gra w gis. 
 
 
 

floren 
 
 
wiem, przypomniałem sobie, jak nazywają się 
te żółte kwiaty, które kwitną na wiosnę. 
forsycje. 
 
idę, dzwoniąc kluczami w klatce schodowej. 
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con anima. leggiero. a tempo. allargando. 
wchodzę, dzwoniąc kluczami i kulą 
ziemską. 
 
wiem, niepamięć jest jak klucz 
wiolinowy, zawsze w tym samym okryciu, 
w tym samym upierzeniu, w tej samej 
sierści. klucze basowe dudnią w klatce 
piersiowej w klatce schodowej w klasie 
i kuchni, sali prób przygotowań 
powonień, smaków, odrobiny słowa 
na końcu łyżki. dotknij językiem 
płatków forsycji zapisanych na papierze 
nutowym, con anima, próbuję językiem 
wyciągnąć kawałek metafory, która 
utknęła w zębie. te żółte kwiaty, 
które dzwonią na pięciolinii, forsy 
 
cje koalicje monet czeków kont 
bankowych świnek na pianinie 
rozbitych kostek rosołowych 
i kostek do gry, uderzających 
w struny metafor. 
 
idę, dzwoniąc papierem nutowym, 
obrożą, widelcem, wskazówką 
sekundnika. szklanką wody. 
 
 
 

okazje czynią 

 
 
so 
 
głos na czerwonym latającym dywanie 
na czerwonej łące 
w lipowej alei w drodze na barbarkę 
 
red rain is coming down 
red rain 
red rain is pouring down 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(4)/2014 

 

 

84 
 

pouring down all over me 
 
red rain 
 
wieleśmy mieli nocy 
nieprzejednanych 
stanowiących oś konstrukcyjną 
desek spadających z nieba 
styropianu na szklanych 
ekranach paznokci 
nieprzespanych dni 
wiele mieliśmy 
czerwonego deszczu 
twarzy odbitych w czarnych krążkach 
płyt winylowych 
okładek rzuconych w kartony 
wyniesionych do piwnic 
jak tylko nadarzyła się okazja 
nauki norweskiego 
 
so 
 
ale była w nas pszczoła 
nadziei jak lato 
nawołujące rozkładające 
czerwone bordowe łąki 
do naszych 
 
stóp 
  
 

Paweł Tański 
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JAROSŁAW TRZEŚNIEWSKI-KWIECIEŃ______wiersze 

 
 
 

Petersburska sonata baletowa 
 
 
na Newskim Prospekcie nikt nie tańczy  
mosty zwodzone wodzą statki w noce wyblakłe 
od świateł ze spróchniałej rampy 
 
schodzi Piotr Iljicz nucąc Walc kwiatów  
nad Newą zamarzły ostatnie akordy  
już gaśnie październikowy słotny dzień 
 
pora spocząć panie  radco tu przy Ławrze  
i poprosić śpiącą królewnę o modlitwę 
Mir prachu twajemu 
 
nie zatonie w Ładodze żaden orzech  
a poduszki wypełnione puchem łabędzim 
tobie włożą do trumny 
 
baletki primabalerin niosąc zapach pasty do podłóg i kurz 
piruetem marszowo zatupią scherzo 
 
 
 

Sonata oceaniczna 
(ultradźwiękowa) 

 
 
nie ma czego zazdrościć ogłuchłym delfinom  
nie odczytują mowy z ust wszystko odejmą sobie  
bilans przypływów odpływów in plus i in minus 
jedzą frutti di mare nie popijając winem 
 
cesarskim ośmiornicom będzie to obojętne 
czy złowi je flotylla czy jeden rybak w sieci  
mackami nie obejmą plazmy ekran pęknięty 
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podczas transmisji skoków po salcie beczka soli 
 
na rany gąbka z octem i znieczulenie za nic  
może potrzebne będą skrzypce do operacji 
na żywym ciele instrument co przetnie szybko  
skórę Orfeuszom podwodnym nie tykając tętnic 
 
o ton co za daleko pulsuje w niebieskich żyłach  
ocean spokojnie zatapia obłoki i wnętrze ziemi  
ognistej skąd nie ma wyjścia i odwrotu nie ma  

 
 
 

Filadelfijska sonata trampkowa 
  
  
pachniało kocimi sikami 
na  całej Allegheny Avenue 
nie jedną stroną one way 
one dwie jak lalki Barbie 
  
małe dziewczynki z zapałkami 
wrzucają centy i żetony 
do ulicznego automatu los 
podarował  sztuczne  perły 
  
brelok z pękniętym dzwonem 
wolno odchodzą  zawiedzione 
i dzwoni w uchu srebrny kolczyk 
radiowóz obok z piskiem opon 
  
znowu zerwana sieć i buty 
śmierdzące trampki co za ciężar 
zawsze  do pary sznurowadła 
szalą u wagi  tworzą węzeł 
  
gordyjski rzeka dziś zatruta 
pali się mazut smog nad miastem 
i nie ma czym oddychać 
 
 

Jarosław Trześniewski-Kwiecień 
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rozmowy 
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Osiem razy o książkach i raz o zimie. 
Z Andrzejem Stasiukiem 

rozmawiają Magda Górska 
i Michał Pranke 

 
 
Magda Górska: Na początek niespektakularnie: jak 
określiłby Pan stan czytelnictwa w Polsce? 
 
Andrzej Stasiuk: Za mało czytają ludzie, to wam mogę 
powiedzieć. Jako wydawca to mówię, jako pisarz… 
 
M.G.: Krzysztof Varga powiedział niedawno, że czytanie to 
ekscentryczne hobby. 
 
Ekscentryczne hobby, no… No mało ludzi czyta. Ale to jest 
przyjemne hobby. Wie Pani, to jest tak, że jak się spotyka 
z ludźmi i brakuje tematu, to się mówi o książkach. Jak ktoś 
czyta książki, to zawsze jest większa rozmowa. Ja siedziałem 
w więzieniu przez półtora roku. To bardzo dawno oczywiście 
było. Nie było takiej generacji więzień, jak jest teraz: telewizor 
jest w każdej sali, jest wideo w każdej sali. Wtedy opowiadało 
się historie. I największe było powodzenie, gdy się opowiadało 
za papierosy, za herbatę, która tam służyła jako narkotyk, taka 
mocno zaparzona, a ludzie, którzy czytali książki, potrafili 
opowiadać. Facet przez pół nocy opowiadał Hrabiego Monte 
Christo, na przykład. Siedzieliśmy w niego zasłuchani… Może 
tak to też działa. Czytelnictwo też temu służy. Powodzenie 
u ludzi. Gdy opowiadasz historię, to cię słuchają. 
 
Michał Pranke: A co z książką elektroniczną? Coraz 
częściej czyta się na ekranie i jest chyba w ludziach pewna 
obawa przed tym. 
 
Pamiętajcie, że ja jestem też wydawcą, więc teraz próbujemy 
też w e-booki wchodzić. Audiobooki mamy i coraz więcej e-
booków. Myślimy o tym, trzeba będzie w to wejść. Jest też tak, 
że na przykład moja żona, która musi czytać zawodowo, bo jest 
wydawcą, coraz więcej czyta na Kindlu. Zwłaszcza jak się 
w podróż jedzie, to jest trudno tysiąc książek wziąć. Kiedyś, jak 
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jeździliśmy na jakieś letnie wyprawy samochodem, to Monika 
brała sto maszynopisów, bo nie miała czasu czytać w domu. 
Także to jest jakaś przyszłość, ale nie sądzę, żeby taką 
klasyczną książkę zupełnie zniszczyła. Czymś innym jest 
klasyczna książka, papier… Tak jak przecież telewizja kina nie 
załatwiła. Nie no, wierzę, że taka książka będzie bardziej 
niszowa, ale zapach książki, dotyk książki, okładka, sama 
faktura… Przecież lektura zaczyna się od dotyku okładki, od 
wąchania książki. 
 
 
 

Pisarstwo jest egoistyczną sztuką, 
interesują cię twoje książki. 

Nie ma co udawać, że z wypiekami 
się czyta to, co wychodzi. 

To gówno obchodzi tak naprawdę. 
 
 
M.G.: No tak, książka funkcjonuje teraz trochę jak gadżet, 
coś do postawienia na półkę. 
 
Wiesz, kiedyś też tak było. Te piękne starodruki, te oprawy, 
kurwa, skórzane, wyzłacane, z inicjałami. Przecież to też był 
znak czegoś wyjątkowego, czegoś elitarnego. Pierwsze książki 
to są wielkie dzieła sztuki. Niech sobie nawet będzie gadżetem, 
byleby była, no. Mi to nic nie przeszkadza. Mogę mieć 
i w elektronicznej wersji, i w papierowej. Ważne, żeby ludzie 
chcieli historii słuchać. I będą chcieli, cały czas, jakoś tam…  
 
M.P.: Wcześniej, na spotkaniu autorskim, mówił Pan o wielu 
pisarzach, wspominał Haupta, Schulza… 
 
M.G.: Jak jest ze współczesnymi autorami? 
 
Ja cenię tylko tych pisarzy, którzy umarli, tak naprawdę. Nie 
znam się na współczesnej literaturze, niewiele czytam 
współczesnej. Jasne, wydajemy czasami, ale nie jestem 
znawcą, broń Boże. Przecież nie jestem krytykiem ani 
historykiem literatury, który by czytał wszystko. To też nie 
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bardzo mnie interesuje. Wiecie, pisarstwo jest egoistyczną 
sztuką, interesują cię twoje książki. Nie ma co udawać, że 
z wypiekami się czyta to, co wychodzi. To gówno obchodzi tak 
naprawdę.  
 
M.G.: To ciekawe co Pan powiedział, zwykle uważa się, że 
pisarz wiele czyta w poszukiwaniu, powiedzmy, 
„inspiracji”. 
 
Nie tyle pisarz, co człowiek młodszy. Bardzo dużo czytałem, 
gdy byłem w waszym wieku, teraz czytam troszkę mniej. 
Czytam historię, czytam eseistykę. Czytam takie rzeczy, które 
nie są już beletrystyką po prostu. Pewnie jakoś inspirują. 
Wszystko, co się przeczytało, inspiruje. Gdzieś tam się odbija, 
potem wchodzi w krwioobieg, ale, broń Boże, nie jestem na 
bieżąco. Wiadomo na przykład, że Dorota jest zajebistą pisarką. 
Wojna polsko-ruska to było objawienie bez dwóch zdań.  
 
M.P.: A jej ostatnią książkę jak by Pan ocenił? 
 
Nie wiem, nie czytałem. Wywiad-rzeka z trzydziestoletnią 
dziewczyną… ale dobra, ok. Kiedyś robiło się takie wywiady ze 
starcami, którzy widzieli kawał historii. A niektórzy wielcy, tacy 
jak Czesław, tego typu wywiadów nie udzielali. Ale jak jest takie 
zapotrzebowanie, taki rynek, to proszę bardzo. Ale trochę mnie 
to rozbawiło. 
 
M.P.: No właśnie. Jest Pan również wydawcą, siedzi Pan 
w branży – trudno pogodzić rynek ze sztuką? 
 
Trudno jest. My staramy się przetrwać, wydawać książki. Mieć 
firmę, która zatrudnia około trzydzieści osób. Płacić autorom, 
a jednocześnie nie dawać dupy i nie wydawać gówien. Jest 
bardzo trudno. Już od czasów Kopernika wiadomo, że pieniądz 
gorszy wypiera pieniądz lepszy. Ale od początku naszym 
założeniem nie było zarabianie kasy, tylko wydawanie fajnej 
literatury. Owszem, trudno jest wydawać rzeczy na wysokim 
poziomie i przetrwać. To skomplikowane historie, dużo by 
mówić o świecie wydawniczym. 
 
M.G.: Mogę się mylić, ale pomimo tego, że niewielu ludzi 
czyta, książek pisze się i wydaje sporo. Od pewnego czasu 
na uniwersytetach powstają nowe kierunki związane z 
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pisarstwem, prowadzi się warsztaty literackie… Jaki jest 
Pana stosunek do tego? 
 
Ależ kompletnie nie mam żadnego stosunku. Wydawnictwo 
Czarne prowadzi dwa razy do roku własne warsztaty pisarskie 
i przyjeżdżają ludzie, nasi przyjaciele, pisarze. Spotykają się 
osoby, które są tym zainteresowane, to jest dla nich ważne. 
Przebywają ze sobą, rozmawiają przez tydzień. A ja? Ja tam 
tylko jestem kierowcą. Przywożę na dworzec, odwożę. Ja w to 
nie wierzę, nie będę udawał. Czasem z kimś porozmawiam. Nic 
więcej. Nie no, można nauczyć się pisać poprawnie, 
podejrzewam… Chociaż, inaczej – takie warsztaty czasami 
pomagają wyłowić z tłumu kogoś o dużym talencie. Kogoś, kto 
kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co on potrafi napisać. 
 
M.P.: Przejdźmy do trochę innej sprawy. Niedawno 
w nominacjach do nagrody Nike pojawił się komiks. 
Dobrze? 
 
 
 

Jak powiedział Josif Brodski, 
zawsze na początku wszyscy 

piszą wiersze, a później okazuje się, 
że na prozie lepiej się zarabia. 

 
 
Nie wiem. Nike jest nagrodą dziwną, bo coraz bardziej jest 
ideologiczna i polityczna, zdaje się. Widzą ideę, widzą jakieś 
tam… Ale nie widzą, czym jest literatura, czym jest sztuka 
pisania. Nie wiem, może tak ma być, nie mnie oceniać, jak będę 
chciał, to własną nagrodę będziemy przyznawać… Wymyślić 
nagrodę, która będzie czysto literacka, wybrać mądrych ludzi, 
którzy patrzą na literaturę… Komiks? No nie wiem. 
 
M.P.: Będziemy wypatrywać. Chciałbym zapytać, dlaczego 
Pan porzucił pisanie wierszy? A przynajmniej publikowanie 
ich, bo nie wiem, czy samo pisanie. 
 
Kompletnie, mam napisanych chyba sprzed dziesięciu lat 
piętnaście, dwadzieścia sztuk (śmiech). Stwierdziłem po prostu, 
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że nie będę dobrym poetą, tym bardziej że w tym kraju jest 
w cholerę fajniejszych, lepszych poetów i tyle. Właściwie 
wszyscy pisarze od wierszy zaczynali. Nie byłem przekonany 
o wartości tego, co robię, wydaje mi się, że proza jest dla mnie 
czymś ważniejszym. Co nie znaczy, że gdybym umierał na 
przykład, gdybym wiedział, że został mi rok życia, albo 
półtora… To już będę wiersze pisał, takie kondensacje, haiku 
będę pisał. Po prostu dlatego, że w pewnym momencie 
czujesz, że to nie jest twoja dziedzina. Jak powiedział Josif 
Brodski, zawsze na początku wszyscy piszą wiersze, a później 
okazuje się, że na prozie lepiej się zarabia. Tak Brodski to 
podsumował. 
 
M.P.: Wcześniej pytaliśmy o pisarzy współczesnych… 
Zapytam najogólniej – czyta Pan poezję współczesną? 
 
Rzadko. Mam swoich poetów, gdzieś widzę poetów… Chociaż 
nie jestem na bieżąco. No, Dycio jest zajebistym poetą cały 
czas. Darek Suska jest fajny, taki z pobocza zupełnie. Nie 
jestem na bieżąco, nie czytam ostatnich wierszy Świetlika na 
przykład. Nie wiem, co się porobiło. Strzelam. Tkaczyszyn ma 
taką oddzielną opowieść, taki jest pieprznięty… Ale to są faceci 
starzy, bo w moim wieku, trochę młodsi, o młodych nie mam 
pojęcia, od razu mówię. Diabli wiedzą, co tam się dzieje, może 
się dzieją jakieś ciekawe rzeczy, ale nie mnie oceniać, nie mnie 
się wypowiadać. Dwa lata temu pierwszy raz w życiu leciałem, 
Amerykanie książek nawydawali i poleciałem się tam 
„promować”, i Dycia wziąłem do samolotu. I czytać te jego 
ukraińskie, szalone wiersze… Coś niebywałego zupełnie. 
 
M.P.: Może to trochę nietakt zabierać książkę innego autora 
na spotkanie autorskie… 
 
Co za książkę? 
 
M.P.: Mamy tomik Jurija Andruchowycza, Piosenki 
martwego koguta. Jest w środku wiersz, poemat może. 
More Than a Cult, wiersz o Stasiuku. 
 
Recytował przy jakiejś okazji. 
 
M.P.: Przeczytam fragment: „Stasiuk jest Stasiukiem jest 
Stasiukiem jest Stasiukiem jest Stasiukiem”, „Stasiuk widzi 
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wszystko”. 
 
Nie no, to jest mój przyjaciel, żenuje mnie, jak pisze wiersz 
o mnie i żenuje mnie komentowanie go. Słyszałem go gdzieś 
kiedyś raz. Kumplujemy się, chodzimy po górach razem. To 
narusza intymność, ja bym nie potrafił o swoim kumplu napisać 
wiersza. Ale dobra, gdzie jest pytanie? 
 
M.P.: Jest Pan w tym wierszu postacią, powiedziałbym, 
kultową i chociaż nie będę pytać, czy sam czuje się Pan 
postacią kultową, bo to pytanie głupie… 
 
…i słusznie. Za sto lat zobaczymy, kto był jaką postacią tak 
naprawdę. Nie interesuje mnie kult, no przecież głupieje 
człowiek. W pisaniu chodzi przecież o to, kim jesteś. Chroni 
mnie przed tym mieszkanie na wsi, bo na co dzień nie 
spotykam się z pisarzami, z krytykami, na co dzień to ja jestem 
ten pisarz, co go czasem w telewizji pokażą, i to jest bardzo 
zdrowa sytuacja. Co to znaczy być kultowym… Ludzie cię 
czytają, a potem przestają cię czytać, to wszystko mija, znika. 
A potem wracasz do pokoju swojego, jesteś sam. Pisanie jest 
formą samotności. I ważne jest to, co się w pustym pokoju 
i w twojej głowie dzieje, taki kult w niczym nie pomaga, tylko 
przeszkadza. Eeech. Taki ten Jurko jest. On sam jest trochę 
kultowy. Podśmiewuję się trochę z niego, co nie znaczy, że go 
nie szanuję, nie cenię. 
 
M.G.: Ja chciałabym podziękować za Białego kruka, bo 
pomógł mi przetrwać zimę. 
 
Ktoś mi kiedyś coś fajnego powiedział o tej książce, że czytał 
i mu cały czas zimno było. 
 
M.G.: Właśnie, jakiś czas temu czytałam i cieszyłam się, że 
nie jest źle, bo przecież mogłoby być gorzej i zimniej, tak 
jak tam. 
 
Słusznie. 
 
Dziękujemy za rozmowę. 
 

 
Magda Górska, Michał Pranke 
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„Pisanie to rodzaj pychy”. 
Z Eustachym Rylskim 

rozmawia Radosław Sioma 
 
 
Radosław Sioma: Gdyby chcieć w skrócie, jednym 
zdaniem, dookreślić Pańską prozę, to trzeba by rzec, że 
jest to zdystansowany do tradycji tradycjonalizm. Ten 
paradoks chyba najlepiej oddaje i treść, i formę Pana 
utworów prozatorskich i dramatycznych. A gdyby chcieć 
prześledzić przemiany tej prozy, to należałoby powiedzieć, 
że Stankiewicz. Powrót i Warunek to powieści historyczne 
(dystansuje się Pan co prawda do tego określenia, ale 
jednak są to powieści historyczne choćby z powodu tego, 
że dzieją się w odległej przeszłości), lecz z czasem uwalnia 
się Pan od historyczności, uwalnia się także od Rosji, która 
jest jedną z Pana literackich obsesji czy fascynacji, i powoli 
skłania się ku temu, co codzienne, zwyczajne, co tak 
wyraźnie będzie widać w Pana ostatniej powieści, Obok 
Julii. Można by nawet rzec, że rozsmakowanie się 
w teraźniejszości pojawia się dopiero w Pańskich ostatnich 
utworach, z całą mocą zaś – w rzeczonej powieści. 
Chciałem rozpocząć tę rozmowę pytaniem właśnie o Obok 
Julii, w której smak świata jest najbardziej widoczny. Czy to 
się wiąże z uwolnieniem się od przeszłości? Ona jest 
widoczna, ale już w dużo mniejszym wymiarze niż 
w większości powieści. No i również – z uwolnieniem się od 
Rosji. 
 
Eustachy Rylski: Tak, chociaż Rosja też jest tam trochę obecna, 
chociażby ze względu na tytułową Julię. Myślę, że w tej mojej 
powieści jest to, co było też w poprzednich , choć może nie tak 
mocno zaakcentowane, to znaczy: najgorsze, absolutnie 
najgorsze podejrzenia co do sensu istnienia, co do absurdu 
naszej egzystencji i co do grozy świata, ale w blasku. To 
połączenie bardzo mi odpowiada i jako autorowi, i jako 
człowiekowi. Ja właśnie tak odbieram świat: z jednej strony 
widzę absurd i okrucieństwo świata, a z drugiej strony – jego 
absolutnie zdumiewającą urodę i zdumiewające piękno. Być 
może piękno bezużyteczne, ale nawet bezużytecznym pięknem 
możemy się zachwycać. I być może w Obok Julii najmocniej 
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przycisnąłem ten pedał, najmocniej to oddałem, ponieważ raz – 
jest to powieść, przynajmniej w pierwszej części, o młodości, 
a ja miałem dobrą młodość, co zresztą nie zawsze się zdarza, 
a dwa – jest to powieść o przyjemnościach. Nie o szczęściu, ale 
o przyjemnościach. Problem – mój problem, ale i problem, który 
oddaję w książce – polega na tym, że przyjemności nie sumują 
się w szczęście (ktoś mógłby powiedzieć, że jakaś suma 
krytyczna przyjemności daje człowiekowi szczęście – jednak nic 
podobnego). Przyjemności to jest jedna ścieżka, szczęście to 
zupełnie coś innego. Ale wracając do istoty Pana pytania: tę 
fascynację urodą świata i ten sensualizm w zasadzie 
oddawałem we wszystkich swoich powieściach i  
 
 
 

Jesteśmy oczarowani życiem, 
jakie nam się przytrafiło. Czujemy, 

że ono nam sprzyja. Ale powoli, jeżeli 
nie jesteśmy przy okazji idiotami, 

dobiera się do nas myśl, że nic nie jest 
za darmo i być może właśnie w tej chwili 

ktoś za moją przyjemność płaci: 
cierpieniem, niedołęstwem, starością, 
niespełnieniem, poczuciem wiecznie 

nieredukowalnych strat. 
Bo w perspektywie świata to musi się 

jakoś zbilansować. 
 
 
opowiadaniach, może w najmniejszym stopniu w swoim 
debiucie, bo tam o coś innego chodziło, ale też w jakimś tam 
stopniu. Jednak zdecydowanie tak – najmocniej jest to 
widoczne w Obok Julii, może też dlatego, że ta powieść została 
napisana przez  starego człowieka, a na starość często 
wracamy do młodości, choć czasem ją trochę mitologizujemy. 
To jest powieść będąca kalejdoskopem przyjemności, radości, 
zachłyśnięcia się życiem. Bo tak było w moim przypadku – 
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w latach męskich wpadłem w okres jakiejś mizantropii, 
zniechęcenia, nawet stanów depresyjnych, ale moje 
dzieciństwo i młodość były wspaniałe. Próbowałem to jakoś 
w tej powieści oddać. 
 
Dodam może, że Obok Julii to Pana najdłuższa powieść. 
Gdyby brać pod uwagę objętość, to zmieściłby się w niej 
i debiut, i Człowiek w cieniu. Mam jednak wrażenie, że to 
uwalnianie się od przeszłości, która i w Stankiewiczu, 
i w Warunku, jest monochromatyczna, zaczyna rodzić się 
dopiero w rzeczonym Człowieku…, ale zaledwie jako 
zalążek, idea, która wybucha w ostatnim utworze. Bo 
wydaje mi się, że Obok Julii to taka jasna powieść, i stąd to 
pytanie, czy ten długi cień Rosji i długi cień przeszłości, 
która w naszym kraju jest bolesna, w ostatniej powieści 
odsunął się i odsłonił to, co za nim się skrywa. 
 
Uważa Pan, że Obok Julii jest jasną powieścią? To bardzo się 
cieszę [śmiech]. Zarzucano mi pesymizm, mówiono, że coś 
bardziej czarnego niż Obok Julii trudno sobie wyobrazić, a ja 
uważam, że to jest powieść pełna blasku, czyli tego, co lubię 
w literaturze innych i co lubię w swoich próbach literackich. 
 
Dla mnie to jest opowieść o kolorowym świecie, o tym, że 
go dotykamy, że palimy papierosy, że możemy się do kogoś 
przytulić, że możemy zobaczyć, jak wyglądają drzewa. To 
nie jest, oczywiście, powieść łatwej nadziei… 
 
Zgadzam się. Mówiąc o przyjemnościach w mojej powieści, 
mówię o tym, co jest  dostępne, o ile spełnimy kilka warunków. 
Niestety, bardzo twardych warunków: do tego rodzaju 
przyjemności potrzebne są młodość, zdrowie, uroda, zdolność 
odczuwania, a choćby zauważania piękna, zmysłowość, zgoda 
na umiarkowany, nieraniący zbytnio innych hedonizm. One, 
pozornie, nic nie kosztują. Dobry papieros, ładna dziewczyna, 
spacer z psem, jazda na rowerze, kąpiel w jeziorze, widok 
kuropatwy czy przepiórki, która gdzieś tam przemyka, 
czerwcowy świt oszałamiający nas swoim pięknem i dzień, jaki 
nam zapowiada, podróż, jaką odbyliśmy… No, można by tak 
jeszcze długo. Jesteśmy oczarowani życiem, jakie nam się 
przytrafiło. Czujemy, że ono nam sprzyja. Ale powoli, jeżeli nie 
jesteśmy przy okazji idiotami, dobiera się do nas myśl, że nic 
nie jest za darmo i być może właśnie w tej chwili ktoś za moją 
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przyjemność płaci: cierpieniem, niedołęstwem, starością, 
niespełnieniem, poczuciem wiecznie nieredukowalnych strat. 
Bo w perspektywie świata to musi się jakoś zbilansować. Czyim 
jestem więc dłużnikiem lub kto jest moim wierzycielem – staje 
się w istocie pytaniem dramatycznym. Możemy go sobie, dla 
świętego spokoju, nie zadawać, ale nie udawajmy, że nie ma 
problemu. Świat jest urządzony podstępnie. Nadzieja, że to 
tylko chaos, jest złudzeniem. To podstęp i pułapka. Mój bohater 
nie dowiaduje się tego wraz z upływem lat i poznawaniem 
życia, on to wie od początku, tak jak ja to wiedziałem. Nie 
zaciemnia to przyjemności będących materią mej powieści, ale 
je koncesjonuje.  
 
A nie jest to też trochę powieść o beztrosce? O tym, że 
świat smakuje tak naprawdę tylko wtedy, kiedy nie 
pamiętamy o pewnych rzeczach, gdy jesteśmy beztroscy? 
A kiedy ta beztroska znika, zaczynamy spoglądać w grozę. 
 
Niestety, tak. Wie pan, wykpiłem się trochę swoim bohaterem, 
Jankiem Ruczajem, ale nie z premedytacji, raczej 
z konieczności. Mniej więcej w jednej trzeciej Obok Julii 
zorientowałem się, że ja się na bohatera tej powieści nie 
nadaję, a taki był mój pierwotny zamysł. Zrozumiałem, że ja się 
nie nadaję na bohatera żadnej swojej powieści, opowiadania, 
dramatu czy scenariusza filmowego i to była przykra 
konstatacja, sugerująca, że moje życie było po nic. Z drugiej 
strony poczułem się uwolniony od zobowiązań wobec własnej 
biografii i to mi dało swobodę kształtowania bohatera wedle 
fantazji, a nie faktów. Dotychczas zdawało mi się, że miałem 
ciekawe życie, ale próba napisania powieści o sobie obnażyła 
jego zdawkowość, niejednoznaczność, konformizm, uległość 
wobec okoliczności itp. Wracając do Pańskiego pytania, mam 
wrażenie, że każda beztroska podszyta jest grozą. Że jej cień 
pada na każdą naszą przyjemność, zabawę, iluminację, że nas 
tak naprawdę nigdy nie opuszcza. 
 
Ja się nie zgadzam z tym, że Pan się nie nadaje na 
bohatera powieści. A jako że jestem już z Pana twórczością 
zaznajomiony, patrzę na nią przez pryzmat gry, którą chyba 
każdy autor prowadzi z czytelnikiem, a która polega na 
różnicy między tym, co Pan ujawnia a tym, co Pan ukrywa. 
Bo nawet we wczesnych powieściach można odnaleźć 
wiele z Pana, chociaż akurat tutaj należało pytać przede 
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wszystkim o to, dlaczego pisze Pan o przeszłości, której 
nie doświadczył, a nie o tym, co jest Panu bliskie. Po to 
ostatnie sięga Pan dopiero później – i wtedy realizuje Pan 
tę opowieść o sobie, i ja tak właśnie Pańską twórczość 
czytam. Nie wiem tylko, dlaczego nie rozwinął Pan wątku o 
drugiej wojnie, do czego choćby ze względu na biografię 
był Pan predystynowany. I właśnie: chciałbym zapytać o to, 
co i dlaczego ukrywa Pan przed czytelnikiem. 
 
[Śmiech] Staram się być dyskretny. Bez przesady, ale jednak. 
Na przykład Stankiewicz to nie jest książka o powstaniu 
styczniowym, ono pojawia się tylko w retrospekcji, ale tak 
naprawdę chodzi tam o wojnę domową w Rosji, zresztą jedną 
z największych wojen w historii ludzkości. Miałem okazję 
osobiście poznać uczestników tamtej wojny, jednym z nich był 
mój dziadek, też Eustachy Rylski, który walczył pod Korniłowem 
i Denikinem, a potem opowiadał, że dla mężczyzny nie ma nic 
piękniejszego niż wojna. Kiedy dziadek wrócił z wojny, popadł 
w ciężką depresję, z której już do końca nie mógł się wyleczyć. 
Ale jednocześnie twierdził, że był tchórzem – że udział w tej 
bardzo okrutnej wojnie wywoływał u niego panikę. Więc wojna –  
 
 

 
 

Niezależność jest łatwa, 
bycie niezależnym to najprostsze, 

co można zrobić w życiu. 
Dużo trudniej jest być zależnym 

i pozostać przyzwoitym człowiekiem. 
 
 
przyjemność i strach. A ja w swoich powieściach usiłuję 
ukrywać to tchórzostwo, które, niewątpliwie, ja też bym 
odczuwał. Poza tym – mój stosunek do Boga. Wszyscy 
zarzucają mi, że w moich książkach w ogóle nie ma Boga, co 
jest o tyle dziwne, że jestem człowiekiem wierzącym, a ściślej, 
nim bywam. Mam jednak tyle pretensji do Boga, że pewnie Bóg 
wolałby, żebym był ateistą czy przynajmniej agnostykiem. 
Próbuję chyba trochę ukrywać swój manicheizm, bo kiedyś 
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dowiedziałem się, że jestem manichejczykiem, ale tego nie 
ujawniam. Skrywam też pewnie jakieś swoje osobiste 
kompleksy, o których nie mam ochoty mówić, bo nie jestem 
ekshibicjonistą. Wie Pan – myślę zresztą, że pisarz całkowicie 
odkryty, pisarz nagi, jest zjawiskiem odstręczającym.  
Obnażanie się to nie mój styl. 
 
Chcąc scharakteryzować Pańską twórczość, można 
powiedzieć, że jest to wielka opowieść o męskiej 
przygodzie, o przygodzie mężczyzn oddzielonych od 
rzeczywistości, samotnych, ale jednocześnie wolnych; dla 
których samotność jest ceną wolności. 
 
W jakimś stopniu. Ale niezależność jest łatwa, bycie 
niezależnym to najprostsze, co można zrobić w życiu. Dużo 
trudniej jest być zależnym i pozostać przyzwoitym człowiekiem.  
Ja mam ten komfort, że mogę być niezależny – kwestia 
szczęśliwego zbiegu kilku okoliczności – i wątpię, bym na to 
mym życiem zasłużył. Moim bohaterom często na końcu 
rachunki wystawia absurd. Chciałbym, żeby w moim wypadku 
też tak było, bo absurd to nicość, z jaką nie należy się liczyć. 
 
Nie żałował Pan nigdy, że zdecydował się na niezależność? 
 
Nic tu ode mnie nie zależało. 
 
Zapytam teraz o coś innego. Przypomnę tutaj zbiór 
Pańskich esejów Po śniadaniu, poświęconych literaturze. 
Opowiada Pan tam o radości czytania, ale znalazło się tam 
miejsce tylko dla jednego polskiego pisarza, mianowicie 
Jarosława Iwaszkiewicza. Czy to jest jedyny polski pisarz, 
który Pana fascynuje? 
 
Wie Pan – to jest tak, że Iwaszkiewicz wciąż jest dla mnie 
pisarzem najbliższym. Co nie oznacza, że jest pisarzem 
najlepszym. Tak się składa, że jego twórczość znam bardzo 
dobrze i muszę z ręką na sercu przyznać, że on napisał więcej 
rzeczy złych niż dobrych. Np. taka Sława i chwała, poza 
pierwszym tomem,  jest  fatalna. Napisał wiele nieudanych 
wierszy, esejów i opowiadań. Ale np.  Brzezina – to jest 
arcydzieło literatury nie tylko polskiej, lecz i światowej. Tak 
samo Panny z wilka czy Dziewczyna i gołębie lub Dzień 
listopadowy. A wiersze? Tylko te ostatnie, to jego największe 
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dokonania. Bardzo lubię też Matkę Joannę od Aniołów i Książkę 
moich wspomnień. Kiedyś lubiłem również Czerwone tarcze, 
chociaż teraz uważam, że ta powieść to już, niestety, 
anachronizm. Cenię Gombrowicza za dzienniki, 
najinteligentniejsze i najbłyskotliwsze, jakie znam. Reszta jego 
rzeczy się zestarzała. To jest kłopot z awangardą – nic nie 
starzeje się tak szybko jak ona. Natomiast nigdy nie mogłem 
i wciąż nie mogę przekonać się do Schulza. Trudno, 
oczywiście, porównywać Gombrowicza czy Schulza 
z Iwaszkiewiczem. Ale mogę powiedzieć wprost: spośród 
polskich prozaików najbliższy jest mi Iwaszkiewicz. Jeśli mogę, 
to jeszcze jedna rzecz. Zawsze chciałem usłyszeć od 
jakiegokolwiek krytyka: „Właśnie przeczytałem znakomitą 
powieść, która mi się nie podobała”. Nigdy tego nie ma – u nas, 
jak coś się podoba, to jest dobre, a jak się nie podoba, to jest 
złe. A to przecież logiczne, że możemy docenić coś, co nam 
jest obce. U mnie tak jest z Conradem.  
 
To jest dla mnie zrozumiałe – Iwaszkiewicz jest pisarzem 
bliskim życiu, ale jednocześnie pisarzem samotności. Ale 
wracając do poprzedniego wątku: jest Pan dla siebie często 
bardzo surowy. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że 
nie jest pisarzem, tylko autorem. Nie zgadzam się z tym. 
 
Wie Pan, ja nadal tak myślę. I to nie jest poza, nie chodzi o to, 
że się kryguję, a teraz nagle powiem Panu prawdę. Ja nie 
uważam się za pisarza. Uważam, że jestem autorem – bardzo 
dobrym autorem. Bo literatura to jest książka plus autor i nie 
wiem, co jest ważniejsze. No bo co by znaczyły utwory 
wspomnianego Conrada, gdybyśmy nic nie wiedzieli o jego 
życiu? A Hemingway bez swojego seksapilu, 
powierzchowności, kobiet, polowań, corrid, wojen? 
A wyprowadzony ze swych nowel, powieści i dramatów 
Gombrowicz? A u mnie jest tak, że moje książki funkcjonują, 
a ja jako pisarz już nie. Byłem uczestnikiem przyjęcia, na 
którym ktoś opowiadał, w jaki sposób żołnierze armii 
napoleońskiej rozpalali ogień, że robili to, posługując się iskrą 
z pistoletów. Podszedłem i zapytałem: „A skąd pan to wie?”. 
„Czytałem w książce”. „A w jakiej książce?”. „Miała tytuł 
Warunek”. „A kto ją napisał?”. „Jak Boga kocham, nie 
pamiętam. Ale miał taki dziwny pseudonim przed nazwiskiem”. 
Powiedziałem: „Wie Pan, to ja napisałem tę książkę, a to, że 
ogień zapalano od iskry pistoletowej, wymyśliłem. Tak 
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najprawdopodobniej nie było”. I ja nie mam do tego człowieka 
pretensji, bo to po prostu tak jest. Pisarz to jest instytucja, my 
jesteśmy ciekawi, jak i co on mówi, jak wygląda, gdzie mieszka, 
kto jest jego żoną, kochanką, przyjacielem, wrogiem. Czego się 
wyrzeka i jakie nałogi go meczą. W moim przypadku tego nie 
ma, ale to nie jest dramat, nie mam z tego powodu 
kompleksów. Wystarczy mi, że jestem dobrym autorem, nie 
muszę być pisarzem. Mam, co prawda, wizytówkę, którą 
wydrukowała mi żona, a na której napisane jest „Eustachy 
Rylski, pisarz”, ale jeszcze nikomu jej nie wręczyłem. 
 
Ostatnimi czasy udzielił Pan kilku dość głośnych 
wywiadów związanych z życiem politycznym w Polsce. I to 
jest głos autora czy po prostu głos obywatela? Jest Pan 
niezadowolony z tego, co się dzieje w kraju? 
 
Pewne rzeczy mi się podobają, inne nie, jak wszystkim. 
W zasadzie to było głośne po tym, kiedy poparłem Palikota, 
mówiąc, co przedostało się potem do „Wyborczej”, że 
w katastrofie smoleńskiej więcej jest Mrożka niż Szekspira. I to 
dotknęło prawicowców do tego stopnia, że poddali mnie 
jakiemuś ostracyzmowi, przysyłali mi zużyte prezerwatywy na 
przykład, jakieś listy z szubienicami. „Ty chuju!” – to chyba 
najdelikatniejsze określenie mojej osoby, jakie od nich 
usłyszałem, a jakie można tu przytoczyć, reszta jest nie do 
powtórzenia. A mnie chodziło tylko o to, żeby powiedzieć: 
ludzie, zastanówcie się! Przecież wśród ofiar tej katastrofy byli 
najpewniej również jej sprawcy. Nie róbmy z tego misterium. To 
dramatyczna w skutkach kraksa komunikacyjna, nic więcej. 
Teraz wiele osób tak mówi, ale wtedy, trzy miesiące po 
katastrofie, tylko Palikot miał odwagę to powiedzieć, a ja 
miałem odwagę go w tym publicznie poprzeć, ale tylko w tym. 
Ja nie mam nic wspólnego z Palikotem i to, że potem ubrano 
mnie w jakąś przyjaźń z nim, jest nonsensem. Zdumiewa mnie 
jego wojujący antyklerykalizm i przekonanie, że to jest 
transmisja do władzy. W Polsce? Wolne żarty. Przykro to 
przyznać, ale jestem rozczarowany Platformą Obywatelską, jej 
kunktatorstwem, konformizmem, kompletną niedecyzyjnością. 
Jak długo, do cholery, można wymuszać na elektoracie 
akceptację tylko dlatego, że się jest mniejszym złem? Irytują 
mnie też opinię, że jesteśmy młodą demokracją i mamy prawo 
do niedojrzałości. To ciężka dysfunkcja naszego życia 
społecznego, mylona często z fantazją. Bo fantazja jest 
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błyskotliwą zaletą, z którą jako naród się gruntownie mijamy, 
a niedojrzałość, choć brzmi lekko, ponurą katastrofą, którą, 
mam wrażenie, celebrujemy.   
 
Miałem też na myśli wywiad, w którym mówił Pan, że 
Polska jest słabą demokracją – taką, która nie chroni tych, 
którzy tej ochrony potrzebują. 
 
No tak. To jest nasz problem w zasadzie od 1989 roku. Państwo 
jest albo słabe, rozchwiane i neurotyczne, albo go w ogóle nie 
ma. A tym, co mnie najbardziej w tym państwie irytuje, to to, że 
ono potrafi być bezwzględne wobec słabych i bezbronnych,  
 
 
 
 

Pisanie to jest rodzaj pychy. 
I muszę powiedzieć jako mężczyzna 

u schyłku życia – bo jestem już u schyłku 
życia – że ze wszystkich doświadczeń, 
nie wiem: przyjaźni, podróży, miłości, 

romansów, doświadczenie pisania jest 
najbardziej ekscytujące. 

A przy tym najtrudniejsze. 
 
 
a zarazem bardzo wielkoduszne dla silnych, od których to 
państwo może jakoś oberwać. Ja mieszkam pod Warszawą, 
w rejonie, w którym niegdyś działały dwa największe syndykaty 
przestępcze, Pruszków i Wołomin, i muszę powiedzieć, że ich 
bezkarność, granie na nosie państwu, zawsze mnie dziwiły, 
choć jednocześnie widziałem i widzę bezwzględność państwa 
wobec bezbronnych, starych, chorych, takich, którzy sami nie 
mogą się bronić, których nie stać na adwokatów. To mi się nie 
podobało i wciąż nie podoba. My z żoną mamy pod opieką kilka 
osób i kilka zwierząt, na których państwo postawiło krzyżyk 
i gdyby nie nasza pomoc, to te bezbronne istoty skończyłyby 
źle. Najgorsze jest to, że jakikolwiek rząd by nie rządził, to nic 
się nie zmienia. Ja obserwuję np., jak policja wieje przed 
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kibolami, a dwa radiowozy potrafią interweniować w sprawie 
babci handlującej tulipanami bez zezwolenia. To wyjątkowo 
demoralizujące.  
 
Wrócę teraz do początku rozmowy. Pana pierwsze 
powieści, debiut zwłaszcza, to jest opowieść kogoś, kto 
walczy po stronie Rosji, walcząc jednocześnie przeciw 
Rosji. A w Obok Julii jest już zupełnie inaczej. Czy jest to 
wynikiem przemian, jakie nastąpiły po roku 1989? Nie tylko 
w polityce, ale w życiu społecznym, ekonomicznym. 
 
Nie, takich związków nie ma. Rzeczywistość aż tak nie wpływa 
na moje próby prozatorskie. Jest raczej inspiracją niż treścią, 
tematem. Chociaż zdecydowanie bliższy rzeczywistości – także 
mojej, nawet mnie osobiście – jest Jan Ruczaj niż choćby taki 
pułkownik Stankiewicz. Stankiewicz to człowiek, którego 
czasem w ogóle nie rozumiem. 
 
Pisze Pan coś teraz? 
 
Z ulgą – nie. Oddałem w połowie grudnia zeszłego roku do 
druku Obok Julii i od tego czasu nie napisałem ani jednego 
zdania. Natomiast podpisałem umowę na zbiór opowiadań, już 
w większości napisany, chociaż muszę jeszcze dopisać trzy, 
cztery rzeczy, o czym myślę z trwogą i niepokojem, bo pisanie 
mnie męczy i nudzi, co zawsze powtarzam. I zawsze wtedy 
pada pytanie: to po cholerę Pan pisze? Jeśli dodatkowo nie żyje 
Pan z pisania, to po co się tak męczyć? Otóż ja się męczę… 
z pychy. Pisanie to jest rodzaj pychy. I muszę powiedzieć jako 
mężczyzna u schyłku życia – bo jestem już u schyłku życia – że 
ze wszystkich doświadczeń, nie wiem: przyjaźni, podróży, 
miłości, romansów, doświadczenie pisania jest najbardziej 
ekscytujące. A przy tym najtrudniejsze. W ogóle – nie tylko 
pisanie, każda forma twórczości jest jednocześnie ekscytująca 
i trudna. I to jest właśnie powód, dla którego się to robi. 
 
Jeśli naprawdę pisze Pan z pychy, to chyba nie zostaje nam 
nic innego, jak podziękować Bogu, że czasami jednak 
ludzie bywają pyszni. I tym optymistycznym akcentem 
pozwolę sobie zakończyć rozmowę. 
 
[Śmiech] No nie wiem, czy takim optymistycznym. 
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[Śmiech] Trochę smutne jest to, że nic nowego Pan nie 
pisze. 
 
Zależy jak na to patrzeć. [śmiech] 
 
[Śmiech] Dziękuję bardzo. 
 
Dziękuję. 
 
 

Radosław Sioma 
 
 

Aut. Anna Kukowska 
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Polska–Anglia (nie tylko) literacko. 
Z Markiem Kazmierskim 

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
Anna Dwojnych: Z czym głównie kojarzono polską 
emigrację, kiedy wyjechałeś na Wyspy w 1985 roku? 
 
Marek Kazmierski: Gdy wylądowałem w zachodnim Londynie w 
latach 80., bycie Polakiem niosło za sobą prestiż. Polacy ładnie 
się ubierali, ładnie mówili, czytali książki, walczyli z komuną. 
Kojarzyli się z Wałęsą (tym jeszcze dobrym Wałęsą), papieżem, 
Kieślowskim, Polańskim… Nigdy w Anglii w jakikolwiek sposób 
nie odczułem żadnej dyskryminacji. Anglicy bardzo dobrze 
tolerowali takich jak ja, którzy przyjeżdżali do Anglii i za 
mniejsze pieniądze lepiej wykonywali swoją pracę. 
 

 
Obecnie mniemanie o polskiej kulturze 

wśród Anglików jest bliskie dna. 
Oni nie mają pojęcia, że Józef Konrad 

czy Kopernik to byli Polacy, zapomnieli, 
że Polakiem był Kieślowski, Chopin, 

Polański. 
 
 
To podejście chyba zmieniło się w czasach, kiedy 
zakładałeś swoje wydawnictwo i nastąpiła fala emigracji 
zarobkowej… 
 
Niestety, obecnie mniemanie o polskiej kulturze wśród Anglików 
jest bliskie dna. Oni nie mają pojęcia, że Józef Konrad czy 
Kopernik to byli Polacy, zapomnieli, że Polakiem był Kieślowski, 
Chopin, Polański. Nikt tutaj nie wie, że Polakiem był Feliks 
Topolski, który przyjechał do Anglii w 1935 roku, w 1939 był 
oficjalnym artystą angielskiej marynarki, a później oficjalnym 
artystą koronacji. Stało się tak, ponieważ Topolski nie 
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identyfikował się ani z Polską, ani z Wielką Brytanią, po prostu 
pracował i robił doskonałą sztukę. Tu pojawia się pytanie, czym 
jest tożsamość artysty jako tożsamość człowieka, który posiada 
paszport danego kraju.  
 
Czy poprzez działalność swojego wydawnictwa chciałeś 
pokazać Anglikom, jakich ważnych twórców ma Polska? 
 
Ja przez promocję polskiej literatury rozumiem działalność 
wydawnictwa, które wydaje po prostu dobre książki. Jeśli te 
książki będą cenione i czytelnika zainteresuje, skąd pochodzą 
ich autorzy, tacy na przykład jak Jakobe Mansztajn czy Adam 
Wiedemann, to jest to według mnie właściwsza droga niż 
promowanie jakiejś książki pod polską flagą. 
 
W  swojej działalności wydawniczej skupiasz się głównie 
na autorach pochodzących z Polski, czy bardziej interesują 
cię pisarze spoza rodzimego kraju? 
 
Nasze Center w Londynie nazywam żartobliwie „To Nie Polski 
Center”, ponieważ nie ma nad nim flagi takiego lub innego 
kraju. Nie interesuje nas promowanie kultury outsiderskiej czy 
insiderskiej, wschodniej czy zachodniej. Chcemy po prostu 
skupiać dookoła siebie ludzi, którzy są kreatywni, bez względu 
na to, czy są oni z Ameryki czy ze Szkocji. To trudne, bo ludzie 
lubią kategorie, wszyscy potrzebujemy kategoryzowania 
i generalizacji, ale my właśnie staramy się przełamywać 
stereotypy. Opublikowaliśmy ostatnio książkę marokańskiej 
poetki, która pisze po francusku, mieszkając w Belgii. W ciągu 
jednego dnia sprzedaliśmy w Belgii 100 egzemplarzy tej książki 
(każdy ręcznie szyty i ręcznie numerowany) po 15 euro za 
egzemplarz. 
 
Jakie dostrzegasz różnice między polskim i angielskim 
środowiskiem literackim? 
 
Przede wszystkim w księgarni w Anglii nie znajdziesz 
czasopism kulturalno-literackich. Będą tam magazyny na temat 
biegania po mieście i biegania po górach, o broni białej i palnej 
czy budowaniu kolei, ale nie ma niczego z branży literackiej, bo 
w Anglii nie ma pieniędzy na takie rzeczy. W Polsce wejdziesz 
do Empiku i widzisz, że każde miasto ma swoje czasopismo 
literackie, swój festiwal literacki i literacką scenę. W Anglii tego 
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nie znajdziesz. Tu nie ma fajnych literackich miejsc, nie ma 
dyskursu, brak większych konkursów, prestiżowych nagród.  
 
Więc co jest? 
 
Jest grupa ludzi, którzy bez tych wszystkich wsparć działają tak 
naprawdę w niszy. Bo w Anglii nie znajdziesz czegoś takiego 
jak nagroda im. Szymborskiej, gdzie dostajesz 200 tys. złotych 
za jedną książeczkę, czy odpowiedników naszego Silesiusa, 
Złotego Środka Poezji czy Nike, którą transmituje telewizja. Nie 
wiem, czy to jest dobre czy to jest złe, choćby takie 
oczekiwanie, że możesz wygrać. Tłumaczyłem Jakobe 
Mansztajna, debiutował w 2009 roku, wygrał Silesiusa, miał 
nominację do Gdyni. Przyjaciółka poetka zastanawiała się 
wtedy, czy on pozbiera się po tym sukcesie. Jest pięć lat 
później i książki cały czas nie wydał, a wszyscy na nią czekają, 
więc jest z tą sławą pewien problem. 
 
Jak środowiska literackie z Polonii zapatrują się na życie 
literackie w Anglii? Czy Polonia próbuje przeszczepić na 
brytyjski grunt wzorce literackie z Polski, czy też zamyka 
się we własnym gronie? 
 
Z jednej strony jest bardzo słabo, jeśli chodzi o kulturę polonijną 
w Wielkiej Brytanii, z drugiej  jest cała masa artystów, 
kreatywnych ludzi kultury, profesjonalistów, którzy podobnie jak 
Feliks Topolski robią swoje, nie myśląc o tym, jaki paszport 
zostawiają w szufladzie, gdy rano wychodzą z domu. Po prostu 
pracują z tymi, którzy są najlepsi, najciekawsi itd.  

 

 
Zakładanie wydawnictwa było dla mnie 
takim „donkiszotowym” podejściem do 
dekonstrukcji całej branży literackiej. 

 
 
W jakim języku piszesz?  
 
Piszę jedynie po angielsku. Uczyłem angielskiego zarówno 
w więzieniach i centrach uchodźców, jak też dyrektorów 
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banków międzynarodowych, więc wiem, jak różnią się 
narzędzia, którymi są pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie. 
Ludzie czasem nie chcą mi wierzyć, a nawet są źli, że piszę 
maila czy sms po angielsku, ale ja po prostu meczę się 
z napisaniem smsa po polsku, bo zupełnie czym innym jest 
mówienie w jakimś języku, a czym innym pisanie. Dla mnie 
pisanie po polsku jest absolutnie męką. 
 
Skąd pomysł na założenie wydawnictwa OFF_PRESS? 
 
Publikowałem po angielsku, a wciąż wszyscy mówili mi: „musisz 
Marku pisać recenzje, publikować opowiadania, wygrywać 
nagrody, dopiero wtedy dopuszczą cię do publikowania 
powieści”. Tak właśnie jest, podobnie zresztą jak w Polsce, 
trzeba przejść przez te wszystkie szczeble literackiej kariery. 
W pewnym momencie zrozumiałem jednak, że to niczego nie 
gwarantuje, że cały czas będę tutaj outsiderem, ponieważ nie 
skończyłem Oxfordu, moi rodzice nie chodzą na pewne gale 
a ja nie mam dostępu do pewnych agentów literackich i niestety 
pewne drzwi zawsze będą dla mnie zamknięte. Trzeba było 
albo te drzwi rozwalić, albo obejść ten system. W moim 
przypadku zakładanie własnego wydawnictwa wynikało także 
z frustracji bycia pionkiem w dużej grze, gdzie w wydawnictwie 
zarabia projektant okładki, dystrybutor, drukarz, redaktor, 
właściciel wydawnictwa, a pisarz jest na samym końcu. 
Zakładanie wydawnictwa było dla mnie takim „donkiszotowym” 
podejściem do dekonstrukcji całej branży literackiej.  
 
Wiem, że OFF_PRESS posiada ciekawą siedzibę. 
 
Prowadzimy wydawnictwo na legalnym squacie. Jest taka bieda 
w Anglii, że właściciele nieruchomości komercyjnych muszą 
płacić bardzo duże podatki rządom lokalnym, więc po prostu 
przekazują je za absolutny bezcen takim fundacjom, jakie ja 
prowadzę, żeby ktoś się tym opiekował. W centrum Londynu 
robimy warsztaty szycia książek ręcznych, mamy studio 
fotograficzne, galerie książki, studio produkcji filmów. Na dole 
budynku jest papier, magazyn, warsztaty, kaligrafia, a na górze 
tylko cyfra: filmy, radio, zdjęcia. Ten budynek jest fizycznym 
przykładem, czym jest książka taka i taka. Tylko pytanie, gdzie 
chcesz być dzisiaj: na górze, na dole, czy może i na górze i na 
dole? 
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Gdy wybierasz autorów, których będziesz tłumaczył, 
kierujesz się osobistymi sympatiami czy radami innych? 
 
Kieruję się własną wrażliwością, radami innych, a przede 
wszystkim tym, co, jak mi się wydaje, zainteresuje czytelnika.  
 
Jaki jest zasięg wydawnictwa OFF_PRESS? Reklamujecie 
się także wśród Polonii? 
 
W ogóle nie docieramy do Polonii, Polonia nie ma czasu na 
czytanie książek. Próby otwierania polskojęzycznych księgarń 
w Londynie cały czas spotykają się z porażką. Współczesna 
Polonia siedzi na Internecie, nie czyta książek. W swojej pracy 
skupiłem się na świecie poważnej literatury i poetów, świecie 
akademickim i tak, jak rok temu ściągaliśmy do Londynu 
Wiedemanna, Bargielską, Dehnela, tak też pisarzy tego 
samego kalibru chcemy zachęcić do czytania polskich autorów. 
Myślę, że z czasem to oni rozpoznają jakość tej literatury 
i poprzez to zainteresują nią czytelników.  
 
Skąd pomysł na założenie magazynu „Not Shut Up” 
publikującego wiersze penitencjariuszy zakładów karnych 
czy pacjentów szpitali psychiatrycznych? 
 
Robiłem warsztaty literackie w szkołach i w więzieniach. Wierz 
mi, jak spuścisz tych ludzi ze smyczy, są w stanie 
wyprodukować bardzo dobrą literaturę. Nie doskonałą, ale 
bardzo dobrą. Ten magazyn był konsekwencją tego, że jeśli 
w Anglii nie ma czasopism literackich, gdzie można 
opublikować te naprawdę dobre teksty, to trzeba stworzyć do 
tego magazyn taki, jak nasz.  
 
Jakie osoby są gośćmi Twojego magazynu? Mam na myśli 
to, za jakiego rodzaju przestępstwa są skazani, jakie 
odsiadują wyroki? 
 
Poezja często też znaczy: pedofilia. Nie żartuję, dostajemy 
bardzo dużo dobrej poezji zazwyczaj z miejsc, gdzie trzymają 
ludzi skazanych za seksualne przestępstwa. Ale to też zależy 
od tego, czy są w danych więzieniach dobre warsztaty 
kreatywnego pisania. Tam, gdzie są, często pojawia się 
prawdziwy talent. Pisanie nie jest magią, można się tego 
nauczyć. A nawet trzeba. 
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O czym piszą autorzy „Not Shut Up”? Czy o tym, że są 
wykluczeni, skazani? Można wskazać wspólny motyw tych 
tekstów, mówić o swego rodzaju „poezji więziennej”? 
 
Jak to się mówi: what you put in, is what you get out. Jeśli 
zostawisz tych ludzi samym sobie, to będą pisali o tym, co się 
dzieje pod nosem. Jeśli w więzieniu jest dobry nauczyciel 
kreatywnego pisania, to ci ludzie piszą bardzo różne rzeczy, bo 
dostają sygnał i przyzwolenie na to, że nie muszą być 
więźniami swojego doświadczenia czy swojej kultury, ale mogą 
pisać o wszystkim, stojąc na tej wyjątkowej pozycji, jaką jest 
pozycja literata.  
 
Czy pracując z tak różnymi osobami, uważasz, że każdy 
może tworzyć dobrą sztukę? 
 
Absolutnie nie. Jest tak dużo złej sztuki tworzonej przez ludzi, 
którzy mają wszelkie narzędzia, by tworzyć dobrą sztukę! 
Uważam natomiast, że każdy powinien produkować kulturę. 
Kultura jednak jest czymś innym niż sztuka. Ponieważ pisanie 
jest tak skomplikowanym procesem, przełożeniem tego, co 
nienamacalne i istniejące tylko w naszej głowie na materialny 
obiekt, którym jest książka i przekazaniem tego czytelnikowi, 
który czyni z niej nienamacalne przeżycia płynące z lektury; jest 
to tak skomplikowany proces, że większość ludzi, którzy piszą 
książki, nie powinni tego robić. Ale powinni pisać dzienniki, bajki 
dla dzieci, piosenki, a więc tworzyć kulturę powszechną. 
A sztuka? To już zostawmy nielicznym.  
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
  
 

Anna Dwojnych 
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Trzy pytania do… 

Piotra Stankiewicza, 
autora książki 

Sztuka życia według stoików 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Czym jest współczesny stoicyzm? 
 
Piotr Stankiewicz: Stoicyzm to szczęście znalezione w dobrym 
życiu. Jest to radość z kontemplacji własnej sprawczości – 
i korzystanie z niej. O tym, jak się tego nauczyć, traktuje 
właśnie moja książka Sztuka życia według stoików. 
 
Czy zna Pan jakichś stoików XXI wieku? 
 
Oczywiście. Tomasz Mazur, William Stephens, Lawrence 
Becker oraz – do pewnego stopnia – Pani rozmówca. Plus 
tysiące i miliony zwykłych, mądry ludzi, którzy są stoikami, ale 
o tym nie wiedzą. 
 
Krótko – Seneka czy Epiktet? 
 
Marek Aureliusz! 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
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Aut. Anna Kukowska 
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wiersze 
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DAWID MATEUSZ_______________________wiersze 

 
 
 

Ligustr 
 
 
Od kiedy zamieszkałem w stacji wieży ciśnień,  
wychodzę tylko po to, aby przyciąć ligustr.  
 
– Dostaniesz po łapach – mówił ojciec – o mało  
nie uciąłeś palca – sekator w jego dłoniach  
 
tłusty od żywicy, posłuszny i cichy jak matka,  
 
wyglądał znacznie lepiej. Ile już razy  
dostałem po łapach za dotykanie, czy branie  
do siebie albo ust? Ile razy musiałem  
 
odnosić, przepraszać? Od kiedy  
 
zamieszkałem w stacji wieży ciśnień, dłonie  
mam pełne żywicy. – Jak skończysz, odłóż na miejsce  
– ucina matka.  
 
Trzy razy pytałem o nazwę tej rośliny. 
 
 

Polska 
  
 
Stojąc w pochodzie, w którym krzyczą 
i skaczą, śniłem o sutkach, 
  
nie wspominajmy o tym. Stojąc 
w pochodzie wchodzących do wody, mokrego 
  
Snickersa popijałem Blackiem. Chłodząc 
kosteczki w brudzie jeziora, zepsutym 
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długopisem notowałem skrzętnie. Moknąc 
pod wodą w rybim pochodzie, myślałem 
  
o pracy i pobudce dla kraju. Czekając na wojnę 
z innym pochodem, zbawia mnie racja 
  
jak ciepły uśmiech coacha. Łykając 
  
wodę obcego pochodu, krzyczą i skaczą, 
trzymam pustą kartkę. 
 
 

Literatura małych ojczyzn 
 
 
Sprzątając dworek Emila Zegadłowicza (taki  
obowiązek szkolny) znalazłem śmierć, 
która uwiarygodni: 
 
„bo nikt realny 
nikt znany mi z imienia 
nie wołał – lecz ktoś, kto jest cieniem 
swego własnego cienia”. 
  
Powiedziałbym kiedy, lecz muszę wziąć kąpiel. 
 
 

Kursy językowe 
 
 
Dlaczego mówi „nie pal tyle”, choć podaje bletkę? W czyją stronę 
  
puszcza kaczki, wołając „płyń, łódeczko”? Kiedyś 
ktoś je wyłapie, by skruszyć na blacie, zawinąć w papier 
  
i wrzuci do szklanki. Wody? 
                                                       Poproszę. 
 
„Było gorąco”, ale „nie duszno” – tak opisuje dzień, w którym się utopił. 

 
Dawid Mateusz 
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DAMIAN SKAWIŃSKI_____________________wiersze 
 
 
 

Prawo wiersza 
 
 
Wiersz powinien mieć prawo do życia 
od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. 
 
Od pierwszej myśli, poprzez zapłodnienie 
papieru tuszem, gładzenie wersów, strof 
i mówienie szeptem do rosnącej pociechy. 
znalezienie dobrego imienia i koligatów, 
dających miejsce w świecie bibliografii. 
 
Gdy wyjdzie na świat, opuściwszy szufladę 
pokazywany będzie każdemu, kto sobie 
zażyczy. Wolno wyrażać wszelkie opinie – 
choćby o smaku i Morza Martwego. 
 
Naturalną śmiercią niech będzie chwila, 
gdy wiersz zacznie ciążyć, nudzić, ciało jego 
stanie się przestarzałe, a przesłanie śmieszne, 
jak Hefajstos usilnie próbujący biegu. 
 
 
 

Ostatnia podróż Jesienina 
  
 
1. 
Grzebieniem zakładki 
zrobiony jest po raz ostatni przedziałek, 
zdobiący okładki zbiorów, tomów 
pośmiertnych, wspomnień i antologii. 
 
Prosektoryjny uścisk dłoni 
i życzenie przyjemnego rejsu 
zakłóciły treść ostatniej strofy 
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pierwszego życia ostatniego 
poety Jesienina. 
 
2. 
Potem było już lżej. 
Ponury Charon, gryząc obola, co i rusz 
zahaczał wiosłem o pałki wodne, 
wyczarowane z jakiegoś opracowania 
– ponurość przeszła mu w zdziwienie, 
że ma na pokładzie trzydziestolatka, 
któremu jakby wszystko jedno. 
 
Cerber podniósł ogon jak drogowskaz 
do wysokiej komisji: ta bez namysłu  
uznała, że w zaistniałej sytuacji  
niewyjaśnienia, a może i spisku, 
wraca do ludzkości, 
bez zaznania zapomnienia –  
poeta Sergiusz Jesienin. 
 
 
 

Accipe Spiritus Sancti 
 
 
Dłonie ukryły pokorną głowę, 
gdy na czoło przyjąłem w maści Ducha, 
niedającego się poczuć ani zobaczyć. 
 
Byłem przygnieciony ogromem murów – 
pytałem witraży i świec o mądrość, 
roztropność, bojaźń i wszelkie łaski, 
jakie miałem otrzymać – a stały się 
elementem niewidzialnego; niestety, 
odpowiedziała mi tylko uległość. 
 
Wielką pustkę wypełnił  
szyderczy uśmiech przeświadczenia  
walczącego z przyzwyczajeniem. 
 
Walczyłem, krzyczałem. Pytałem: 
czy motywem ukrytym może być Duch. 
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Wreszcie 
przeszedłem na stronę zwaną ciemną,  
bo tu znalazłem kojące światło. 
 
Nikt nie patrzy z góry, 
nikt nie patrzy z dołu. 
 
Upadła biała gołębica – 
dokarmiana okruchami wiary. 
 
 
 

Wywoływanie tęczy 
 
     Jemu 

 
1. 
Oparty o ścianę pilnował okna; 
nastroił igłę i zębami na pasku nucił melodię. 
Przygotował jeden koniec. 
 
Przymierzył: po ścieżce potu spłynęła sól. 
Głuche ręce drgnęły na nieistniejącym wietrze; 
poczuł: spełnienie nadeszło, o wnętrze  
 
uderzyła krew i zamiast życia, rozniosła zły spokój. 
 
2. 
Odpłynął, został wibracją chwili; 
świat stracił ramy, on dostał tęczę – 
rosła, gdy dociskał tłok. 
 
Pękniecie na suficie  
zwiastowało otwarcie nieba  
i wyciągnięty palec Boga. 
 
Stało się szczęście. 
 
3. 
Drugi koniec pod parapetem. 
Kolory, desenie i kształty na horyzoncie ściany 
przeszły w popiół, przerywany cieniem. 
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Szczęście było kręgiem na wodzie. 
 
Skulony, niedołężny, po kilku chwilach 
siedział starszy o wiele lat: 
 
oparty o ścianę pilnuje okna. 
 
 
 

Próba kwadratu  
albo Malewiczowanie 

 
 
Kazimierz Malewicz, Czarny kwadrat na białym tle 
 
Nad czarnym kwadratem białe 
tło i          nad 
nicością         t ło 
białe;                                 obok 
niego                                 pustka, 
a nad                                 jej 
wartością                          forma – 
jak                                     tło, 
pod czarnym kwadratem białe. 

 
 

Damian Skawiński 
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NINA MANEL___________________________wiersze 
 
 
 

Czarne jest czerwone 

 
 

Odwrócony as trefl oznacza śmierć w rodzinie, 
 
oznacza stan czuwania. Mówisz: woda  
dookoła wieży nie dopuści wrogów.  
Mówię: woda dookoła wieży 
nie dopuści życia – chociaż ryba pływa, 
daleko ma do trwania, kiedy wnet zakąszę. 
 
Najbardziej lubię czytać, szukać słów 
jak ekwi-poten-cjalność. Najbardziej lubię giętkie 
racjo-nali-zacje. Podnoszę się i patrzę: 
napuchnięta woda, śnięte ryby na dnie. 
Schylić się – podnieść wszelkie 
stany alarmowe. 
 
Odwrócony as trefl oznacza śmierć w rodzinie. 
 
 
 

Modny obcojęzyczny tytuł 
 
 
Brak poczucia humoru, a brak myślenia – 
wybieram pierwsze. Kiedy wracam do domu, 
twarz spływa po twarzy, jest rozgrzaną limfą, 
jest jak woda ważna, a jak mocznik stęchła. 
 
Mam w środku aleje, strzeliste i mokre, 
mam w środku aleje, proste, bez polotu. 
Symetralne odcinków od nasion do inion, 
grzęznące w szarym mózgu, podobne wieżyczkom, 
 
lecz nie pałacowym, kuszącym i kształtnym; 
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chudym słupom radiowym, lodowatym masztom, 
szczudłom bez tajemnic, prostym jak komórka. 
 
Jeśli prokreacja jest jedynym celem, 
jeśli próg-reakcja jest jedynym celem, 
 
mogę odpowiedzieć: są kobiety, które 
zaszywają wargi. Są mężczyźni, których 
wykastrują w łóżku. 
Kiedy to zrozumiesz, będziesz chodził we śnie, 
czołgał się na jawie, znaczył punkty sporne. 
 
 
 

Portrety (1) 
 

A.B.L-H. 
 
Ale jesteś chuda, mówi Adriana, 
jesteśmy w wielkim pokoju. Ale jesteś 
                                                     chuda, 
krucha jak cukier-puder, rozsypiesz się w palcach, 
jesteśmy w wielkim pokoju. Zmieścisz się tysiąc, 
tysiąc razy Ty, w okruchach. Adriana ma niebieskie 
tęczówki, 
 
  
na drugie imię ma Biała. Jesteśmy w wielkim pokoju, 
na ścianie Kate Moss, będąc po paru drinkach, 
powiedziała: NOWE PIĘKNO 
TO CHUDE PIĘKNO. Niebieskie tęczówki, 
ale czarne oczy, ma na imię Biała. 
 
  
To miejsce jest świątynią drobin, 
jest świątynią atomu. Ona prosi: 
mów do mnie, chcę być Biała. 
Coś ciemnego wychodzi jej ze środka, 
może tęczówka spod soczewki; wściekłe 
niby diabeł, ostateczne: ale jesteś chuda. 
Mówię do niej, jak mogę, mówię do niej – Adriana. 
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Tegretol 
 
 
Fiolka-szkiełko, mdła głowa i ich cechy wspólne: 
gdy je kroisz nożykiem gładkim, niby błonka, 
dzielą się na dwie części: to jaszczurka – szorstka, 
chropowata skóra, gdy zajrzysz do środka. 
 
Nic nie mówi sekcja, nic nie obiecuje. 
 
Wnętrze tego mózgu, jakby cięli we szkle. 
Sygnał tego mózgu, jakby marszem grany 
we śnie, wciskam w rękę tabletkę jak diament. 
 
 
 

Algorytmowi Nagle’a 
 
                               „Pole z tytułem musi zawierać od zera do  

stu znaków". OK. 
 
Kasia 

 
Cudowne są dni pochmurne, laptopne, 
spędzone z kubeczkiem mleka i mrocznym systemem  

[operacyjnym marki Microsoft. 
 
Oczy Pana Grabo są nieistotne, 
jak liście, co idą wnet do zagrabienia. 
Oczy Pana Grabo to dwie perły Wschodu 
świecą w Krasnymstawie, pośród binarnej wody. 
Pośród zalewu aktualizacji avasta, w ciszy długich lagów. 
 
Oczy Pana Grabo są hodowane na pożywce agarowej typu  

[wybiórczo-namnażającego. 
 
Następny wers nie jest ważny, więc pomijam. 
Szuka ukochanej na jasnych portalach, 
w turkusowych portach, na srebrnych layoutach, 
odwiedza fanpagi Facebooka typu Najlepsze dupeczki 
Łodzi Kaliskiej i conocnie odpala kategorię Akt 
na maxmodels. Z rozedgraną kończyną, pianą na ustach, 
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z dłonią między girami (przestali grzać). Nie ma sensu tego  
[ciągnąć 

i powiem od razu: chuja znajdzie, 
 
Ona jest w Paryżu, w błękitnym technomieszkaniu, 
w ciemnej panienerce, bliskiej skóry jak panierka. 
Ona słucha coldvave, kiedy nikt nie słyszy. Jej tam naprawdę  

[nie ma, 
bo umarła na niewydolność nerek, dlatego nikt jej nie znajdzie, 

[ona siedzi 
w pudełku własnego serca, niechętna jasnościom przenośnych 

[komputerów. 
Jako nieboszczyk nie musi już chodzić do „Społem” po chleb 

[i cukierki, 
wodę wali z kranu, trudno, i tak już nie zejdzie. Odcięła  

[wszystkie tory przeszkód, 
co łączą z e-światem, dopływem faktów: Krokodyl zjadł dziecko. 

[Białe muchy 
roznoszą wirus grypy – czy to musia grypa? Czarny jest nowym  

[pomarańczowym, 
rewolucja w literaturze dla dzieci do lat trzech, sprawdź ile masz 

[długu krajowego 
i czy jest krótki. Niepotrzebne to, jest całkowicie aseksualna, 
 
aseptyczna, ascetyczna, czysta i do tego jest luteranką – tylko  

[w lutym wychodzi na powierzchnię, 
spaceruje po cmentarzu, Paryżu, tak bardzo nieżywa. On jej nie 

[znajdzie w cyfrowym burdelu, 
bo jest marzec. Przed wejściem samotna dioda miga. 
 
 

Nina Manel 
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PIOTR SOBOLCZYK_____________________wiersze 
 
    

 

* * * 
 
 
nasza budda mieściła ponad dwa tysiące deptów 
mane że trzy osiedla młodych rodzin heteroarchetypowych 
wymagają buddy wielkiej jak wóz. 

 
w trzeciej klasie do buddy przyperegrynowała katechreza 
a tym samym wyskrobane płody na kliszach 
dla klas ósmych. 

 
w katakumbach buddy pierwszy of kurs anglika 
wiódł prorodzinny facet wymowny „fadze and madze”. 
później tę salkę zutylizowano na sklepik z pączusiami. 

 
dwa razy pobiłem się w buddzie 
usadzając najsilniejszego a za drugim tańcząc. 

 
klopy w buddzie nie miały zamknięć –  
eheu, kiedyś to człowiek miał neurozę! 
mógł pół dnia w buddzie wysiedzieć nic 

        nie oddając! 
 

na akademiach w buddzie grałem na synteza torze mozarta 
i śpiewałem musical ku uciesze buddy. 
nie zawsze beztroskiej. 

 
w szóstej uciekliśmy z buddy w dzień wagarowicza. 
prano nam intencje i suszono intonacje. 

 
mój brat wstąpił do buddy gdy miałem ją 

      opuścić. 
 

po moim ukończeniu buddzie ukończono 
basen na który chodziłem w klasie dojrzałej 

           z buddy ogólnokraczącej. 
 

tak zainicjawiało się moje upoświecenie. 
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* * * 
 
 

nie gram w piłkę. 
(gram we w-f). 

 
jest jedna a bramki dwie –  
jeno dla mnie bracia na jedno 

                 oko 
co i rusz sprawdzam 
czy nie znikła za plecami 
choć wiem że mnie nie obroni – 
więc i ja jedna. 
i wszyscy to widzą 

        podwójnie. 
 

moja siostra (ta ładniejsza) 
  jedna 

leci w moje objęcia 
 (lata się nie widziałyśmy). 

odsuwam się. 
zdradzając ją zdradziłam 
wszystkich wszyscy 
tak czują. 

 
śród jedenastu w krótkich spodenkach 
jedna w dresach 
które maskują trzecią nogę 
idealną do kopania 
(na ogół tej ładniejszej). 

 
w następnej grze we w-f 
usiłuję się menstroić. 
mam za to biegać dookoła boiska. 
ja im pokażę! wyciągam 

                      grzebień i lusterko, 
czeszę się w locie 

           siostra 
się do mnie nie przyznaje. 
a tak płodnie mogłyśmy zwisać z trzepaka. 
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Mene tekel (wspomnienie) 
 
 

okulary założyć tuż przed wejściem do budynku 
(być może komisja nie bierze na cel przez okno) 
okazać zaświadczenia okularom komisji 
nie spuszczając wzroku 

 
ale to okuliści 
i widzą co chcą zobaczyć 
mówią kategoria A jak witamina 
A poprawia wzrok 
i celność do tarczy 
mierzyłeś w D dostaniesz 
A i możesz w nas strzelać 
piorunami 

 
  albowiem kategoria jako witamina 
  A – dla astygmatyków 
  B – dla biseksualistów 
  C – dla ciot 
  D – dla degeneratów 
 

jakby nie patrzeć 
widzę na papierku A 
to dowodzi 
że aż tak mi się nie dwoi 
(Do Dupy) 

 
myślałem że choć gdy zaproszą za przepieprzenie 
wypnę się i pokażę komisji jej miniaturkę 
ale przez majtki i okulary widać że jestem zdrowy 
     i zamiast dupy 

      oko 
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Elegia na odejście magnetofonu 
 
 

czternaście lat wstecz kupiony 
piętnastolatkowi co przekupiony 
przez rodziców stuzłotowym wkładem 
na wczasach wszedł w towarzyskie układy 
z rówieśnikami przebywał 
(głównie ich kasety na zaś przegrywał) 

 
to nie reklama ale philips 
nie chwaląc nie chwilips 
 
w sklepie meblowym w lublinie na chopina 
rtv była wyprzedaż przecena 
model dziwny innym sklepom zastrzeżony 
w echo karaoke wyposażony 
dla młodego pisoenkarza gratka 
(w rury nożycami klaskała sąsiadka) 

 
radiu rytm właśnie odmówiono koncesji 
więc z radia puls nagraniowe sesje 
rec i pause wciśnięte w wiecznym pogotowiu 
bezsennego liceum fale nie raz do nowiu 
każda kaseta dwukrotnie opisana 
numerowana datowana 

 
kabel cinch-jack typu 
umożliwiał nagrywanie piosenek z klipów 
vivy niemieckiej i mtv europe 
dance techno rock & pop 

 
po trzech latach bezcłowo w andorze nabyty 
odporny na upały discman na płyty 
uczynił magnetofon wiernym wzmacniaczem 
(jak i płyt na kasety przegrywaczem) 

 
po czterech latach zanikł sygnał radiowy 
po pięciu dwukasetowiec stał się jednokasetowy 
po ośmiu stracił władzę i w drugiej kieszeni 
lecz cztery lata mężnie discmenił 
(z którego wypadały kolejne śrubki i kulki) 
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dopóki na urodziny nie przyniósł z półki 
wyższej marcin dvd z cd i mp3 
które od dziś na półce odłogiem leży i beczy  
 
(jako przez lata kasetoteka 
której pamięć ni magnes nie uchylał wieka) 

 
albowiem dziś po mym wykładzie o nowej fali 
udaliśmy się z marcinem do krakowskiej hali 
babel i kupili wieżę! 

 
czternastolatek na sen idzie w pakamerze.  

 
 
 

Lata 90. (Pieśń nad pieśniami)  
 
 

generation of love 
love of my life 
love is lifting me higher 
bring back the love 
give a little love 
house of love 
love is all around 
love is everywhere 
one love 
love religion 
i love you baby 
love & devotion 
who do you love 
show me love 
i need love 
living without your love 
fritz love my tits 
forbidden love 
real love 
love is magic 
love & pain 
call it love 
love is on the line 
i’m only shooting love 
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love sees no colour 
colour of love 
i love to love 
 
/ zeznaję 
przed tobą 
z naszej wspólnej pamięci 
kulturowej 
do której tylko ja mam tytuły 
która nas łączy 
(kiedyśmy byli rozłączeni 
niedopoznani) 
ósemką w dacie 
dziewiątką w adoliscencji 
i niedoliscjencji 
która potrafi tyle 
powiedzieć co żaden 
poeta 
ze mnie  
też / 

 
copyright by: masterboy, fun factory, k’da cruz, caught in the 
act, mr. president, east 17, dj bobo, dr. alban, u96, pandera, the 
real mccoy, haddaway, robin s, sandra, interactive, e-rotci, 
madonna, intermission, loft, captain hollywood project, deuce, 
edyta górniak, bobby summer, snap!, la bouche 
 
 

Piotr Sobolczyk 
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krytycznie 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

A ja wolę moją mamę! 
Kochanka Norwida 

Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
 
 
Pewna piosenkarka 

śpiewała w refrenie swojej 
piosenki: „A ja wolę moją 
mamę, co ma włosy jak 
atrament”. Przykurzona 
dziecięca gwiazda rzeczo-
ną pioseneczką udowad-
nia, że mama to sprawa 
święta. 

 
Pewien 

poeta w całym 
tomiku udowad-
nia to samo oraz 
to, że także woli 
swoją mamę, 
choć ta nie ma 
włosów jak atra-
ment. Ten poeta 
to Eugeniusz 
Tkaczyszyn-
Dycki, a jego mama ma tyl-
ko szansę nosić słomkowy 
kapelusz, o ile, jak mówi do 
niej syn, „wystartujesz tu w 
wyborach Miss Schizofrenii / 
i zgarniesz główną nagrodę 
słomkowy kapelusz”. Pisarz 
wydał tomik Kochanka Nor-
wida, a, jak doskonale wie-
dzą czytelnicy Dyckiego, 
tym mianem określana jest 
matka autora (zaś „ojciec 

niegodziwiec […] nigdy / 
wcześniej nie słyszał o Nor-
widzie”). 

Tomik Tkaczyszyna 
ma świetną, z reklamowego 
punktu widzenia, datę pre-
miery – 26. maja, czyli 
Dzień Matki. Czy zatem 
warto sprezentować rodzi-

cielce nowy tomik 
Dyckiego? Zasta-
nówmy się. 

Wydana 
przez Biuro Lite-
rackie Kochanka 
Norwida wcale nie 
jest książką prze-
łomową, co jed-
nak nie znaczy, że 
nie jest książką 
ważną. Tom trak-

tuje w zasadzie o dwu tema-
tach – pisanie o poezji prze-
plata się tutaj z pisaniem o 
codzienności Dyckiego, 
człowieka silnie związanego 
ze swoją matką. Książka 
świetnie porządkuje to, co 
dotychczas Tkaczyszyn 
stworzył. Czytelnik dowiadu-
je się po raz kolejny, że po-
eta ma swoje miejsce na 
ziemi – „moje miejsce jest w 
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Wólce Krowickiej / i w są-
siedniej Borowej Górze” 
(Piosenka o deportacjach). 
Pisarz chce odnaleźć siebie 
w opowieściach rodzinnych, 
bada, kim jest dla ludzi ze 
swojego otoczenia i dla 
swojej matki. Poezja ta jest 
„robiona”, a nie tworzona, 
a co więcej, robiona jest 
z „rzeczy najmniejszych”, 
jak deklaruje autor. Choć 
z tym do końca nie można 
się zgodzić. Bo czy rzeczą 
najmniejszą są takie dekla-
racje jak ta – „moje miejsce 
jest w polszczyźnie”? Fraza 
pojawia się w kontekście 
ukraińskim, po opowieści 
o dwu deportowaniach matki 
i jej ucieczce. To właśnie 
taka ciemna przeszłość nę-
ka i atakuje poetę jak „pies 
schizofrenii”; pojawiają się 
wiersze i z roku 1990 
(wiersz XV), i z 2013 (np. 
XXXII). Widoczne są zatem 
różne tony mówienia o 
przeszłości. Wszystko jed-
nak, jak i w poprzednich 
tomikach, układa się w 
spójną poetycką opowieść. 
Wiersze o kolejnych nume-
rach otwierają kolejne karty 

z życia Dyckiego. 
Co ważne, Tkaczy-

szyn usiłuję stworzyć swoją 
własną definicję polskości, 
ma już dość polskiej „gro-
bowej” mentalności – prze-
mianowanie ulicy Świer-
czewskiego na Wyszyńskie-
go Polski nie zmieniło i nie 
„uszczelniło”, a picia wódki 
nie zahamowało: „póki my 
żyjemy od morza / do morza 
wyłącznie za sprawą wódki”. 
Takie lapidarne i smaczne 
poetycko jak ta frazy domi-
nują w najnowszym tomiku 
Dyckiego. W tomiku zresztą 
bardzo „zdyscyplinowanym” 
(większość wierszy składa 
się z trzech zwrotek, każda 
przerzutnia jest tutaj umoty-
wowana i wydaje się nie-
zbędna) i rytmicznym, który 
tylko czeka na głośne od-
czytywanie. 

Czy tomik o dorasta-
niu pod opieką chorej psy-
chicznie matki i o skompli-
kowanej poetyckiej tożsa-
mości jest idealnym prezen-
tem na Dzień Matki? Nadal 
nie wiem, ale czemu by tego 
nie sprawdzić? 

 
 

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Kochanka Norwida, Biuro 
Literackie, Wrocław 2014. 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
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PAULINA ŚLIWKA 
 

 

O trzecim ciele Buddy. 
City Dharmakaja 

Bogusława Ducha
 

 
Na czwartej stronie 

okładki czytam o autorze: 
„jako nastolatek uczęsz-
czał do pięciu szkół i ma-
turę zdał eksternistycz-
nie”. W porządku, jakże 
mógłby żyć poeta bez 
buntu i szemranej wolno-
ści. „Dwukrotnie ubiegał 
się o przyjęcie 
do ASP: na gra-
fikę lub malar-
stwo, niestety 
jego teczka była 
zbyt słaba”. Mo-
że to i lepiej. 
Przecież ogólnie 
przyjęta zasada 
mówi wyraźnie, 
że nie studia 
zrobią z czło-
wieka artystę, a talent, jaki 
w sobie ma i jaki samoist-
nie powinien pielęgnować. 

 
I dalej: „Pracuje jako 

grafik komputerowy, wyko-
nuje nadruki – z przerwami 
na pobyt w szpitalu psychia-
trycznym, ponieważ jego 
irracjonalna połowa często 
dominuje, a on nie może się 
powstrzymać, by jej nie  

 
ulec”. Jawi się tu portret  
emocjonalnego twórcy za-
wieszonego między ukon-
kretnianiem zastanego świa-
ta a egzaltowaniem lirycznej 
części rzeczywistości. I rze-
czywiście, coś w tym jest. 
Wiersze z City Dharmakaja 
sprawiają wrażenie nierów-

nych, często za-
wieszonych mię-
dzy tym, co mo-
głoby się wyda-
rzyć w rzeczywi-
stości a tym, co 
właściwie jest je-
dynie myślowym 
wytworem autora. 

Gdyby za-
sugerować się 
tytułem mającym 

swoje odniesienie do religii 
buddyjskiej, to faktycznie, 
do mądrości ta twórczość 
chce zmierzać. Co się tyczy 
wyraźnej obrazowości, 
słusznie pisze we wstępie 
Miłosz Biedrzycki, że tutaj 
udaje się „zastąpić tysiąc 
słów obrazem z dwóch, 
w tym jednego wymyślone-
go specjalnie na tę okazję”. 
Z tym sposobem metafory-
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zacji wiąże się jednak pe-
wien problem, bo o ile  wer-
sy bywają  poetycko wy-
mowne („Strużka krwi na 
łydce. / Powoli spływa w dół. 
/ Sam dziewczęcy wstyd” – 
Lotions and mind), finezyjnie 
rozkołysane („Morze miodu / 
falochrony ze słodkiego cia-
sta / cukrowa bryza” – *** 
[Cukier nie jest łagodny…]), 
a nawet na swój pogmatwa-
ny sposób zabawne („Mam 
sportową ekstazę, gdy za-
pierniczam na rowerze. / 
Szumi wiatr, szumi krew. / 
Szumią dresowe spodnie” – 
Uryyyna gwiazd!), o tyle 
czasem bywa tak, że „rzekł-
byś, że to A, to nie A, lecz B” 
traci zupełnie sens i zamiast 
„B” podstawiać można by 
w nieskończoność dwuznaki 
albo inne litery, takie ze 
znakami diakrytycznymi 
i innymi fantastycznościami. 
Bywają fragmenty, w których 
obrazowość poszczegól-
nych strof jest zbyt, nazwij-
my to, gęsta, gdzie wyobra-
zić sobie to za mało, żeby 
pojąć. Wiersz z delikatnego 
staje się wtedy kwadratowy, 
a komunikat, który niesie, 
ginie w gęstwinie zbytecz-
nych myśli.  

Nie sposób właściwie  
 

odczytać Ducha, pomijając  
konteksty religijne. Recepcja 
może być jednak utrudniona 
z powodu tego, że, po 
pierwsze, nie chodzi tutaj 
o celebrowany w Polsce 
katolicyzm, po drugie zaś – 
sprawne posługiwanie się 
„terminologią wschodnią” 
przez autora niekoniecznie 
może powodować sprawny 
odbiór  u czytelnika. Pytanie 
tylko, czy to jest konieczne, 
czy to faktycznie tekst nie 
powinien stawiać wyzwań 
czytelnikowi (a nie odwrot-
nie). 

Proszę Państwa, 
mamy tutaj perełki (weźmy 
takie Love story), mamy 
wiersze dobre i teksty, po-
wiedzmy, z przebłyskami. 
Męcząca bywa ta niespój-
ność, ale nie na tyle, żeby 
się jakoś specjalnie znie-
chęcać. Czytanie City 
Dharmakaja jest jak mło-
dzieńcze kosztowanie wy-
trawnego wina – chociaż 
może na początku nie sma-
kuje tak, jak to sobie wy-
obrażaliśmy, to coś nas do 
niego ciągnie. Z czasem 
doceniamy aromat i unikal-
ną mieszankę smaków doj-
rzewających w słońcu owo-
ców. Bo warto. 

 
 
Bogusław Duch, City Dharmakaja, Biblioteka „Rity Baum”, 
Wrocław 2012. 
 

Paulina Śliwka 
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BARBARA LINSZTET 
 

 

Odpowiednią rzecz dać słowu, 
czyli Konstytucja 

Seweryna Górczaka
 

 
Pierwsze wrażenie? 

Nienajlepsze. Krzykliwa, 
tandetna okładka, równie 
nieudany projekt typogra-
ficzny i do tego tytuł, który 
na takim tle wygląda jak 
tania prowokacja. Szybki 
przegląd spisu treści zda-
je się potwierdzać to, co 
sugeruje forma 
tomiku – tytuł 
Zabij mi jakie-
goś Żyda nie 
zachęca do lek-
tury. A jednak 
Konstytucja 
Seweryna Gór-
czaka z całą 
pewnością warta 
jest tego, aby 
poświęcić jej 
nieco czasu. Bo chociaż 
nie brak w niej mniejszych 
i większych potknięć, to 
już po przeczytaniu pierw-
szych wersów staje się 
zupełnie oczywiste, że 
Górczak po prostu potrafi 
pisać. 

 
Jak już wspomnia-

łam, Konstytucja, debiut po-
etycki Seweryna Górczaka,  

 
 
laureata Połowu 2012, ma  
swoje słabe i mocne strony. 
Wiersze prezentują bardzo 
nierówny poziom: obok ta-
kich perełek jak Zeznanie 
czy intrygujący Antrakt znaj-
dziemy mało oryginalne pod 
względem treści utwory 
o tematyce społeczno-

politycznej, takie 
jak na przykład 
wspomniany już 
Zabij mi jakiegoś 
Żyda, Pocztówka, 
Wiersz o niezgo-
dzie czy tytułowa 
Konstytucja. Mi-
mo że wiersze 
Górczaka do krót-
kich nie należą, 
autorowi raczej 

nie można zarzucić pusto-
słowia, chociaż, jak widać 
po Paradoksie kłamcy, naj-
lepsze efekty poeta osiąga 
wtedy, kiedy jest nieco bar-
dziej wstrzemięźliwy w sło-
wach. Pod tym względem 
negatywnie wyróżnia się 
wiersz Prawda na rzecz po-
godzenia wszystkich prawd. 
Jakkolwiek jest widoczne, 
że specyficzna gadatliwość 
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podmiotu lirycznego ma 
stanowić parodię bełkotli-
wego języka mass mediów 
zalewających nas bardziej 
i mniej niedorzecznymi wia-
domościami, absurdalnymi 
teoriami spiskowymi itd., to 
wiersz jako całość po prostu 
się nie broni: nie dość, że 
brak mu pointy, to jeszcze 
ciągnie się on przez pięć 
(obszernych) strof, z których 
żadna nie wnosi do wiersza 
nic nowego (poza, oczywi-
ście, kolejną porcją wyssa-
nych z palca informacji). Oto 
próbka: 
 
Kennedy był Żydem z Marsa 

[zabitym przez Illuminatów – 
rola Reptilian pozostaje niejasna.  

[Istnieją wprawdzie 
marginalne grupki dowodzące, że  

[pochodził z Wenus, ale 
proszę państwa: bądźmy 

[poważni. […] 
 

Na podobny problem 
natrafiamy w wierszu Zabij 
mi jakiegoś Żyda. Chociaż 
od początku jest oczywiste, 
dlaczego podmiot liryczny 
mówi tak, jak mówi, i nie 
ulega wątpliwości, że autor 
wyraźnie dystansuje się do 
tego, co jest przedmiotem 
wypowiedzi, to utwór nie 
dąży do niczego innego po-
za, być może, charaktery-
styką pewnych środowisk, 
które i tak wszyscy dobrze 
znamy. 

Abstrahując jednak 
od tych kilku mniej udanych 

utworów, trzeba przyznać, 
że tomik Górczaka czytany 
jako całość jest lekturą do-
syć ciekawą. To, co od razu 
zwraca uwagę, to szczegól-
ne wyczulenie autora na 
język mówiony (warto tutaj 
dodać, że autor jest slam-
merem, co zapewne nie po-
zostało bez wpływu na jego 
poetykę) i niecodzienna 
umiejętność zamykania cha-
rakterystyki w jednym ge-
ście, zdaniu. Zdolność ta 
widoczna jest między innymi 
w jednym z najlepszych, 
w moim przekonaniu, wier-
szy w tomiku, utworze roz-
poczynającym się słowami: 
„Pochyla się nad pniem 
z siekierą w ręce…”: 
 
Zdaje się, że jestem winny ci 

[prawnuka, 
chociażby dlatego, że nie 

[zauważyłem, które 
spotkanie było ostatnim. 

[Nic w tym dziwnego, 
dlatego tym bardziej 

[niesprawiedliwe. Wnusiu, 
fest uderz, fest! 

 
Oczywiście, że fest. Oczywiście. 

 
To wyczulenie na ję-

zyk ujawnia się u autora 
również w inny sposób, 
a mianowicie poprzez 
współistnienie w jego poezji 
jakby dwóch poziomów mo-
wy: obcego stylu niskiego 
i osobistego, Górczakowego 
stylu wysokiego. To prze-
ciwstawienie pokrywa się 
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z tak dobrze znaną z historii 
literatury opozycją „ja” – 
świat. Górczakowe „ja”, któ-
re z jednej strony czuje się 
częścią zbiorowości („Je-
stem z pokolenia, które 
jeszcze nie wie, że / będzie 
kłócić się ze sobą o mitolo-
gię […]”), z drugiej jednak 
woli obserwować wszystko 
z „bezpiecznej obojętności”, 
jest zagrożone przez rozpa-
sany, zmęczony sam sobą 
świat, w którym to, co dotąd 
było znane, bliskie, ulega 
rozpadowi (wszak apokalip-
tyczny „koniec jest na hory-
zoncie”) i zostaje zastąpione 
chaosem (Bajka) lub zło-
wrogą pustką (Msza, An-
trakt). 

Konstytucja to dosyć 
udany debiut obiecującego 
poety. Chociaż w tomiku 
pojawia się kilka nienaj-
szczęśliwszych utworów, to 
mimo to jako całość jest on 
w miarę spójny. Mocną stro-
ną Górczaka jest na pewno 
jego charakterystyczny styl, 
szkoda tylko, że w niektó-
rych utworach widać wyraź-
ny rozdźwięk między tym, 
co jest napisane i tym, jak 
to jest ujęte. Wydaje się, że 
Górczak wciąż szuka swojej 
drogi, dlatego nie pozostaje 
nic innego, jak tylko czekać 
na jego kolejny tomik, aby 
zobaczyć, jaką drogę obie-
rze.

 
 
Seweryn Górczak, Konstytucja, Staromiejski Dom Kultury, 
Warszawa 2013. 

 
 

Barbara Linsztet 
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DAMIAN SKAWIŃSKI 
 

 

W poszukiwaniu innego świata (?). 
Milczenie ptaków Joanny Szubstarskiej
 
 
 Negacja istniejącej 
rzeczywistości i poszuki-
wanie świata innego niż 
ten istniejący przyświeca-
ją ogromnym rzeszom ar-
tystów, poetów. Nieczęsto 
jednak zdarza się okazja, 
by przeczytać reprezentu-
jące powyższą postawę 
wiersze, napisa-
ne przez… za-
wodową dzien-
nikarkę. A taką 
właśnie możli-
wość daje lektu-
ra zbiorku wier-
szy Joanny 
Szubstarskiej 
Milczenie pta-
ków. 
 
 Doskonały wstęp do 
spotkania z prezentowanymi 
poetyckimi miniaturami sta-
nowi poświęcony im krótki 
szkic autorstwa Wiesława 
Michalskiego, zdradzający, 
że mamy do czynienia 
z dziełem mającym swoją 
wagę.  
 Z wierszy tych wy-
raźnie wypływają depresyj-
ność czy emocjonalny 
chłód. Pojawia się także 

strach, przysłaniający ja-
sność, radość, negatywnie 
wpływający na zdolności 
percepcyjne człowieka, sta-
jącego się „kontrastem dzi-
siejszego słońca”, retorycz-
nie pytającym o to, czy „ci, 
co pragną cienia / Przylgną 
do mnie?”. Innym bez-

względnym zja-
wiskiem, ściśle 
związanym z od-
bieraniem rze-
czywistości przez 
poetkę, jest no-
stalgia, która: 
 
Przeskakuje bariery  

[normalności 
I przekupuje rozum; 
Aby potem […] 
Wcisnąć cień 

W serce płonące miłością 

 
Z drugiej strony jed-

nak, ludzkiej egzystencji 
towarzyszy pewna stałość, a 
„Kielich życia / […] nie 
zmienia formy”. Autorka wie 
też, jak silnym czynnikiem 
wpływającym na postrzega-
nie świata jest relatywizm, 
bo przecież „Zawsze jest 
jakaś krawędź / Zasłaniają-
ca część horyzontu”. 
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 Szubstarska w ogóle 
bardzo zręcznie posługuje 
się przestrzenią w swoich 
lirykach, umiejętnie dobiera-
jąc miejsca pod kątem ich 
symboliki i czyniąc z nich 
pole rozgrywania się sytu-
acji nierzadko dramatycz-
nych: 
 
Ulica umierających, 
Gdzie skrzeczące głosy 
Z bezzębnych i chciwych warg 
 
 Ogromnie ważnymi 
(choć nieco przytłumionymi 
wspomnianą już nostalgicz-
nością) elementami literac-
kiej wyobraźni są tutaj cisza 
i spokój, nieodłącznie towa-
rzyszące poetyckiej refleksji. 
Poszukiwanie ich wydaje się 
być koniecznością w otacza-
jącym chaosie, uzasadnione 
wydaje się więc czasami 
przyjęcie postawy stoickiej – 
zwłaszcza, że  
 
Zanim napłyną 
Słowa przebaczenia 
Czas się odwróci 
I ludzie zapomną. 

 
 Gdzieniegdzie wśród 
strof potrafi pojawić się 
optymizm, ściśle związany 
z poszukiwaniem alterna-
tywnej, lepszej rzeczywisto-
ści. Wyrażają go swego ro-
dzaju (lekko stłumiony, ale 
jednak) witalizm i wolność, 
którą powinno się dzielić 
z innymi: 
 

Wkupić się w przestworza 
Ocalać 
Innych, 
Otwierać klatki bez pardonu 
 

Potrzeba życia „pełną 
piersią” kontrastuje z pesy-
mizmem, jaki przypisywany 
jest tutaj wizerunkowi naj-
bliższego „małego” świata, 
postrzeganego niekiedy na 
zasadzie skondensowa-
nych, syntetycznych obra-
zów, jakby wykadrowanych 
z niepokojącego filmu. Mimo 
wszystko, poetka daje wyraz 
swojemu poszukiwaniu swo-
istych enklaw: 
 
Z płonącymi kandelabrami 
Z siecią puchów pajęczyn 
Z dymem tytoniu i liści 
Z ciepłymi ustami bliskich 

 
Autorka w jednej ze 

swoich reminiscencji suge-
ruje, że dawne ideały zosta-
ły boleśnie zweryfikowane 
przez życiowe doświadcze-
nie. Co zatem pozostaje 
w takiej sytuacji wrażliwej 
jednostce? Być może mil-
czenie, będące zawsze 
w cenie, choć i dla niego 
przyszły ciężkie czasy, gdyż 
„Złoto zmienia kurs”. Nawet 
miłość nie jest tym samym, 
co kiedyś – teraz jest grą, 
rywalizacją z przeciwnikiem, 
„z biciem serca w rytm / 
Dzwonka telefonu”. 
 Istotną rolę w twór-
czości Szubstarskiej odgry-
wa sacrum – nadużywane 
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przez wielu ludzi, którzy 
modlitwę traktują jako 
„ochronę przed upadkiem”. 
Z drugiej strony jednak, 
ostatecznym obnażeniem 
ludzkiej małości wobec wia-
ry jest moment, gdy „pod-
chodząc do Ołtarza / Bez-
wiednie tracimy oddech”. 
Poetka doskonale zdaje so-
bie sprawę z tego, że wiara 
jest często traktowana jako 
sposób na realizację wła-
snych, małych celów, które 
– jeśli nie zostają osiągnięte 
– stają się przyczyną wy-
pominania niebiosom bier-
ności, lub obarczania innych 
„Palcem podniesionym 
nadal / W górę”. Bóg z kolei 
przedstawiany jest, np. 
przez pryzmat sztuki (cie-
kawy topos Stwórcy-
malarza): 
 
Podejdzie malarz do palety 
– nieobecny w akcie historii – 
I zobaczy anty-dzieło 

 
Sama autorka w dość 

prosty, ale zaskakujący spo-
sób przedstawia egzysten-
cję w kontekście sacrum: 
„zwisam z nieba / na cie-
niutkiej lince”, która „co 
chwilę […] skraca się”. Jak 
widać, w tej depresyjnej 
twórczości niekiedy dostrzec 
można także skromną, ale 
jednak, dozę ironii.  
 Poetka, co pokazują 
niektóre wiersze, bardzo 
chętnie inspiruje się sztuką, 

choćby Krzykiem Muncha, 
w który wchodzi i „Zestraja 
głos / Z echem ulicy”. Zresz-
tą używa niekiedy leksyki 
związanej z malarstwem, 
a także – i być może przede 
wszystkim – sama tworzy 
liryczne obrazy o plastycz-
nym, bogatym w barwy cha-
rakterze, wzbogaconym 
środkami literackimi, np. 
porównaniami, czy umiejęt-
nie wykorzystywanymi, su-
gestywnymi elipsami. 
 Ogromnie ważną rze-
czą w świecie Szubstarskiej 
jest przyroda – zwierzęta, 
rośliny, czy zjawiska pogo-
dowe. Tytułowy wiersz, Mil-
czenie ptaków, to doskona-
łe, impresjonistyczne przed-
stawienie zatrzymanej chwi-
li, obrazu, w którym: 
 
Od muśnięć dźwięku do pauzy 
Wciąż mniej pewnym ruchem  

[pędzla 
Milczenie zaznacza swój pochód 

 
Gdzie indziej poetka 

czyni przedmiotem swojej 
refleksji deszcz, mający 
działanie oczyszczające – 
nie tylko poprzez zmywanie 
fizycznego brudu, ale odsła-
nianie prawdy (powiązać 
warto to z wykonywanym 
przez autorkę zawodem…): 
 
Deszcz zmył z płótna ziemi 
Złoto i plamy sangwiny, 
Zostały barwy zimna i srebro. 

  
 Oprócz wody, istot-
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nym żywiołem pojawiającym 
się w tych wierszach jest 
ogień (albowiem „Myśli na 
rozdrożu […] / Spalają się 
na popiół”), a także powie-
trze/wiatr, gdyż „Nabrzmiałe 
od wiatru pióra / Topią swój 
kolor / Wrastając w ciszę”.  
 Zjawiskiem niezwy-
kłym jest noc, wspaniała 
przyjaciółka poetów i pisa-
rzy, będąca przyczyną pro-
cesów i zjawisk właściwych 
tylko jej atmosferze. Autorka 
bardzo precyzyjnie określa 
jej funkcję, ma ona bowiem: 
 
Przerazić do szpiku, zdjąć łaskę 
Wedrzeć się blaskiem gwiazd 
W zakamarki niedojrzałości 
 
 Prezentowana przez 
Szubstarską twórczość ma 
w sobie trudny do bliższego 
określenia pierwiastek nie-
pokoju. Budowane przez nią 
poetyckie obrazy pełne są 
nierzadko niedomówień, 
wieloznaczności, potrafią 
zmylić intuicję czytelnika 
i pozostawić go bez odpo-
wiedzi na postawione pyta-

nia.  
Autorka prezentuje 

formy skondensowane, 
przemyślane – waży każde 
słowo, ocierając się niekiedy 
wręcz o oschłość. Często jej 
wiersze sprawiają wrażenie 
niedokończonych, lub też 
odartych z jakichś fragmen-
tów. Dzięki temu czytelnik 
musi wytężyć zmysły i lite-
racką intuicję, aby w inter-
pretacji nie zejść na ma-
nowce i nadążyć za tokiem 
myślenia podmiotu tych liry-
ków – z jednej strony bo-
wiem pozuje on na zagubio-
nego i niepewnego, z dru-
giej jednak charakteryzuje 
go spokój i życiowe do-
świadczenie przechodzące 
w mądrość.  
 Milczenie ptaków to 
dzieło niełatwe w odbiorze, 
wymagające szczególnej 
wrażliwości i pewnej dozy 
empatii. Warto polecić je 
wszystkim tym, którzy od 
poezji oczekują szczerości, 
prostoty i nieustających prób 
poszukiwania innego świata.

 
 
Joanna Szubstarska, Milczenie ptaków, Best Print, Lublin 2013. 
 
 

Damian Skawiński 
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MAŁGORZATA STRZYŻEWSKA 
 

 

Monografia teatralnego 
„wcielenia Trójcy Świętej”, 

czyli rzecz o Franku Castorfie
 
 
Zwykły obywatel 

NRD. Znaków szczegól-
nych nie odnotowano 
w raporcie. Kolejarz i dy-
plomowany teatrolog za-
razem. Kim był Frank Ca-
storf? Jeśli ograniczyliby-
śmy się do przeczytania 
wstępu do książki Robina 
Detje’a, niewie-
le by nam to 
powiedziało o 
człowieku. Wię-
cej z pewnością 
o teatrze, jaki 
tworzył.  

 
Linia Te-

atralna wydaw-
nictwa „Ha!art” 
przygotowała 
wydanie wyjątkowe, tłuma-
czone przez Małgorzatę Su-
gierę, „papieżycę współcze-
snej teatrologii”, oraz Mate-
usza Borowskiego. Detje, 
autor monografii poświęco-
nej Castorfowi, sam jest 
niemieckim krytykiem te-
atralnym, reżyserem i akto-
rem. 

Po ciężkostrawnej 
przedmowie Anny Burzyń 

 
 
skiej do biografii Franka Ca- 
storfa można by się spo-
dziewać pełnej dat i nauko-
wych zwrotów opowieści 
o jednej z wielkich ikon te-
atru lat 90. – dyrektorze te-
atru Volksbühne am Rosa-
Luxembourg-Platz. Robin 
Detje starał się jak najczę-

ściej okraszać 
opowieść dygre-
sjami i historią 
NRD – państwa, 
które zniknęło. 
Mimo tych uroz-
maiceń Castorf. 
Prowokacja dla 
zasady nie jest 
książką na jeden 
wieczór. Biografia 
ta jest opatrzona 

licznymi przypisami, cytata-
mi, a także dość szczegóło-
wymi opisami 
i interpretacjami poszcze-
gólnych spektakli Franka. 
Niemalże na każdym kroku 
Robin Detje doszukuje się 
w nich nawiązań do życia 
rodzinnego artysty i, niekie-
dy trochę na wyrost, stara 
się w myśl psychoanalizy 
tłumaczyć liczne insceniza-
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cje reżysera konkretnymi 
faktami z jego dzieciństwa. 

Okładka książki jest 
minimalistyczna – estetycz-
nie skrojone białe logo te-
atru Volksbühne, a więc koło 
na dwóch nóżkach na ciem-
noszarym tle. Dziewiętna-
ście czarno-białych fotografii 
oddziela pierwszą część 
biografii od drugiej, Wschód 
od Zachodu, oblicza młodo-
ści od objęcia rządów dyrek-
torskich. Punktem granicz-
nym był mur berliński, który 
udało się w końcu przekro-
czyć Castorfowi, gdy otrzy-
mał na to stosowne pozwo-
lenie. Liczył na to, że ujrzy 
„antyfaszystowski mur 
obronny” i sprawdzi przy 
okazji, czy jedzenie nadal 
smakuje po tamtej stronie 
tak samo jak za czasów, gdy 
jego ojciec zabierał go 
do Niemiec Zachodnich. 
Wrócił jednak tam, gdzie 
podpowiadało mu serce – 
na dachu jego teatru widnie-
je napis „OST”, tzn. 
Wschód. 

Jakie jest podejście 
Robina Detje’a do opisywa-
nego? Nie stroni on od 
śmiałego podkreślania swo-
jej opinii, wprost nazywając 
Franka mistrzem, lecz na 
tym się nie kończy. Możemy 
przeczytać też o „wcieleniu 
Trójcy Świętej”, dramaturgu, 
reżyserze i artyście o „pora-
żającej, magnetycznej inte-
ligencji”. Bez wykrzyknień, 

przymiotników i komentarzy 
odautorskich, które budują 
mocny charakter tej książki, 
byłaby to opowieść nudna. 
W biografiach nie chodzi 
przecież o to, by poznać 
faktografię i nauczyć się dat. 
Chcemy poznać ciekawą 
historię, nawet kosztem 
przerysowania niektórych 
wydarzeń. Co nie znaczy, że 
ta nudą nie wieje, choć ratu-
je przed nią pasja, którą wy-
czuwa się w sposobie pisa-
nia od początku po przed-
mowę. Ani na moment nie 
da się zapomnieć, że opi-
sywane jest życie reżysera 
niemieckiego – nie znając 
kultury oraz historii Niemiec 
z tamtego okresu, trudno 
zrozumieć sytuację, w jakiej 
znalazł się Castorf.  

Został reżyserem, bo 
na sportowca się nie nada-
wał. Dlaczego akurat nim 
zajął się Detje? Pasjonatom 
teatru nie trzeba tego tłuma-
czyć. Mniej zorientowanym 
wspomnę, iż Castorfa uzna-
je się za autorytet, na któ-
rym wzorowali się tacy reży-
serzy jak Jan Klata, Grze-
gorz Jarzyna, Paweł Demir-
ski czy Michał Zadara. Na 
kartach książki znajdujemy 
liczne odwołania do wize-
runku Franka w prasie 
(zwłaszcza cały gabinet 
osobliwości ortodoksyjnych 
fanów). W Polsce odbiór 
Castorfa nie jest tak oczywi-
sty. Zetknięcie ze spekta-
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klem Przystanek końcowy 
Ameryka (Endstation Ameri-
ka na podstawie Tramwaju 
zwanego pożądaniem Ten-
nessee Williamsa) wywołało 
falę sprzeciwu wobec jego 
praktyk wystawiania kano-
nicznych dzieł i podejścia do 
postaci Polaka w tym dra-
macie. Choć Castorf iryto-
wał, nie pozostawał bez 
wpływów. Uznawano go za 
nowatorskiego i rewolucyj-
nego twórcę. Był władcą 
absolutnym, który… miesz-
kał z babcią. Mimo wszystko 
do Polski dotarła moda na 
inspirację jego metodami 
reżyserii teatralnej. Detje 
przedstawia nam dwa obli-
cza Castorfa, co jest 
ogromnym plusem tej mo-
nografii. 

Gdybyśmy chcieli 
w skrócie opisać zasadę, 
którą Frank kierował się 
w swoim teatrze, można by 
powiedzieć, że brał on na 
warsztat sztuki kanoniczne 
(np. Szekspira i Lessinga), 
by odrzeć je ze stabilnej 
struktury. Kontrowersyjne 
działania na znanych po-
wszechnie dramatach spra-
wiły, iż stał się osobą rozpo-
znawalną, której nie sposób 
było nie dostrzec w środo-
wisku artystycznym. Dzien-
nikarze niejednokrotnie za-
rzucali mu, że ignoruje auto-
rytety i szarga świętości. 
Choć szanował krytykę, ni-
czego sobie z niej nie robił. 

Zachód chciał go podpo-
rządkować władzom i opinii 
publicznej. Na próżno. 
W trakcie lektury czytelnik 
przekona się, że nawet naj-
większe kicz i groteska, któ-
rymi Castorf miał w zwycza-
ju częstować widzów, stały 
się później niemalże przed-
miotem kultu. Niejednokrot-
nie wyliczał wady kapitali-
zmu, którym się wówczas 
zachłyśnięto. Pozostał sobie 
wierny do końca i prowoko-
wał… dla zasady. 

 Castorf. Prowokacja 
dla zasady to książka dla 
osób zainteresowanych te-
atrologią, zwłaszcza nie-
miecką. Nie można się z niej 
jednak uczyć. Detje napisał 
historię wielkiej kariery męż-
czyzny, który od dziecka się 
czymś wyróżniał. Autor 
książki maluje przed nami 
obraz zaczytanego chłopa-
ka, wykreowanego trochę 
na buntownika, jakich zna-
my z biografii muzyków roc-
kowych. W części pt. 
Wschód Detje ukazał Fran-
ka jako fana Zeppelinów 
i Stonesów. Małgorzata Su-
giera pisze o nim, że był 
narcystyczny, niepozbawio-
ny autoironii i przede 
wszystkim bezlitośnie 
szczery. Każdy polski twór-
ca wspomina spotkanie 
z nim jako przełomowe, 
a nawet inicjacyjne do-
świadczenie na swojej dro-
dze artystycznej.  
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Niepodległy dyrektor 
wschodnioberlińskiego te-
atru Volksbühne doczekał 
się pięknej laurki ze strony 
Robina Detje’a. To swego 
rodzaju hołd złożony jego 
życiu i twórczości, lecz 
z pewnością nie źródło, z 
którego można czerpać 
wiedzę na temat teatru 
w NRD czy faktów z życia 
i twórczości bohatera książ-
ki. Na szczęście Detje kolo-
ryzuje tę biografię w sposób 

całkowicie otwarty. Z odpo-
wiednią dozą humoru przy-
wołuje anegdoty, przez co 
dłuższe epizody przypomi-
nać mogą raczej powieść 
niż biografię. W posłowiu 
autor przyznaje, że życie 
Franka Castorfa nie wyglą-
dało tak, jak on to opisał, 
gdyż w wielu fragmentach 
puścił wodze fantazji. Cóż… 
literatura jest na to doskona-
łym miejscem. 

 
 
Robin Detje, Castorf. Prowokacja dla zasady, przeł. M. Bo-
rowski, M. Sugiera, przedm. A.R. Burzyńska, Wydawnictwo 
„Ha!art”, Kraków 2013. 
 
 

Małgorzata Strzyżewska 
 
 

Milena Chilińska, Bez tytułu 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 
 

 

Tańcząc w ciemnościach. 
Widoki na ciemność 

Michała Tabaczyńskiego 
 

 
„Ciemno wszędzie, 

głucho wszędzie, / Co to 
będzie, co to będzie?” 
Przedstawiać, ani tym 
bardziej niczego wyja-
śniać nie trzeba – co było 
dalej, wie chyba każdy, kto 
ukończył swoją edukację 
polonistyczną minimum 
na poziomie 
gimnazjum. 
Przynajmniej 
powinien. Byli 
też tacy, którzy 
zadali sobie 
trud odpowie-
dzenia na to py-
tanie, choć kon-
statacja Ludwi-
ka Osińskiego – 
„Głupio wszę-
dzie, cicho wszędzie, / Nic 
nie było, nic nie będzie” – 
była raczej prztyczkiem 
w nos dla Mickiewicza, 
aniżeli poważną refleksją 
nad problematyką drama-
tu. 

 
Nie bez powodu 

przywołuję na samym po-
czątku ten dobrze znany 
cytat. Dość przekornie  

 
postawiłem to pytanie Mi-
chałowi Tabaczyńskiemu 
jeszcze przed przystąpie-
niem do lektury jego zbioru 
esejów Widoki na ciemność. 
Nie wiem, czy w pełni słusz-
nie. T rzeba bowiem przy-
znać, że może i autor 
Szkolnego atlasu apokalipsy 

spogląda w pewną 
metaforyczną 

ciemność, ale ani 
w niej głucho, ani 
też nie przeziera z 
niej żadna metafi-
zyczna pustka, ani 
też wielka niewia-
doma. Co więcej: 
Tabaczyński przy-
gląda się na pozór 

nieokiełznanemu 
żywiołowi ciemności 
z pewną dziecinną (zresztą: 
„dziecko”, „dzieciństwo” to 
słowa-klucze tej książki) 
naiwnością, w której jednak 
próżno szukać jakiegoś 
strachu przed tym, co niewi-
doczne, nieoswojone; prze-
ciwnie: poeta przygląda się 
rzeczom z zaciekawieniem 
i pasją, ostrożnie, lecz na 
swój sposób zachłannie. 
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Nie warto w tym tek-
ście po raz kolejny próbo-
wać definiować, czym tak 
właściwie jest esej. O ile 
bowiem można się spierać, 
czy wszystko, co zawarte 
w Widokach na ciemność to 
rzeczywiście eseje, o tyle 
sam Tabaczyński rozstrzyga 
ten spór już na stronie tytu-
łowej: ma się tu do czynie-
nia po prostu z rozważa-
niami, raz w formie ese-
istycznej, to znowu w formie 
szkicu, zarysu problemu, 
próby. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że każdy 
z siedmiu rozdziałów tej 
książki stanowi uważne stu-
dium wybranego przez sie-
bie problemu. Omówienie 
niektórych wątków zajmuje 
jeden tekst, inne powracają 
w następnych. To duży wa-
lor tej publikacji, warto na 
niego zwrócić uwagę: pew-
ne elementy pojawiają się 
i znikają, to znowu powraca-
ją w innym szkicu, czasem 
opowiedziane w nowej, nie-
konwencjonalnej formie, jak 
np. występująca w sposób 
śladowy w eseju o komedii 
romantycznej problematyka 
figury Innego („największy 
fetysz współczesności”), 
która następnie pojawia się 
– potraktowana przez nowy 
język wyrazu – w tekście 
Redukcja sentymentalna, 
albo list znaleziony pod po-
wieką. Stąd też wiele z tych 
tekstów jest zbudowanych 

w oparciu o jakiś powraca-
jący nieustannie leitmotiv. 
Oprócz wspomnianego 
wcześniej dzieciństwa 
(„chłopiec”, „dziecko”), nale-
żałoby również wymienić: 
autotematyzm, cielesność, 
sztukę komunikacji, język, 
miejską topografię. Taba-
czyński, trochę jak przywo-
ływana przez niego postać 
dziadka, wprowadza swoje-
go czytelnika w przestrzeń, 
gdzie „jest ciemno, jest 
mgła”, ale skąd migawkowo 
przebija pewien porządek 
rzeczy, który samemu nale-
ży ustalić. 

Trudno także jedno-
znacznie określić, kto patro-
nuje tej książce. Sądzę, że 
nikt by się nie obraził, jeśliby 
przywołać w tym miejscu 
jakieś sztandarowe nazwi-
ska polskiej szkoły eseju, bo 
wykazać odniesienia, rela-
cje, związki między tekstami 
– nie byłoby trudno. Wymie-
nić Barthesa, Gadamera czy 
innych myślicieli – można, 
chcąc podkreślić erudycję 
poety, ale po co? Tak na-
prawdę gdyby statystycznie 
policzyć, do kogo najczę-
ściej Tabaczyński nawiązuje 
w tym zbiorze, to w rezulta-
cie pojawią się dwa nazwi-
ska: Paula Austera i… Tove 
Jansson. 

I niewątpliwie, mó-
wiąc nieelegancko, coś jest 
na rzeczy. Jest tutaj widocz-
na pewna esencja pisarstwa 
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Austera, ta próba uchwyce-
nia „apokaliptyczności” rze-
czy i przede wszystkim ję-
zyka; wyczuwalna jest 
w tym zbiorze owa „apoka-
liptyczna zapobiegliwość”. 
A co z autorką powieści 
o losach mieszkańców Doli-
ny Muminków? Michał Ta-
baczyński subtelnie pokazu-
je, że z pewnych dzieł nie 
sposób wyrosnąć, z biegiem 
lat zmienia się tylko spoj-
rzenie na nie: dziecinna fa-
scynacja zamienia się 
w badawczą pasję. 

Widoki na ciemność 
udowadniają pewną ważną, 
również dla mnie, tezę: by-
cie prawdziwym (wartościo-
wym?) humanistą nie pole-

ga na wypinaniu się tyłkiem 
na to, co w kulturze niskie, 
na pozór zidiociałe, kiczo-
wate itd. Zacieranie pew-
nych granic może być ryzy-
kowne, szczególnie w mó-
wieniu o tym, co wysokie, 
a co niskie; owszem, ale 
choćby esej pt. Życie jest 
piękne i śmierci też nie ma. 
Komedia romantyczna i po-
rządek świata (bodaj najlep-
szy w całym zbiorze!) poka-
zuje, że warto zaglądać 
w najciemniejsze zakamarki 
kultury. W końcu ktoś musi 
ponieść ten „kaganiec 
oświaty”, a Tabaczyński-
autor (celowo omijam słowo: 
eseista) ma na to pełne 
przyzwolenie. 

 
 
Michał Tabaczyński, Widoki na ciemność, Biblioteka „Rity 
Baum”, Wrocław 2013. 
 
 

Przemysław Kuliński 
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TOMASZ SZYMON MARKIEWKA 
 

 

Jakie literaturoznawstwo? 

 
 

Ostatnimi czasy toczy 
się w Polsce debata na te-
mat uniwersytetu, a w 
szczególności na temat hu-
manistyki. Większość dys-
kutantów zgadza się, że jest 
źle. Pytanie brzmi, co do-
kładnie jest źle (tu o kon-
sensus nie jest już tak ła-
two) i jak to na-
prawić (w tym 
wypadku o zgo-
dę jeszcze trud-
niej). 

Nie ukry-
wam, że w tej 
kwestii od dosyć 
dawna blisko mi 
do poglądów 
Michała Pawła 
Markowskiego, 
który kilka miesięcy temu 
wydał nawet książkę, w której 
porusza wymienione proble-
my (Polityka wrażliwości). 
Choć polski badacz pisze w 
niej o całej humanistyce, to ja 
ograniczę swoje uwagi do 
literaturoznawstwa, sam 
Markowski zresztą – z uwagi 
na swoją profesję – bardzo 
często skupia się w swoim 
rozważaniach na tej właśnie 
dziedzinie. Poniżej piszę, co 
w jego pomysłach mi się po-
doba, a co nie. Przy czym od 

razu zastrzegam, że niniejszy 
tekst nie jest recenzją książki 
Markowskiego. 

Cieszę się przede 
wszystkim z tego, że autor 
Polityki wrażliwości unika 
dwóch, moim zdaniem, 
zgubnych ścieżek. Po pierw-
sze, nie chce on, aby literatu-

roznawstwo 
sprowadzało 

się głównie do 
nauczania defi-
nicji skompliko-
wanych termi-
nów, do wyku-
wania faktów 

(Mickiewicz 
w roku tym i 
tym zrobił to 
i to) czy do po-

wtarzania wiedzy zastanej. 
Markowski uważa, że taki 
model jest pochodną przeko-
nania, iż „literaturoznawstwo 
jest nauką, więc studenci 
powinni uczyć się głównie 
tego rodzaju suchej, twardej, 
obiektywnej wiedzy”. Do wąt-
ku naukowości literaturo-
znawstwa jeszcze powrócę, 
najpierw słów parę o drugiej 
drodze odrzucanej przez pol-
skiego uczonego. Jest to 
droga użyteczności. Niektó-
rzy uważają bowiem, że lite-
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raturoznawstwo (czy – bar-
dziej szczegółowo – poloni-
styka) powinno zajmować się 
głównie kształceniem umie-
jętności, które są szczególnie 
przydatne na rynku pracy: 
edytorstwo, public relations, 
szybkie czytanie etc. Mar-
kowskiemu to się nie podoba. 
Mnie również, jestem bowiem 
przekonany, że dyscypliny 
humanistyczne powinny ze 
wszystkich sił bronić się 
przed neoliberalnym dyskur-
sem użyteczności, który ma 
negatywne skutki dla całej 
naszej kultury (to w ogóle jest 
wątek na osobny tekst). Mam 
wrażenie, że w tej akurat 
kwestii istnieje coraz szerszy 
konsensus – nie tylko między 
literaturoznawcami, ale w 
ogóle między humanistami.  

Co proponuje Mar-
kowski w zamian? Literatu-
roznawstwo jako nauczanie 
różnych języków, różnych 
dyskursów – jako próba na-
wiązania kontaktu z innym 
poprzez rozszerzanie wła-
snej wrażliwości. Podoba mi 
się jego wizja wrażliwości. 
Polski badacz mówi mniej 
więcej tak: nikt z nas nie jest 
zamkniętą monadą, uczest-
nicząc w kulturze, musimy 
nieustannie wystawiać się 
na język innych ludzi, 
kształcenie wrażliwości po-
lega więc na opanowywaniu 
umiejętności łączenia swo-
ich słów ze słowami innych, 
nawet jeśli, co oczywiste, to 

łączenie nie zawsze się 
udaje. Markowski za dużo 
naczytał się Derridy, żeby 
wierzyć w naiwną wizję 
„ogólnej zrozumiałości” – 
w ideę, że przy odrobinie 
wysiłku wszyscy znajdziemy 
ten sam język do opisu rze-
czywistości. Co do tego 
ogólnego pomysłu na litera-
turoznawstwo – zgoda. 

Z jakimi aspektami 
poglądów Markowskiego 
mam natomiast problem? 
Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, wracam do kwestii 
naukowości. Markowski 
stawia sprawę ostro – pisze, 
że pójście ścieżką nauki 
było jednym z największych 
błędów literaturoznawstwa 
(a nawet całej humanistyki). 
Jeśli przez naukę rozumieć 
(1) przekonanie, że badacze 
literatury posiadają uniwer-
salną, obiektywną i jedynie 
słuszną metodę badania 
tekstów literackich albo/i (2) 
przeświadczenie, iż mnoże-
nie skomplikowanych termi-
nów jest celem wiedzy 
o literaturze – to, raz jesz-
cze, pełna zgoda, że jest to 
wizja średnio atrakcyjna. 
Jednakże bieżące studia 
nad nauką (najprawdopo-
dobniej jedna z najprężniej 
rozwijających się obecnie 
gałęzi humanistyki i badań 
społecznych) pokazują, że 
działalność naukowa ani nie 
wyróżnia się przyjęciem 
określonego zestawu filozo-
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ficznych założeń (obiektyw-
ność, uniwersalność), ani 
nie musi posiadać sztyw-
nych procedur badawczych 
(choć oczywiście może). Co 
więcej, badacze nauki z co-
raz większym sceptycy-
zmem mówią o jednej, uni-
wersalnej nauce – według 
nich istnieją raczej nauki 
a nie nauka, a część z nich 
łączy niewiele więcej niż 
fakt, że zwą się „nauką”. To 
raczej sami humaniści wy-
tworzyli sobie taką wizję 
nauki, w której jest ona bez-
płciowym, sztywnym, obiek-
tywno-uniwersalistycznym 
rodzajem wiedzy, i starali się 
za nią podążać.  

Jeśli zdamy sobie 
z tego sprawę, to możemy 
„ocalić” naukowość literaturo-
znawstwa, definiując ją po 
prostu inaczej niż to czynili na 
przykład strukturaliści, którzy 
lubili podkreślać rolę metodo-
logii, uniwersalności, a także 
z upodobaniem mnożyli fa-
chowo brzmiące terminy. Dla 
mnie naukowość literaturo-
znawstwa polega na tym, że 
dyscyplina ta w toku swojej 
historii wygenerowała bardzo 
dużo słowników teoretycz-
nych, które każdy adept wie-
dzy o literaturze powinien w 
większym lub mniejszym 
stopniu opanować, aby móc 
rozmawiać o tekstach literac-
kich w wysublimowany spo-
sób. Umiejętność operowania 
odpowiednimi pojęciami 

uważam zatem za istotną, 
ale nie na zasadzie „wykuj 
się stu terminów, które po-
wiedzą ci prawdę o literatu-
rze”, lecz bardziej w zgodzie 
z myślą „naucz się za po-
średnictwem wybranych 
słów-kluczy, na jak bardzo 
różne sposoby można mówić 
o literaturze”. Istnieje dla 
mnie zasadnicza różnica 
między uczeniem się pojęć 
po to, aby poznać prawdę 
o literaturze, a u-czeniem się 
ich w celu zapoznania się 
z różnymi sposobami roz-
mawiania o niej. To drugie 
uważam za niezwykle po-
trzebne. Takie podejście po-
zwala jednocześnie zacho-
wać literaturoznawstwo jako 
wiedzę specjalistyczną, do 
której zrozumienia potrzeba 
niemało pracy. I w tym sensie 
wiedza o literaturze jest na-
uką. Twierdzenie, jak Mar-
kowski, że szkolenie się we 
wrażliwości jest celem stu-
diów nad literaturą, jest jak 
najbardziej w porządku, ale 
naiwnością byłoby sądzić, że 
wystarczy po prostu usiąść 
ze studentami i powiedzieć: 
„A teraz zacznijmy mówić 
ciekawie i wrażliwie o literatu-
rze”. Aby rozmawiać w spo-
sób „ciekawy i wrażliwy”, po-
trzeba jakiejś siatki pojęcio-
wej, która umożliwi niebanal-
ne oraz intersubiektywne 
spojrzenie na literaturę, bo 
inaczej rozmowa może się 
szybko zamienić w takie so-
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bie gadu gadu na różne te-
maty.  

Oczywiście Markowski 
o tym wie – problem w tym, 
że niewiele pisze na ten te-
mat. Mój zarzut nie brzmi 
zatem tak, że nie zdaje on 
sobie sprawy ze wspomnia-
nych problemów. Rzecz ra-
czej w tym, że w swojej 
książce nie porusza pewnych 
wątków albo traktuje je po 
macoszemu. Jak na mój gust 
za wiele u niego pisania 
o uczuciach, a za mało o 
konkretnych umiejętnościach 
czy dyspozycjach intelektual-
nych, jakich powinno się na-
bywać na studiach literaturo-
znawczych. Tak jak napisa-
łem, podoba mi się jego defi-
nicja wrażliwości, ale wolał-
bym, żeby więcej uwagi po-
święcił on temu, jak konkret-
nie uczyć studentów poru-
szania się między różnymi 
językami (czyli jakiego słow-
nictwa ich uczyć, do pisania 
jakich prac zachęcać, jak 
układać zajęcia itd.), a rza-
dziej popadał w patetyczno-
sentymentalne nastroje, co 
moim zdaniem czyni, gdy 
rozwodzi się nad kształtowa-
niem egzystencji, uczuciowo-
ści czy wrażliwości studentów. 
Sądzę, że literaturoznawcy 
dosyć dużo wiedzą na temat 
różnych słowników teoretycz-

nych i na temat pisania oraz 
czytania skomplikowanych 
tekstów. Natomiast to, czy 
wiedzą, jak należy uczyć, że-
by odpowiednio kształtować 
egzystencję innych ludzi 
i swoją własną – jest już kwe-
stią bardziej wątpliwą. 

Zakończę jednak 
jeszcze jedną pochwałą pod 
adresem Markowskiego. Już 
po moim krótkim tekście ła-
two się zorientować, że sku-
pia się on na kwestiach zwią-
zanych z dydaktyką. I bardzo 
dobrze. Nie lekceważę takich 
problemów, jak pisanie arty-
kułów, system oceniania pra-
cowników naukowych, gran-
ty, czasopisma itd. Uważam 
jednak, że nie powinniśmy 
zapominać, iż działalność 
dydaktyczna jest ważną – 
być może najważniejszą – 
częścią humanistyki (o na-
ukach ścisłych się nie wypo-
wiadam, bo za mało o nich 
wiem). 
 

PS Podziękowania 
dla Pawła Bohuszewicza. 
Dzięki dyskusjom z nim mo-
głem lepiej zrozumieć, co mi 
się u Markowskiego podoba, 
a co nie – tak więc Paweł 
z pewnością miał wpływ na 
kształt moich argumentów 
krytycznych pod adresem 
Markowskiego.   

 
 

Tomasz Szymon Markiewka 
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MAJA STAŚKO 
 

 

INTEResy dyscyplinarne. 
O niemożliwości INTERdyscyplinarności 
 
 

Myślenie o INTERdy-
scyplinarności, prędzej czy 
później, choćby w ukryciu 
i niejawnie, zaczyna roić 
utopie o romantycznej kon-
cepcji syntezy absolutnej – 
„czucie i wiara” zespalają 
się ze „szkiełkiem i okiem”, 
widzialne z 
niewidzialnym, 
jednostkowe z 
o-gólnym. Ów 
nie-dokończony 
projekt znosiłby 
ostatecznie 
podstawowe 
rozróżnienie 
Dilthey’owskie 
na „nauki o du-
chu” (humani-
styczne) i 
nauki ści-
słe; w ma-
giczny sposób łączyłby od-
krywanie przedmiotu i wy-
najdowanie (tworzenie) go, 
konieczny dystans i nieroz-
dzielność przedmiotu z po-
znającym, wreszcie wyja-
śnianie i rozumienie. Czy 
jednak byłaby to sławetna 
i wyzyskiwana do granic 
niemożliwości – niczym po-
jęcie dyskursu (Foucault 

i Bourdieu chichoczą z za-
światów) – INTERdyscypli-
narność? Gdyby z obydwu 
tych kategorii wybrać ele-
menty współgrające i w wy-
niku ich współgrania (nieko-
niecznie harmonijnego) 
stworzyć twór całkiem nowy, 

na kształt 
składania me-
tafory, to tak. 
Wówczas jed-
nak niepo-
trzebne byłoby 

rozdzielanie 
nauk ścisłych 
i humanistycz

nych w obrę-
bie tego tworu, 
bo istniałoby 

owo no-
we zja-

wisko 
„pomiędzy” (INTER-) nimi, 
które pozwoliłoby rozumieć 
rzecz w sposób autono-
miczny (a nie antynomicz-
ny), całkiem odmienny za-
równo od jednej nauki, jak 
i od drugiej, choć z ich rela-
cji wynikły. 

Między liczbami 23 
i 25 znajduje się 24 – 
owszem, jest wynikiem ich 

Dominique Monfery, Salvador Dali, 
John Hench, Destino, 2003. 
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średniej, stanowi swoisty 
złoty środek między nimi, 
ale jednocześnie istnieje 
w sposób całkowicie samo-
dzielny – właśnie jako INTER-

liczba (w tym kontekście – 
w innym to ona może być 
liczbą wyjściową, która 
ustawiać będzie znamię IN-

TERakcji). Podobnie z ludźmi 
– siedzący pomiędzy dwie-
ma innymi osobami człowiek 
z każdą z nich jest w pewien 
sposób powiązany (na jego 
o-środkowy kształt składa 
się lewość pierwszego 
i prawość drugiego), ale 
owa INTERmedialna stronni-
czość nie wyklucza jego 
osobności (przeciwnie – 
właśnie w zderzeniu, w róż-
NICy anihiluje nieskonfron-
towaną nicość na rzecz 
idiomu – INTERfejs kształtuje 
się na przecięciach twarzy, 
niczym w surrealistycznym 
zderzaniu profilów dla 
kształtu, który powstaje 
między nimi). Gdzieś po-
między liczbą a człowie-
kiem, naukami ścisłymi 
a humanistycznymi chciała-
by siedzieć INTERdyscypli-
narność. 

Jeśli jednak nauki 
humanistyczne tłumaczyć 
by miały zjawiska nauk ści-
słych i odwrotnie, byłby to 
raczej proces translacji bądź 
wszelkiego typu „transów” – 
wychodzenia z siebie w In-
nego dla uzasadnienia i po-
głębienia istnienia zarówno 

własnego, jak i Innego (ale 
bez konstruowania nowego 
tworu pomiędzy „ja” a In-
nym); byłby to zatem rodzaj 
transdyscyplinarności. A jeśli 
jedne nauki miałyby porów-
nywać własne zjawiska do 
zjawisk drugich, byłaby to 
komparatystyka (także uwi-
kłana w transdyscyplinar-
ność). Czy translacja i kom-
paratystyka są INTERdyscy-
plinarne? 

Nie ulega wątpliwo-
ści, że walka o władzę 
w grupach wielo- i różno-
elementowych toczyć się 
będzie zawsze. Tym samym 
translacja i komparatystyka 
byłyby nieustannym prze-
ściganiem się w celu ulep-
szenia własnego statusu. 
Nauki humanistyczne tłu-
maczyłyby się naukami ści-
słymi lub porównywały 
z nimi (a zatem używały 
ich), wyłącznie jeśli w jaki-
kolwiek sposób mogłoby im 
się to przydać, czyli wspo-
móc ich rozwój. I vice versa. 
Nowe jakości wynikłe z ta-
kiej współpracy umacniałyby 
zawsze pozycję co najmniej 
jednego z elementów. Jeśli 
symbiotycznie obydwu – 
tym lepiej, choć nadal jest to 
współpraca indywidualnych 
podmiotów na własną (na-
wet jeśli obopólną) korzyść, 
a każdy dąży do jak naj-
większych zysków (nie li-
cząc się z partnerem współ-
pracy i przedkładając wła-
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sne INTEResy nad jego po-
żytki). Nie bez powodu taki 
typ relacji automatycznie 
kojarzy się z kapitalistycz-
nym współzawodnictwem 
(lub co najmniej INTEResow-
nym indywidualizmem), 
w obrębie sztuki znanym już 
właściwie od sformułowania 
klasycystycznego postulatu 
mimetycznego – aemulatio. 
Nie trzeba tego od razu kry-
tykować (zarówno kapitali-
stycznej, jak i mimetycznej 
rywalizacji), można po pro-
stu delikatnie zmienić per-
spektywę. 

W tak szerokim ro-
zumieniu i rozdzieleniu całej 
rzeczywistości badawczej 
na dwie ledwie kategorie 
trudno o wyrwanie się spod 
ich pęt i stworzenie równie 
dużej, odpowiadającej im, 
nowej kategorii INTER-. 
W tym sensie INTERdyscy-
plinarność nie ma racji bytu 
– każdy przejaw relacji mię-
dzy naukami humanistycz-
nymi a ścisłymi prędzej czy 
później wtłoczony być musi 
w jedną z nich. Jeśli nauki 
ścisłe przydają się do rozu-
mienia dzieła sztuki (lub 
dziedziny humanistycznej), 
to znakomicie, ale nadal jest 
to translacja bądź kompara-
tystyka służąca naukom 
humanistycznym – nie po-
wstaje żadna nowa jakość, 
która potrafiłaby wyrwać się 
spod dychotomii wyjaśnianie 
/ rozumienie. Można, rzecz 

jasna, stworzyć pękniętą 
kategorię INTER-, gromadzą-
cą wszelkie dziedziny, które 
można i rozumieć, i wyja-
śniać, jak rozmaite działania 
artystyczne w obrębie IN-

TERnetu, na polu nowych 
mediów (w których przyda 
się znajomość i informatyki 
oraz matematyki, i sztuk 
plastycznych, muzycznych 
oraz literackich), ale nie 
stworzą one tak mocnej ka-
tegorii jak rysująca się dy-
chotomia i sytuować się bę-
dą na jej rozmaitych prze-
cięciach. To jak enigmatycz-
ne „gatunki mieszane” 
w Arystotelesowkiej, mocnej 
triadzie. Czy w takim usta-
wieniu powstaje nowa dzie-
dzina, odpowiadająca tym 
obowiązującym, z własnymi 
zasadami? Zdaje się, że 
kiełkuje raczej rodzaj kola-
żu, w dużej mierze zależny 
od umiejętności badaw-
czych INTERpretatora / na-
ukowca. W ramach rzeczy-
wistości zwrotów (a nie 
przełomów – za: D. Bach-
mann-Medick, Cultural 
turns. Nowe kierunki w na-
ukach o kulturze), a zatem 
kategorii rozmytych, sła-
bych, niebinarnych, współ-
istniejących, ale nie dążą-
cych do przejęcia (niemoż-
liwej z gruntu w ramach plu-
ralizmu) władzy absolutnej i 
totalnej (totalitarnej), takie 
hybrydyczne twory tłumaczą 
się znakomicie. W dychoto-
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micznym i silnym podziale 
nie tworzą jednak nowej 
jakości. Stanowią szczeliny, 
deformacje dwóch kategorii 
wyjściowych, i w tym bronią 
się najsilniej – nie jako od-
rębne, wszystko ogarniające 
twory na kształt nauk huma-
nistycznych i ścisłych, lecz 
jako kontekstowe i jednost-
kowe elementy współistnie-
jące – antynormatywne, nie-
konsekwentne, ujawniające 
się w konkrecie i raczej 
w praktyce niż w uniwersali-
zmach i mocnych teoriach. 
W ramach poststrukturali-
stycznych metodologii takie 
dyscypliny stanowią jedyne 
możliwe rozwiązanie (rodzaj 
totalitaryzmu słabej myśli?). 
Poszukiwanie kategorii ich 
spójnego opisu służy nie-
ustannej ich dekonstrukcji, 
niweczenia porozumienia na 
rzecz jego rozciągania. 

Gdzie tu INTERdyscy-
plinarność? W tak kontek-
stowym rozumieniu dyscy-
plina jest raczej mało zdy-
scyplinowana – każde dzia-
łanie na granicy lub z wyko-
rzystaniem kilku różnych 
metod (a zatem każde dzia-
łanie badawcze – koncepcja 
zwrotów zakłada łączenie 
metodologii, ich indywidual-
ny dobór wedle upodobań, 
ich niszczenie i składanie 
z odłamków własnych, każ-
dorazowo chwilowych, pro-
pozycji) staje się formuło-
waniem pewnej nowej jako-

ści. Działanie badawcze 
zaczyna przypominać dzia-
łanie twórcze – teksty na-
ukowe także stają się pisal-
ne, wedle kategorii Rolanda 
Barthesa, a praca literacka 
to praca w literaturze i o lite-
raturze, ale i o malarstwie, 
muzyce, filmie, zachowa-
niach społecznych, psycho-
logicznych, regułach mate-
matycznych itd. Szerzej – 
każde doświadczenie ba-
dawcze może stać się do-
świadczeniem dzieła sztuki, 
wedle Dewey’owskiej Sztuki 
jako doświadczenia (gdy 
matematyk podczas doko-
nywania obliczeń zapomina 
o sobie – doświadczenie 
pierwotne – i o celu owych 
obliczeń – doświadczenie 
autoteliczne – i zagłębia się 
w samym działaniu, to 
uczestniczy w przeżyciu 
estetycznym). Skoro dzia-
łalność naukowa przebiega 
na zasadach działalności 
artystycznej, jej wytwory 
stają się nieustannie pona-
wianym, kontekstowym by-
tem autonomicznym – sklej-
ką (INTERdyscyplinarną) ka-
tegorii, pojęć, norm, meto-
dologii wcześniejszych 
(i późniejszych). INTERdy-
scyplinarne kreowanie two-
rów nowych nie przebiega 
zatem na poziomie najwyż-
szym – nie jest każdorazo-
wym tworzeniem kina jako 
syntezy fotografii, malar-
stwa, teatru, muzyki i litera-
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tury w autonomiczną dzie-
dzinę. Jest raczej dobiera-
niem konwencji gatunko-
wych, tematycznych, for-
malnych w nowy film. To 
poziom niżej, ale poziom, 
który ucieka od schema-
tycznych uogólnień i zagłę-
bia się w konkret. Formuło-
wanie (każdorazowo z pod-
jęciem badawczych działań) 
metodologii odwołuje się 
raczej do praojca, do wiel-
kiego poprzednika (jak 
w projekcie INTERtekstual-
ności Harolda Blooma) lub 
poprzedników (jak w kon-
cepcji INTERtekstualności 
Jonathana Cullera) niż do 
uniwersalnego modelu. Me-
tody rozdrobniły się na jed-
nostki, poszczególne przed-
mioty (które, za Derridą, 
dają narzędzia do autono-
micznego ujęcia) i konteksty 
badawcze. INTERdyscypli-
narność zachodzi zatem 
każdorazowo w wyniku 
translacji lub komparatysty-
ki, tworzy bowiem nową me-
todę z tych istniejących 
w obrębie lub na przecię-
ciach rozmaitych innych 
dyscyplin. Stąd – za Deleu-
ze’m – ile jest punktów wi-
dzenia, tyle istnieje miast. 

Translacja przebiega 
już na poziomie najbardziej 
podstawowym – przełożyć 
należy ujęcie teoretyczne do 
konkretnego obiektu i spraw-
dzić jego działanie. Każdy 
przekład, translacja zakłada 

zmianę, INTERpretację. Każ-
da zmiana implikuje stwo-
rzenie nowego elementu 
z tych istniejących – działa-
nie z pewnością gdzieś 
„pomiędzy” – nauką a sztu-
ką, dziełem a metodą, dzie-
łem a siecią dzieł, medium 
a medium, metodologią jed-
nej dyscypliny a innej. W tak 
płynnej (post)nowoczes-
ności pojęcie dyscypliny 
traci jednak rację bytu – 
skoro wszystko można prze-
łożyć na coś odmiennego 
lub zgoła odwrotnego za 
pomocą modyfikacji i zespo-
leń z innymi elementami 
(przez selekcję ich cech), to 
mocnej, dużej dyscypliny nie 
ma. Znów – INTERdyscypli-
narność jest niemożliwa, 
prawdziwie wykonalne staje 
się jedynie działanie „po-
między” elementami naj-
mniejszymi – poszczegól-
nymi dziełami i ich fragmen-
tami – na których pracuje 
się w danej chwili. Reszta 
rozmywa się w możliwości 
zanegowania i dekonstrukcji 
(która, wedle Jeana Baudril-
larda, przestaje mieć cha-
rakter dekonstruujący – sko-
ro wszystko jest słabe, nie-
pewne, rozmyte, płynne, 
zróżNICowane, to nie ma 
czego niszczyć i re-
kreować, nie ma już z czym 
walczyć), przedmiot opra-
cowywany po chwili zresztą 
także. „To rzeczywistość jak 
z Nietzschego” – ktoś po-
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wie, myśląc, że spełnia 
przykaz jak najmniejszego 
uogólnienia. Ale którego 
Nietzschego, z jakiego cza-
su, z której książki, z której 
wypowiedzi, z którego zda-
nia, z którego kontekstu, 
w którym go czytałem/łam? 
Dyscyplina, wraz ze wszyst-
kimi elementami poznania 
i kategoryzacji, przestaje 
istnieć. 

Pojawia się obawa, 
że z sieci dychotomii (nauka 
– sztuka, mocna dyscyplina 
– pluralizm dyscyplin, auten-
tyk – kolaż, uniwersalizm – 
konkret) nie ma wyjścia, nie 
ma złotego (o)środka. Oto 
bowiem gdy Julian Korn-
hauser i Adam Zagajewski 
w słynnym Świecie nieprze-
dstawionym (1974) postulo-
wali powieść środka, która 
sytuowałaby się pomiędzy 
literaturą eksperymentalną 
a popularną, stanowili z niej 
rodzaj przeciwwagi owych 
krańcowych (skrajnie awan-
gardowych i skrajnie wtór-
nych) elementów – środek 
stał się antynomią skrajno-

ści, stał się normą, która 
przeciwstawia sobie wynatu-
rzenia i błędy – awangardę i 
popkulturę; literacki świat 
przedstawiony uzyskał (ko-
niecznego) przeciwnika – 
rzeczywisty świat nie przed-
stawiony. Co jest pomiędzy 
normą a błędem, tekstem a 
światem, ustami a brzegiem 
pucharu? Nic w ramach ka-
tegoryzacji (iteracji) i wszy-
stko w bez-ramach po-
szczególności (idiomu) – 
zawsze wyzyskiwane do 
granic (niemożliwości). 

A zatem zarówno 
bardzo szerokie, mocne 
(modne) stanowisko, jak 
i wąskie, słabe (modne) ne-
guje istnienie INTERdyscypli-
narności, której albo nie ma 
nigdy, albo jest zawsze. Czy 
INTERdyscyplinarność w o-
góle jest możliwa? W duchu 
jej założeń zapewne tak – 
gdzieś INTER-, gdzieś „po-
między” (także pomiędzy 
„pomiędzy”). Między Innymi. 
I może to jest w niej najbar-
dziej INTEResujące. 

 
 

Maja Staśko 
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KATARZYNA  WIŚNIEWSKA 
 

 

Trudna sztuka monodramu. 
O 28. Toruńskich Spotkaniach Teatrów 

Jednego Aktora 

 
 

 Choć każda edycja 
Toruńskich Spotkań Teatrów 
Jednego Aktora zasługuje 
na miano wyjątkowej, gdyż 
stanowi coroczne święto 
sztuki monodramu, to ostat-
ni Festiwal Festiwali wybit-
nie wyróżnia się na tle po-
zostałych. W trakcie 28. To-
ruńskich Spotkań Teatrów 
Jednego Aktora obchodzili-
śmy 65-lecie pracy twórczej 
Antoniego Słocińskiego, 
aktora, reżysera, animatora 
kultury i wieloletniego dyrek-
tora Teatru Baj Pomorski. Tę 
uroczystość uświetnił bene-
fis drogiego Jubilata, w trak-
cie którego została wysta-
wiona inscenizacja Zemsty 
Aleksandra Fredry w reży-
serii właśnie Słocińskiego. 
Ponadto mieliśmy okazję 
podziwiać mistrzowskie wy-
stępy Joanny Szczepkow-
skiej w monodramie Goła 
Baba oraz Andrzeja Sewe-
ryna w specjalnie przygoto-
wanym na tę okazję spekta-
klu 11 monologów Andrzeja 
Seweryna. Oprócz tych 
dwóch wielkich nazwisk pol-
skiego teatru, na afiszu 

TSTJA pojawiło się także 
nazwisko ważne dla teatral-
nej sfery Torunia. Bartosz 
Zaczykiewicz, nowy dyrektor 
artystyczny Teatru im. Wi-
lama Horzycy, dał popis 
swoich umiejętności w mo-
nodramie opartym na prozie 
Witolda Gombrowicza 
…podszyty!. Oprócz tego na 
deskach obydwu scen Baja 
Pomorskiego zaprezentowa-
li się: Marcin Bikowski 
z monodramem Bacon trak-
tującym o rozterkach mala-
rza; Agnieszka Przepiórska 
w I będą święta; Anna Sku-
bik w spektaklu TAKAJA 
wyreżyserowanym przez 
aktora Teatru Baj Pomorski, 
Mariusza Wójtowicza, oraz 
Edwarda Kalisza; Słowacz-
ka Milka Zimkowa w przed-
stawieniu Bilet do nieba; Iza 
Kała z monodramem 
w konwencji stand-up show 
Kredyt zaufania; laureatka 
58. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, Do-
minika Handzlik w spektaklu 
Doświadczane; Mateusz 
Olszewski z jazzowym mo-
nodramem Novecento; 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(4)/2014 

 

 

162 
 

Źródło: 

materiały prasowe 

wreszcie – Piotr Kondrat 
w Shylocku na podstawie 
Kupca Weneckiego Williama 
Szekspira. 
 Festiwal rozpoczął 
się monodramami dwóch 
aktorów – Andrzeja Sewery-
na i Bartosza Zaczykiewi-
cza. 11 monologów Andrze-
ja Seweryna było niejako 
ukoronowaniem pracy twór-
czej dyrektora warszaw-
skiego Teatru 
Polskie-
skie-
go. 
Wybo-
ru tek-
stów 
pocho-
dzących z 
najwybit-
niejszych 
dzieł drama-
tu europej-
skiego i reży-
serii spektaklu podjął się 
sam artysta. Ostre, białe, 
punktowe światło wydoby-
wające się znad horyzontu 
sceny oślepiało widza. W tej 
poświacie, wprowadzającej 
metafizyczny nastrój, poja-
wiła się sylwetka aktora. Po 
chwili widać go już było w 
pełnej krasie. Rozpoczęła 
się gra. Andrzej Seweryn 
opowiadał o życiu, przyrów-
nując je do teatru, by po 
chwili wyjść z roli i zwrócić 
się do widzów, dając tym 
samym sygnał, jak bardzo 
jest wdzięczny za przybycie 

i poświęcony czas. Aktor 
powrócił następnie do gry, 
powróciła też atmosfera 
skupienia. Oddzielane blac-
koutami monologi były odbi-
ciami ludzkich historii. Uka-
zały pełny wachlarz uczuć – 
od tych najbardziej wzrusza-
jących, do zabawnych. Nie-
skazitel- ny warsztat 

aktorski 
pozwolił na 

płynne 
przecho-
dzenie z 
roli w 
rolę, a 

także 
sku-
pie-

nie i 

utrzyma-
nie uwagi widza 

przez cały czas trwania mo-
nodramu. Sewerynowi nie 
potrzebna była zwalająca 
z nóg scenografia. Na scenie 
znajdowało się tylko krzesło, 
dzięki czemu artysta prezen-
tował swój talent w pełnej kra-
sie. Tylko i wyłącznie dzięki 
jego grze i magnetyzmowi 
właściwemu aktorowi z do-
świadczeniem każdy widz 
mógł odnieść wrażenie, że 
Andrzej Seweryn gra tylko dla 
niego. Widoczny w jego grze 
kunszt, niestety rzadko już 
spotykany u aktorów młod-
szego pokolenia, doskonale 
wybrzmiewał nie tylko w ge-
ście, ale i słowie, choć równie 
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właściwym określeniem było-
by też: w ciszy. To jest ta 
szkoła aktorska, gdzie Słowo 
jest wartością i ze względu na 
tę wartość każdorazowo ma 
szansę wybrzmieć na tle ci-
szy. Umiejętność grania ciszą 
jest w tym wypadku zachwy-
cająca. To nie jest typ aktor-
stwa, które bombarduje od-
biorcę potokiem słów, byle jak 
najszybciej, byleby coś się 
działo. Tutaj mamy do czynie-
nia z gromobiciem ciszy po-
zwalającej emocjom przenik-
nąć przez czwartą ścianę 
i współuczestniczyć w nich 
widzowi. 
 Słowem płynącym ze 
sceny zauroczył  również Bar-
tosz Zaczykiewicz. Jego bra-
wurowa interpretacja Ferdy-
durke wciskała w fotel każde-
go, kto spodziewał się kla-
sycznej gry aktorskiej. Bogata 
ekspresja mimiki i intonacji 
idealnie podkreślała gombro-
wiczowski absurd i  mnogość 
przypadków Józia. Ale nie 
tylko w Józia wcielił się Za-
czykiewicz. Można spokojnie 
stwierdzić, że wówczas na 
scenie Baja Pomorskiego 
widzowie mieli repetytorium z 
dzieła Gombrowicza, stresz-
czenie Ferdydurke podane 
w oprawie perfekcyjnej dykcji, 
która pozwalała na modulację 
głosu, dzięki której wypowia-
dany tekst miał swoją melodię 
i tempo. Monodram 
…podszyty! został zrealizo-
wany z naciskiem na grę po-

zorów, której jesteśmy nie-
ustannie poddawani, a którą 
Gombrowicz nazwał „gębą”. 
Należy pamiętać, że pojawia-
jący się na sali śmiech był 
jednak – jak wskazuje tytuł 
spektaklu – podszyty gorzką 
refleksją ze strony Gombrowi-
cza na temat nas samych. 
Grymasy twarzy Zaczykiewi-
cza bezbłędnie dawały jej 
wyraz. Wszak aktor na scenie 
musi być odbiciem tekstu, za 
co dyrektorowi artystycznemu 
Teatru Horzycy należą się 
słowa uznania. 
 Kolejnym, zasługują-
cym na podziw dla kunsztu 
i warsztatu słowa, aktorem 28. 
TSTJA był niewątpliwie Mar-
cin Bikowski z monodramem 
Bacon traktującym o twórczo-
ści i rozterkach irlandzkiego 
malarza. Francis Bacon Bi-
kowskiego opowiada o trud-
nościach związanym z aktem 
kreacyjnym, próbuje wyjaśnić 
różnicę pomiędzy „zniekształ-
ceniem” a „deformacją”, poję-
ciami tożsamymi dla laika. 
Pomimo iż w monodramie 
liczy się tylko aktorstwo ży-
wego planu, artysta posłużył 
się lalkami, z którymi prowa-
dził ożywione dyskusje. Za-
pewne miało to symbolizować 
złożoność osobowości mala-
rza, jego wewnętrzną gonitwę 
myśli związanych z aktem 
kreacyjnym. I w wypadku tego 
monodramu też zaszła swo-
ista zabawa słowem, gdyż 
Bikowski rozpoczął występ 
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długą ciszą, by potem na 
zmianę zalewać widza poto-
kiem słów i uwodzić powolną 
deklamacją. Niewątpliwie po-
mocnym okazał się w tym 
monodramie rekwizyt w po-
staci mikrofonu. Mówiąc przez 
niego, Marcin Bikowski udo-
wodnił, jak niski tembr ma 
jego głos i jaką barwę może 
przybrać. Tak jak Bacon two-
rzył obrazy za pomocą barw-
nych plam farb, tak aktor ma-
lował w umysłach odbiorców 
obrazy swojej duszy, używa-
jąc barwnych plam słów. Po 
występie Bikowskiego słychać 
było opinie, że użył zbyt dużej 
liczby rekwizytów, zaś ów mi-
krofon był wręcz oznaką bra-
ku profesjonalizmu. Moim 
zdaniem to, co było na sce-
nie, a mianowicie (oprócz 
wspomnianego już mikrofo-
nu): krzesło, kielich i farby, 
mające rozbryzgać się potem 
na żółtym tle, nijak nie prze-
słaniały gry Marcina Bikow-
skiego. Prawdziwy nawał re-
kwizytów miał dopiero na-
dejść. 

Czy Anna Skubik 
obroniłaby się swoim aktor-
stwem, gdyby nie zagracenie 
sceny rekwizytami, z których 
użytych zostało dosłownie 
kilka? Czy monodram TAKA-
JA byłby bardziej przystępny, 
gdyby zastąpić kolokwializmy 
i wulgaryzmy łagodniejszymi 
synonimami? O ile nad pierw-
szym pytaniem warto się za-
stanowić, tak drugie można 

spokojnie potraktować jako 
retoryczne. Kobieta, a właści-
wie: kobiety kreowane przez 
Skubik, łączy jedna cecha – 
niemożność dostosowania się 
do rzeczywistości i zaakcep-
towania jej. Aktorka miotała 
się wśród scenografii, która 
ewidentnie ograniczała jej 
ruch sceniczny, wypowiadała 
co chwila kwestie najeżone 
językiem tak potocznym, że 
aż wstyd używać go na sce-
nie. Poprzez swego rodzaju 
dezorientację wykonawczyni 
w jej działaniach, widzowi 
trudno było utrzymać uwagę 
na aktorce.  A przecież o to 
w monodramie chodzi – 
o zdobycie uwagi widza 
i utrzymanie jej w napięciu do 
ostatnich momentów bycia na 
scenie. Ową dezorientację 
potęgowały dodatkowo nie-
uzasadnione z punktu widze-
nia realizacji czynności, bo-
wiem kreowana postać co 
chwila wykonywała jakieś 
tajemnicze, nasuwające sko-
jarzenia z laboratoriami, 
czynności. Czy to miało po-
kazać, że stworzenie zwane 
kobietą najlepiej postrzegać 
jako wybryk natury – przez 
szkło powiększające i mi-
kroskop? Być może na to 
pytanie odpowiedź znają 
Anna Skubik i jej reżyserzy, 
jednak najlepiej by było, 
gdyby dla widza ten zamiar 
też był widoczny. Jeśli dzieło 
nie broni się samo, jego sta-
tus jest mocno wątpliwy. 
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Źródło: 

materiały prasowe 

 Następną, 
bardziej przy-
stępną, kobietę, 
pokazała wi-
downi Festiwalu 
Festiwali 
Agnieszka 
Przepiórska. 
Jej monodram 
I będą święta 
jest zarysem 
psychologii 
kobiety 
skrzywdzo-
nej przez 
los. 
Owdowia-
ła nagle 
kobieta musi 
stawić czoła otoczce po-
wstałej wokół tragicznej 
śmierci męża. O ile każda 
śmierć jest na swój sposób 
tragiczna, o tyle tragedia tej 
śmierci polega na jej oko-
licznościach. Mąż bohaterki 
jest jedną z ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Z monodramu 
wynika, że postać Przepiór-
skiej po tej katastrofie rozli-
czyła się ze swoim mężem 
z utraconej młodości, za-
przepaszczonych ambicji 
i życiowej roli gospodyni 
domowej. Tyle dramaturgia. 
Z gry aktorskiej z kolei wyni-
kało niewiele. Gdyby wyłą-
czyć dźwięk, pozostałby 
obraz kobiety o kamiennej 
twarzy sunącej po scenie to 
tu, to tam. 
 Na pewno nie można 
powyższych zarzutów po-

stawić czwórce 
aktorów: 

młodziut-
kiej, acz 

zdolnej, 
Dominice 
Handzlik, 

ekspresyj-
nej Izie Kale 
(docenionej 

przez Kapitu-
łę Nagrody 
Publiczności), 

doświadczonej 
Milce Zimkowej 
i umuzykalnio-

nemu Mate-
uszowi Olszew-
skiemu (laure-
atowi festiwalu). 

Wartość ich gry stanowiło 
maksymalne ograniczenie 
rekwizytów, zdobycie sym-
patii widowni poprzez jasne 
przedstawienie problematyki 
monodramu i ciągły kontakt 
z odbiorcą połączony 
z czujnością na jego reak-
cje. Do tej fantastycznej 
grupy aktorskiej można by 
dopisać Piotra Kondrata 
z Shylockiem, lecz w tym 
wypadku zabrakło dynami-
zmu przeniknięcia przez 
czwartą ścianę do serca 
widza. 
 Wszystkie wyżej wy-
mienione cechy zdecydowa-
nie posiada Joanna Szczep-
kowska, której monodram 
Goła Baba był drugim poka-
zem mistrzowskim, zamyka-
jącym zarazem 28. Toruńskie 
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Spotkania Teatrów Jednego 
Aktora. Szczepkowska udo-
wodniła, że jest artystką 
z powołania, że ma pasję 
i potrafi tę pasję przekuć na 
sukces sceniczny, jakim jest 
miłość widza. Wcielając się 
na zmianę w kobietę eterycz-
ną, delikatną i rubaszną, po-
mysłową tytułową Gołą Babę, 
aktorka stała się mocnym 
akordem popisu mistrzostwa 
na koniec festiwalu. Dopra-
cowany gest, płynność prze-
chodzenia w role tak różne od 
siebie zachwycały od począt-
ku do końca monodramu. 
Zdawać by się mogło, że ak-
torka o tak drobnej fizjonomii 
„zniknie” w przestrzeni dużej 
sceny, lecz tylko kunszt 
Szczepkowskiej sprawił, że 
nawet widzowie ostatnich 
rzędów doskonale odczytywa-
li emocje jej bohaterek i odno-
sili wrażenie, jakby Joanna 
Szczepkowska grała tylko dla 
nich.  
 Monodram zwany jest 
najtrudniejszą sztuką sce-
niczną, gdyż stojący sam na 
scenie aktor jest zdany tylko 
na siebie – nie ma na scenie 
drugiego aktora, który „poda” 

mu emocję czy tekst w razie 
chwilowego kłopotu. To mo-
ment, w którym widać wszel-
kie niedociągnięcia i niedo-
pracowanie zarówno reżyser-
skie, jak i aktorskie. Aktor mu-
si pamiętać, że widz jest wte-
dy bezlitosny – albo obdarzy 
od razu sympatią, albo znie-
nawidzi aktualnie kreowaną 
postać. Opanowanie gry 
z minimalną ilością rekwizy-
tów, szacunek do słowa 
i świadomość jego wagi jest 
tym, czego aktorzy powinni 
być nauczani już na pierw-
szym roku w szkołach aktor-
skich. Dlatego warto przycho-
dzić na mistrzowskie mono-
dramy takich aktorów jak cho-
ciażby Szczepkowska czy 
Seweryn, by doświadczyć 
Teatru Perfekcyjnego, gdzie 
szacunek dla etosu pracy bije 
z każdego gestu i słowa. War-
to także dlatego, by uświa-
domić sobie, że oni – ci Wiel-
cy – też kiedyś zaczynali i też 
popełniali błędy, z których, jak 
widać, wyciągnęli stosowne 
wnioski i są teraz nazywani 
Mistrzami.  
  

 
 
28. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Toruń, 22-
24.11.2013. 

 
 

Katarzyna Wiśniewska 
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JAN KAROW 
 

 

Nic ponad udawanie. 
O Udając ofiarę 

Olega i Władimira Presniakowów 
w reżyserii Bartosza Zaczykiewicza 

 
 

Pierwsza realizacja 
po objęciu funkcji dyrektora 
artystycznego teatru nie jest 
prostym zadaniem. Z taką 
sytuacją mieliśmy do czy-
nienia na toruńskiej scenie 
w październiku 2013 r., kie-
dy odbyła się premiera Uda-
jąc ofiarę braci Olega i Wła-
dimira Presniakowów w re-
żyserii Bartosza Zaczykie-
wicza. Autorzy dramatu zali-
czani są w poczet najzdol-
niejszych twórców rosyj-
skich młodego pokolenia. 
Kontynuując ogromną spu-
ściznę kategorii groteski 
w tamtejszej literaturze, 
w swoich dziełach starają 
się odtworzyć mentalność 
współczesnych sobie roda-
ków, przy okazji dotykając 
kwestii uniwersalnych. Naj-
wyraźniej czynią to skutecz-
nie, gdyż ich dramaty grane 
są z powodzeniem w róż-
nych częściach globu,  
a Udając ofiarę doczekał się 
również przeniesienia na 
ekran (film w 2006 r. wyre-
żyserował Kirill Serebrenni-

kov). W Polsce zaistnieli 
między innymi dzięki tłu-
maczce Agnieszce Lubomi-
rze Piotrowskiej, która z po-
wodzeniem zarówno prze-
nosi na nasz grunt najnow-
szą dramaturgię rosyjską, 
jak i „odświeża” takich kla-
syków jak Czechow, Pusz-
kin czy Gogol. Tu jednak 
pojawia się problem. Cóż po 
udanym przekładzie, jeśli 
nie ma czego tłumaczyć? 
 Udając ofiarę okre-
ślane jest jako łobuzerska 
parafraza Hamleta. Wszyst-
ko się zgadza – jest Wala, 
współczesna odsłona duń-
skiego księcia, który – jak-
żeby inaczej – jest studen-
tem bez perspektyw. Jemu 
również duch ojca, jak 
u Szekspira, wskazuje żonę 
i brata jako winowajców 
zbrodni. Ujściem dla rozte-
rek egzystencjalnych głów-
nego bohatera (które trak-
towane są raczej jako obja-
wy narkomanii lub choroby 
umysłowej) jest udział 
w wizjach lokalnych – wciela 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(4)/2014 

 

 

168 
 

Fot. 
Wojtek Szabelski 

 

się on podczas nich w… 
denatów. Wydaje się, że 
Maciej Raniszewski, budu-
jąc tę postać, skierował się 
w tę bardziej paranoidalną 
stronę. Daje się wyczuć jego 
zdystansowanie wobec 
reszty, na twarzy często go-
ści opętańczy uśmiech – w 
przeciwień-
stwie do po-
zostałych 
wie, że nie-
wiele zależy 
od jego 
decyzji. 
Wala jest 
jednak 
przez to 
jednowy-
miarowy, nieciekawy, 
nie przypomina w najmniej-
szym stopniu postaci, która 
od wieków jest marzeniem 
aktorów – czyżbyśmy na 
takiego Hamleta zasługiwali 
zgodnie ze znanym hasłem 
„jakie czasy, taki Hamlet”? 
Brak dziś miejsca dla no-
wych ważnych jednostek, 
nieustannie odbrązawia się 
dawnych bohaterów… Może 
to coś mówi o współczesno-
ści, ale czy potrzeba do tego 
kolejnego przeciętniaka? 
Nadzieja kryła się jeszcze 
w tym, że Wala choć 
w drobnym stopniu przybli-
żyłby widzowi obraz młode-
go Rosjanina, jego rozterki 
czy przemyślenia, jednak 
i tego tutaj brak. 
 Na drugim planie 

również nie dzieje się nic 
specjalnie interesującego. 
Jest matka (Anna Migalska-
Milczarczyk), która równie 
szybko zapomniała o swoim 
mężu, jak ułożyła sobie no-
wy los z wujkiem Piotrem. 
Jest grupa dochodzeniowa: 
kapitan (Michał Marek 
Ubysz, który jako jedyny jest 

w stanie kilka razy 
skutecz-

nie 
roz-

bawić 
publicz-

blicz-
ność; 

ponadto 
jeśli już 
ma ten 

spektakl 
jakiś mocny punkt, to 
jest to jego finałowy mono-
log), nagrywająca wszystko 
milicjantka (zaskakująco 
zwykła Mirosława Sobik) 
i nic niewnoszący do fabuły 
sierżant (Arkadiusz Wale-
siak). Aleksandra Bednarz 
wciela się natomiast 
w dziewczynę Wali – Olgę. 
Jeśli ktokolwiek zapamięta 
ją z tego spektaklu, to z si-
lącej się na naturalizm sce-
ny erotycznej. Jest także 
Małgorzata Abramowicz, 
jeden z nielicznych jasnych 
punktów spektaklu, która 
(jako „administracyjna” pra-
cowniczka basenu oraz ko-
bieta w kimonie) jako jedyna 
raczy nas jakimkolwiek ko-
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mentarzem odnośnie do 
współczesnej Rosji. Ponad-
to przyrządzona przez nią 
imponujących rozmiarów 
egzotyczna ryba zapada 
w pamięć, nie wzbudzając 
raczej apetytu na widowni. 
 Osobne miejsce na-
leży się natomiast Grzego-
rzowi Wiśniewskiemu, który 
w czasie kolejnych śledztw 
wciela się w podejrzanych, 
a także we wspomnianego 
wujka Piotra. Z przyjemno-
ścią obserwuje się, jak 
sprawnie przeistacza się on 
w kolejne postaci, obdarza-
jąc każdą z nich indywidual-
nymi cechami. Wszystko 
jasne, przemyślane i udane. 
 Jakie natomiast 
przemyślenie towarzyszyło 
wprowadzeniu do spektaklu 
postaci milczących maryna-
rzy, którzy są leitmotivem 
przedzielającym sceny? 
Chyba po prostu nie chcia-
no, żeby członkowie obsady 
nudzili się za kulisami, gdyż 
ani wymiaru estetycznego, 
ani też jakiejś próby zrytmi-
zowania spektaklu w tym nie 
dostrzegam. 

 Plusem jest sceno-
grafia Izy Toroniewicz. 
Oszczędna, sprawna, nieja-
ko komentuje swoją prostotą 
zwykłość postaci i ich świa-
ta. Dominuje w niej zdecy-
dowanie biel, która dzięki 
użyciu światła może poten-
cjalnie przybrać dowolną 
barwę – tak na przykład 
podłoga w mgnieniu oka 
staje się basenem. W kon-
tekście całości przedstawie-
nia  ciekawa przestrzeń nie 
jest jednak w stanie niczego 
uratować. 
 Toruńska realizacja 
Udając ofiarę była drugim 
spotkaniem Zaczykiewicza 
z tym tekstem (w 2011 r. 
wyreżyserował w Olsztynie 
spektakl dyplomowy studen-
tów III roku Studium Aktor-
skiego im. Aleksandra Sew-
ruka). Wyłączając obsadę, 
większość nazwisk realiza-
torów się powtarza. W śro-
dowisku sportowym funk-
cjonuje hasło, które brzmi: 
„Zwycięskiego składu się nie 
zmienia”. Niestety, na grun-
cie teatralnym najwyraźniej 
to tak prosto nie działa. 

 
 
Udając ofiarę, reż. Bartosz Zaczykiewicz, Teatr im. Wilama 
Horzycy w Toruniu. 
 
 

Jan Karow 
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Fot. 
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ALICJA GRUSZKA 
 

 

Kolejna śmierć 
Rosencrantza i Guildensterna. 

O spektaklu 
Rosencrantz i Guildenstern nie żyją 

Toma Stopparda 
w reżyserii Cezarego Ibera 

 
 

Cezarego Ibera – lau-
reata Pierwszego Kontaktu 
– zaproszono do zrealizo-
wania spektaklu na toruń-
skiej scenie. Sztuka Toma 
Stopparda Rosencrantz 
i Guildenstern nie żyją, którą 
wybrał do realizacji, koncen-
truje się na dwóch drugo-
planowych postaciach 
z szek-
spirow-
skiego 
Hamleta: 
na Rosen-
crantzu i 
Guilden-
sternie. Dla 
ich losów 
zaledwie tło 
stanowi historia duńskiego 
księcia. 

Tytułowi bohaterowie 
(grani przez Pawła Kowal-
skiego i Tomasza Mycana) 
to bardzo dobrzy kumple już 
od czasów dzieciństwa. Mo-
że niezbyt bystrzy, na pew-

no nie grzeszący odwagą, 
posiadający również pro-
blemy z samoidentyfikacją 
(nie wiedzą, który z nich jest 
który). Rzucając po kilka-
dziesiąt razy monetą dywa-
gują o rachunku prawdopo-
dobieństwa, śmierci i – do-

piero na 
końcu – o 
celu ich po-
dróży. 

Bo-
haterowie 
wyraźnie 
odróżnia-
ją się od 

reszty 
świata. Gertruda 

(Jolanta Teska) oraz Klau-
diusz (Marek Milczarczyk) to 
współcześni celebryci: kró-
lowa wdzięczy się do kame-
ry i na ekranie możemy 
oglądać jej twarz w pełnym 
zbliżeniu. Król z kolei ubrany 
jest w złoty dres, z łańcu-
chem na szyi; w pewnym 
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momencie spektaklu prze-
mawia niczym Hitler z filmu 
Dyktator Charliego Chapli-
na. Na uwagę zasługuje 
pomysł połączenia postaci 
Hamleta (Łukasz Ignasiński) 
z dwiema kobietami (Miro-
sława Sobik i Julia Sobie-
siak). Niekiedy to oblubieni-
ce-służące, innym razem 
alter ego księcia.  

Ze spektaklu wyróż-
nia się również  praca Miko-
łaja Mikołajczyka (odpowie-
dzialnego za ciekawą cho-
reografię) oraz  młodych 
tancerzy wyłonionych w ra-
mach castingu, wcielających 
się w trupę aktorską. 

Widza, jak na teatr 
postdramatyczny przystało, 
bombarduje się różnorod-
nymi bodźcami w prawie 
każdej minucie spektaklu. 
Liczne wizualizacje, w tym 
pojedynek Rosencrantza 
i Guildensterna, w którym 
tworzą świat komputerowej 
gry lub też scena hipnozy 
à la Kaszpirowski, w cieka-
wy sposób aranżują prze-
strzeń sceniczną oraz 
wzbogacają spektakl o ko-
lejne możliwości interpreta-
cyjne. Nawet kostium Ger-

trudy przemienia się w wi-
dowiskowej scenie w sypial-
ni zarówno w  rekwizyt, jak  
i scenografię. Dzięki tym 
zabiegom postać Rosen-
crantza i Guildensterna „nie 
pasuje” do reszty kiczowa-
tego świata. To osoby, które 
nie potrafią się przystoso-
wać do reguł gry panujących 
na dworze, stając się tym 
samym jego ofiarami. 
W jednej z ostatnich kwestii 
z ust Guildensterna padają 
słowa: „Musiał być taki mo-
ment na samym początku, 
kiedy mogliśmy powiedzieć 
»nie«, ale jakoś go przega-
piliśmy. No cóż, pójdzie nam 
lepiej następnym razem“. 
Jako bohaterowie sztuki 
teatralnej posiadają taką 
szansę, ale my – zwykli 
śmiertelnicy – powinniśmy 
zastanowić się, jak to jest 
z tym naszym życiem w do-
bie nadmiaru wszystkiego, 
ponieważ drugiej szansy nie 
będzie. Jak sugeruje jedna 
z ironicznych scen z „ma-
szyną losującą” – swego 
losu nie powinniśmy pokła-
dać w grach losowych, lecz 
brać we własne ręce i dzia-
łać. 

 
  

Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, reż. Cezary Iber, Teatr im. 
Wilama Horzycy w Toruniu. 
 
 

Alicja Gruszka 
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PAULINA TCHURZEWSKA 
 

 

Tam, gdzie budzą się demony. 
O Licheń story 

Jarosława Jakubowskiego 
w reżyserii Tomasza Hynka

 
 

O tym, że Jarosław 
Jakubowski potrafi wnikliwie 
przyglądać się sprawom 
wiary, mogliśmy przekonać 
się dzięki bydgoskiej insce-
nizacji sztuki Wszyscy świę-
ci (w reż. Wojciecha Farugi), 
którą Teatr Polski Byd-
goszcz zaprezentował w 
Toruniu na 2. Festiwalu De-
biutantów Pierwszy Kontakt. 
Historia spotykanych przez 
nas na co dzień „świętych” 
ukazywała problem poświę-
cenia i bardzo cienkiej gra-
nicy, która dzieli je od fana-
tyzmem. W Teatrze im. Wi-
lama Horzycy zdecydowano 
się pokazać spektakl Licheń 
story, który w oczywisty 
sposób początkowo odsyła 
nas do miejsca. Pełni ono 
rolę soczewki, może być 
odbierane jako pretekst do 
diagnozy polskiej religijno-
ści, ale przede wszystkim 
widzimy jego specyficzną 
aurę, która przyciąga ludzi 
i powoduje, że budzą się 
w nich ukrywane dotąd pro-
blemy. 

 Początkowo Licheń 
kojarzyć się może z kiczem 
i z pustymi rytuałami. Tak 
zdaje się podchodzić do 
tego większość postaci. 
Sami nie wiedzą, czego 
chcą, czego właściwie szu-
kają, jak się w sanktuarium 
znaleźli. Niektórzy są na to 
miejsce skazani, ale dla nich 
zawsze ważniejszy był par-
king czy toaleta niż sama 
świątynia. Mimo ciągłego 
przenikania się sacrum 
i profanum, okazuje się, że 
oddziaływanie miejsca świę-
tego nie pozostawia nas 
obojętnymi. Prędzej czy 
później w każdym z bohate-
rów poruszy się nieznane 
wcześniej uczucie. Na po-
czątku jednak obudzą się 
wyrzuty sumienia. 

W spektaklu przyglą-
damy się grupce postaci, 
w której każda przedstawia 
pewien skrajny typ osobo-
wości. Oglądamy więc po-
chodzące ze wsi starsze 
małżeństwo Gminnych (An-
na Romanowicz-Kozanecka 
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Fot. 
Wojtek Szabelski 

 

i Jarosław Felczykowski), 
które w tragicznych okolicz-
nościach straciło syna 
i trauma ciągnie się za nim 
przez całe życie. Widzimy 
niemłodą już, ale wciąż na-
stawioną na zdobywanie 
świata nowoczesną kobietę 
(Jolanta Teska), która zgubi-
ła się w labiryncie własnych 
i narzuconych przez społe-
czeństwo pragnień. Spo-
tkamy syna (Grzegorz Wi-
śniewski), który nigdy nie 
mógł pogo-
dzić się oj-
cem, ale nie 
może też o 
nim zapo-
mnieć. 
Nostal-
giczną 
parę two-
rzą Par-
kingowy 
(Łukasz 
Ignasiński) i Dziewczyna 
Klozetowa (Matylda Podfi-
lipska). Oboje samotni, za-
nurzeni w marzeniach, od-
stają od społecznych norm, 
zdają się być swoją jedyną 
nadzieją. Na koniec zostaje 
jeszcze kucharka, niegdyś 
prostytutka (Anna Magal-
ska-Milczarczyk) i jej praco-
dawca, targany wątpliwo-
ściami biskup (Niko Niakas). 
Prostolinijna kobieta po 
przejściach, mająca stabilne 
przekonania i własną wiarę, 
staje się oparciem dla tego, 
który wiarę utracił. Każdy 

ma więc swój bagaż do-
świadczeń, z którym wciąż 
nie może się uporać. Uoso-
bieniem tych wciąż powra-
cających wspomnień i pro-
blemów jest postać Demo-
na, doskonale zagrana 
przez Marię Kierzkowską. 
Aktorka bardzo dobrze radzi 
sobie z przechodzeniem 
między różnymi rolami, sta-
nowiąc jednocześnie stały 
punkt wszystkich historii, 
łącząc wszystkie postaci 
smutnym cieniem człowie-

czeństwa. Dlatego gdy 
bohaterowie 

na 
ostat-

niej 
wie-

czerzy 
dzielą 

się 
chlebem, 
wierzymy 

w ich po-
rozumie-

nie. Oni rzeczywiście są 
tacy sami, więc być może 
wcale nie miejsce, ale tak 
podobny drugi człowiek sta-
nowi tu źródło pocieszenia? 

Reżyser delikatnie 
pochyla się nad tymi poła-
manymi życiorysami. Boha-
terowie nie są przerysowani, 
przynajmniej nie w takim 
stopniu (jak w bydgoskiej 
inscenizacji Wszystkich 
świętych), co sprawia, że 
mogą stać się nam bliżsi. 
Uświadamiamy sobie, że 
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świątynia rzeczywiście mo-
że być miejscem, w którym 
nawet najbardziej zbłąkane 
duszyczki mogą odnaleźć 
nadzieję. Reżyser przyzna-
je, że jest ateistą. Może 
właśnie dlatego nie jest to 
ani historia na cześć, ani 
przeciw religii. Jest w niej 
tylko próba zrozumienia 
i obłaskawienia miejsca, 
które może budzić ambiwa-
lentne uczucia. 

W taką strategię do-
brze wpisuje się scenogra-
fia. Podłoga wyłożona ob-
razkami świętych, po której 
przez większość czasu akto-
rzy ciągną się na kolanach, 
uwydatniła odpowiednie 
aspekty spektaklu. Skupili-
śmy się na ludziach. Jest 
w tym, oczywiście, ogromna 

zasługa aktorów, którzy rze-
czywiście zaangażowali się 
w opowiadaną historię. 
I chociaż momentami ta 
opowieść się dłużyła, stawa-
ła nieco męcząca (a niekie-
dy niepotrzebnie śmieszna, 
zwłaszcza w chwilach, 
w których powinna być dra-
matyczna), to Licheń story 
można uznać za udane 
przedstawienie. Nie należy 
spodziewać się wstrząsu, 
przewrotu w sposobie my-
ślenia czy kontrowersji, ale 
może właśnie w tym niesio-
nym przez twórców spokoju 
i delikatnej próbie empatii 
należy poszukiwać lekar-
stwa na dzisiejsze problemy 
w mówieniu o kwestiach 
wiary. 

 
 
Licheń story, reż. Tomasz Hynek, Teatr im. Wilama Horzycy 
w Toruniu. 

 
 

Paulina Tchurzewska 

Aut. Anna Kukowska 
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Emilia Pruss 
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Vitalii Maksak 
 

Не зліть мій народ, не пізнаєш болю! 
 
Що ж трапилось з нами? 
Разом забулися рядами? 
Як дід твій душу клав! 
За Неньку, нашу рідненьку, 
За волю, дух і тіло, 
Все в житті в нас пролетіло, 
Ти ж знаєш сам!!! 
Що ж трапилося з нами? 
За що ви так ганьбите нас? 
За те що Українець Я? 
Дак знайте, що дух мій, 
Не зламати, не бажаю вам пізнати, 
Весь гнів мого народу! 
Та як хочете забрати, 
Ту волю, той дух мого народу, 
Знайте, що скоріше ви застелете рядами! 
Той гай, за який ми повставали, 
Віка нас не зламали,  
Тепер ви самі пожинайте, що сіяти надумали, 
У нас в душі, ми сильніші ніж гадали, 
Ми вам це довели! 
Пізнайте ж гнів мого народу! 
Тяжко зламати нас, та ще тяжче нас зігнути!

OKOLICE 
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                                             Rys. Valeriia Konokhova 
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JAROSŁAW TRZEŚNIEWSKI-KWIECIEŃ 
 

 

Po owocach poznacie ich 
(minitraktacik o bananach) 

 
 

Impulsem do napisa-
nia tego minitraktaciku-eseju 
o nieco prowokującym ewan-
gelicznym tytule była dysku-
sja z Karolem Samselem 
o twórczości Norwida, Con-
rada i… Virginii Woolf toczo-
na à propos powieści Pani 
Dalloway. Książka Woolf, 
pisana w pierw-
szej dekadzie 
XX wieku, nosiła 
jeszcze piętno 
wiktoriańskie, 
niemniej zna-
mionowała 
przełom w litera-
turze angielskiej 
i światowej. 

Zapada 
w pamięć ni-
czym kadr z filmu pojawiający 
się w niej plastyczny opis 
mieszczańskiego pokoju: 
stare, ciężkie meble, a na 
stole talerzyk z bananami – 
tuż przed śmiercią Septimu-
sa. Ta wyrazista scena 
z ekscytującym na owe czasy 
rekwizytem uprzytamnia 
nam, że banany były czymś 
bardzo rzadkim. W Anglii po-
jawiły się mniej więcej w tym 
czasie, kiedy Woolf pisała 

swoją powieść. Opisywany 
talerzyk z bananami był więc 
synonimem luksusu. Ta ba-
nanowa scenka z Pani Dal-
loway sprow okowała mnie 
do zadania żartobliwego py-
tania Karolowi: czy – jego 
zdaniem – Cyprian Norwid 
posmakował bananów? Nie 

umieliśmy jed-
noznacznie od-
powiedzieć. Coś 
tam mi świtało, 
że mógłby, 
wszak przeby-
wał przecież 

w Ameryce, 
a Ameryka jako 
pierwsza odkry-
ła i pokochała 
banany. To py-

tanie nie dawało mi spokoju, 
przewertowałem twórczość 
naszych romantyków pod 
tym – jak to brzydko mówią – 
kątem, no i oczywiście 
w żadnym wierszu, dramacie, 
korespondencji i innych pi-
smach Mickiewicza, Słowac-
kiego, Krasińskiego i Norwida 
o bananach nie znalazłem 
ani słowa. Memuarystyka 
wieszczów prawie przemilcza 
tematy kulinarne. Jeśli już, to 
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opowiada o problemach fi-
nansowych albo zdrowotnych 
(gastrycznych i natury psy-
chicznej). Postanowiłem 
wszcząć śledztwo w nieco 
innym kierunku: jakie to owo-
ce egzotyczne (sic!) opisywali 
czy też jakich to owoców eg-
zotycznych smakowali nasi 
wieszczowie? Czy miały one 
wpływ na ich twórczość, libi-
do i takie tam? Gdzie mogli 
skosztować bananów, cytru-
sów, granatów, fig, daktyli, 
kiwi albo mango? 

Jak wiemy, świat roślin 
zawsze był inspiracją dla na-
szych twórców; pamiętny 
z Pana Tadeusza bursztyno-
wy świerzop do dzisiaj wzbu-
dza namiętne spory: czy po-
ecie chodziło o gorczycę pol-
ną (tak uważał profesor Kon-
rad Górski), czy o rzepak 
(według Pigonia)? Takich 
sporów już nie budziły gryka 
jak śnieg biała ani pałająca 
panieńskim rumieńcem dzię-
cielina, czyli koniczyna biało-
różowa. Zresztą owa dzięcie-
lina tak pała dzisiejszym mło-
dym czytelnikom, że dostają 
pały z Pana Tadeusza. Co 
zatem z owocami egzotycz-
nymi? Bo te nasze pospolite 
jabłka, gruszki, śliwki (roba-
czywki) tu i ówdzie przemy-
kały (między wierszami). 
Trudniej za to było z innymi 
płodami natury – wówczas 
egzotycznymi, a dzisiaj (sic!) 
mocno spospoliciałymi. Za-
tem li banany, pomarańcze, 

mandarynki, winogrona, kiwi, 
mango, figi czy daktyle były 
inspiracją dla poezji wiesz-
czów? Od razu pierwsze sko-
jarzenie: ananasy z Sonetów 
krymskich – i oczywiście 
wieszcz, niejaki Adamas Mic-
kievicius. „Litwo! piały mi 
wdzięczniej twe szumiące 
lasy / Niż słowiki Bajdaru, 
Salhiry dziewice; / I weselszy 
deptałem twoje trzęsawice / 
Niż rubinowe morwy, złote 
ananasy” (to fragment Piel-
grzyma). Cytryny? Znał je na 
pewno i kosztował. Przecież 
to właśnie on, Adam Mickie-
wicz, spolszczył słynną Pieśń 
Goethego: „Znasz-li ten kraj, / 
Gdzie cytryna dojrzewa…”. 
Delektował się ananasami, 
arbuzami na Krymie, zapew-
ne kosztował fig, daktyli, po-
marańczy (o cytrynach nawet 
nie wspominając!) chociażby 
podczas podróży do Włoch. 
A Słowacki? Krasiński? 

Słowacki – jak najbar-
dziej! Cytryna pojawia się 
jako rekwizyt w Lilii Wene-
dzie. Ponadto w listach do 
matki poeta wspomina 
o egzotycznych owocach, 
których posmakował podczas 
licznych podróży (Włochy, 
Grecja, Palestyna, Syria, Li-
ban, Egipt). Mamy zatem 
pewność, że Juliusz znał 
i doceniał walory ananasów, 
winogron, fig, pomarańczy, 
mandarynek, daktyli i innych 
owoców egzotycznych. No 
a Krasiński? Hrabia Zygmunt 
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też podróżował po całej Eu-
ropie, bardzo często do 
Włoch. Egzotyczne owoce 
ponadto gościły na stołach 
w Opinogórze. Sprowadzane 
zresztą za bajońskie sumy – 
hipoteka Opinogóry była 
mocno obciążona. Ale, co 
dziwne, w twórczości Zyg-
munta cytrusy i inne owoco-
we delicje nie znalazły miej-
sca. Wieszcz wolał pisać Nie-
boską. Ody do cytryny nato-
miast nie napisał nikt. No 
może za jednym wyjątkiem – 
ostatni z naszych wieszczów, 
Cyprian Norwid, uświetnił 
cytrynę w jednym z wierszy 
(Do Ludwika Norwida), opisu-
jąc ów owoc tak: „Wam oto 
stoi cytryna / Na strzałki sło-
neczne, złote, / Jak rycerz 
przed przyjściem, / Odstrze-
lająca się liściem, / Kiedy ją 
Febus obarcza…”. Cytrusów 
i innych owoców posmakował 
zapewne podczas podróży 
do Włoch i do Ameryki. 

Ale wracam do bana-
nów. W Europie pojawiły się 
one dopiero na początku XX 
wieku. W Ameryce znacznie 
wcześniej. Zatem ani Mic-
kiewicz, ani Słowacki, ani 
Krasiński ich nie skosztowali. 
Czy jednak Norwid, przeby-
wając w Ameryce, skoszto-
wał owych jagód? (Tak, owo-
ce banana są jagodami!!!). 
Niestety nie. Norwid przeby-

wał w USA w latach 1852-
1854, a banany pojawiły się 
tam dopiero w 1870 roku 
(sprowadził je z Jamajki Lo-
renzo Dow Baker, założyciel 
firmy United Fruit, dziś znanej 
jako Chiquita). Nie wspomi-
nając już o tym, że pierwsze 
banany były bardzo drogie, 
podobnie jak mandarynki 
i pomarańcze. Jaka jest za-
tem konkluzja? Wieszczowie 
nigdy nie poznali smaku ba-
nanów. Tak jak i kiwi czy 
mango. A szkoda. Może kon-
sumpcja tych owoców po-
prawiłaby ich nastroje 
i zdrowie? Zwłaszcza, że ba-
nany zawierają zbawienny 
błonnik. Co prawda, wpływ 
niektórych owoców na litera-
turę może być szkodliwy, 
zwłaszcza winogron, dokład-
niej płynów z nich wytwarza-
nych, gdyż, jak wiemy, więk-
szość artystów i twórców nie 
unikała kontaktu z tymi pły-
nami, ale to już inna historia. 
A banany, pomarańcze i cy-
tryny na dobre zagościły 
w słowniku poezji polskiej od 
lat dwudziestych XX wieku. 
Dalmackie wiersze Krzyszto-
fa Baczyńskiego niosą echa 
umierających ptaków wśród 
pomarańczy na rozdrożach, 
by znaleźć finał w Pomarań-
czy Newtona – moim zda-
niem jedynym z najlepszych 
tomików Ewy Lipskiej. 

 
 

Jarosław Trześniewski-Kwiecień 
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MARTYNA CIARKOWSKA 
 

 

Szukaj, a nie znajdziesz. 
Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci 

Andrzeja Stasiuka 
 
 

Wciąż obecna. Nie-
skończenie nieubłagalna 
wobec „marności” człowie-
ka. Nieodgadniona. Chcia-
łoby się ją złapać i zoba-
czyć. Może uwieść i zatrzy-
mać. Czy to ze strachu? 
Może z ciekawości? 

Postaram się wyka-
zać, że uchwy-
cenie „tego mo-
mentu, tej chwili, 
gdy to się dzieje, 
gdy wychodzi 
z człowieka i 
człowiek prze-
staje być czło-
wiekiem1”, za-
trzymuje się na 
niezaspokojeniu. 

Człowiek 
grzeszny, stwo-
rzony na Boże 
podobieństwo, 
wciela się w rolę 
ciekawskiego filozofa. Nie 
poddaje się w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie: 
czym jest śmierć?  

                                                 
1
 A. Stasiuk, Dwie sztuki (tele-

wizyjne) o śmierci, Czarne 1998, 
s. 29. 

Śmierć można by 
rozpatrzeć jedynie w  kate-
gorii umierania, gdyż  to 
zdarzenie empiryczne intry-
guje bohaterów dramatu 
Stasiuka. Według M. Górec-
kiego, śmierć jest wydarze-
niem metafizycznym2, nie-
dostępnym rozumowi ludz-

kiemu. Umie-
ranie zaś jest 

procesem 
rozgrywają-

cym się w 
czasie i prze-
strzeni3. Wy-
odrębniając tę 

sytuację, 
można  po-
wiedzieć, że 
człowiek nie 
radzi sobie z 

perspektywą 
przyszłej 

śmierci, po-
nieważ nic o niej nie wie. 
Przygotowuje się na bezpo-

                                                 
2
 M. Górecki, Kres życia, [w:] 

Prawda umierania i tajemnica 
śmierci, red. tenże, Warszawa 
2010, s. 13. 
3
 Tamże. 
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średni z nią danse, ta jed-
nak objawia się jedynie po-
średnio. Stasiuk powołuje 
nas do rozmyślań nad 
dwoma (właściwie iloma?) 
światami. W umieraniu (albo 
po nim?) przechodzimy ze 
znanego w nieznane, ze 
świadomości w nieświado-
mość. 

Można tutaj jeszcze 
wyrazić zdziwienie, że czło-
wiek-robot, odporna na 
otarcia machina XXI wieku, 
wpisana w funkcjonowanie 
w cyberprzestrzeni, pozwala 
tak po prostu siebie zabrać. 
Śmierć formatuje jej dysk 
i ta nagle przestaje działać. 
Człowiek mimo niezrozu-
mienia tego procesu stara 
się pojąć go w kontekście 
biologicznym. W tym aspek-
cie jednostka zdaje sobie 
sprawę, dlaczego umiera4. 
Oznacza to, iż sam akt 
umierania jest skończony, 
a thanatos sam w sobie nie-
skończony. Człowiek stojący 
pośrodku rozumienia i nie-
zrozumienia, mający świa-
domość ciała i duszy, czuje 
się rozdarty pomiędzy tym 
a tamtym. Andrzej Stasiuk 
bardzo literacko wyraża to 
uczucie. Dwie sztuki… ide-
alnie wpisują się w naszą 
teraźniejszość. Aktualizują 

                                                 
4
 M. Bieńko, „Trup” w szafie 

nowoczesności, czyli intymność 
i publiczność śmierci, [w:] Prawda 
umierania…, s. 78. 

się tu i teraz, indywidualne 
trafiając do każdego 
z osobna, ze względu na 
anonimowość głównych bo-
haterów. Konwencja tego 
dramatu odzwierciedla rze-
czywistość materialną i tę 
„przejściową”. 

W solo Stasiukowy 
bohater przemierza swoje 
życie bez ograniczeń, mając 
przeświadczenie o całkowi-
tej wolności, która w konse-
kwencji go ubezwłasnowol-
nia. Tym  więzieniem, na 
które się skazuje poprzez 
świadome zabójstwo, wy-
znacza swoją „skończo-
ność”. Mimo tak poważnego 
zjawiska, Stasiuk ujmuje to 
zdarzenie w formę całkowi-
cie zbanalizowaną. Zatem: 
czy wszystkie definicje 
śmierci dezaktualizują się 
w obliczu tej Stasiukowej? 
Odpowiedź nie jest prosta. 
Już sam tytuł, pomysł 
„dwóch sztuk”, wydaje się 
kpiną z kategorii śmierci, 
w którą nasz los jest silnie 
wpisany. Część pierwsza, 
czyli monodram, wskazuje 
na wzmożone zaintereso-
wanie procesem umierania5. 
Dwudziestopięcioletni męż-
czyzna to marzyciel pożąda-
jący tego jedynego widoku, 
zobaczenia rozdzielenia 

                                                 
5
 B. Narwal, Sztuka śmierci dla 

Stasiuka, „Portret” 1998, nr 7, 
s. 87. 
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jakiejś osoby6. Ta chęć 
wzmaga się od czasów 
dzieciństwa, które oscylowa-
ło wokół śmierci zwierząt. 
Kluczowy dla refleksji wyda-
je się opis gołębiej śmierci. 
Okazuje się, że po „tym 
momencie” zupełnie nic 
z niego nie zostaje: „Zostało 
tylko pierze i powietrze”7. 
Czy zostało wielkie NIC? 
Czy śmierć człowieka wy-
gląda podobnie? Wydawać 
by się mogło, że w kontek-
ście procesu biologicznego 
niczym się nie różni. A jed-
nak – śmierci człowieczej 
towarzyszą inne okoliczno-
ści. 

Bohater dokonuje za-
bójstwa, nie pozwalając 
ofierze na śmierć naturalną. 
Motywem staje się chęć po-
twierdzenia swoich wyobra-
żeń o umieraniu. Wobec 
dokonanego wysnuwa re-
fleksję, że „Śmierć to było 
wielkie NIC. GÓWNO. Puste 
w środku i trochę wstrętne. 
Mało się różniło od życia. Za 
dużo szumu dookoła tego 
wszystkiego”8. Okazuje się, 
że śmierć, wokół której tyle 
szumu, jest nicością. Nie 
znamy jej i nigdy nie dostą-
pimy zaszczytu jej poznania.  

W moim przekonaniu 
część pierwsza sztuki kore-
sponduje z drugą, ponieważ 

                                                 
6
 Tamże. 

7
 Tamże, s. 11. 

8
 A. Stasiuk, dz. cyt., s. 30. 

w obu autor pokazuje kon-
sekwencje „beztroskiego” 
życia. Nie wiemy, czy boha-
ter obecny w sztuce kwintet 
jest tym, który występuje 
w solo. Obaj bohaterowie 
żyją, przynajmniej w jakimś 
okresie, w zamknięciu (do-
dam, że na własne życze-
nie). Mężczyzna z solo sam, 
z niczyjej woli, zamyka się 
w pokoju, alienując od świa-
ta. Z kolei drugi, łamiąc 
prawo (mordując), czyli po-
niekąd robiąc to na własne 
życzenie, skazuje się na 
więzienie. Być może między 
obydwoma nie zachodzi 
całkowita koherencja, acz-
kolwiek postaram się wyka-
zać, że poprzez to, co zrobi-
li, wiele ich łączy. 

W kwintecie występu-
je czwórka bohaterów. Naj-
ważniejsze postaci to osoba 
dziennikarki i mordercy. 
Dziennikarka ma do speł-
nienia zadanie: dowiedzieć 
się, co spowodowało zabój-
stwo. Jednak mimo prze-
kupstwa nie zbierze mate-
riału dla swojego Szefa. In-
teresujące jest dla niej, że 
MĘŻCZYZNA wykonał wy-
rok na kimś „niewinnym”. 
Poprzez to skazał się na 
karę śmierci. „Winny” ma 
doświadczyć tego samego, 
co ofiara. Wydaje mi się, że 
bałabym się go, ale 
STRAŻNIK, który sprawuje 
nad nim „pieczę”, nie żywi 
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do niego strachu9. Pogar-
dliwie odpowiada KOBIE-
CIE, wykazując obojętność 
wobec obecności TAKIEGO 
złoczyńcy w więzieniu10. 
Podejmuję analizę postaci 
strażnika, ponieważ poprzez 
jego niedopatrzenia docho-
dzi do samobójstwa (czyli 
interesującej mnie śmierci). 

Wracając do rozwa-
żań nad „drugą” śmiercią 
w części kwintet, skupię się 
na postaci MĘŻCZYZNY. 
Śmierć, którą doświadczył 
swoją ofiarę, odpokutowuje 
modlitwą i regularnymi spo-
tkaniami z księdzem. Po-
szukuje Boga i jednocześnie 
seksualnych podniet. Po-
twierdza to fragment tekstu: 
„Przy zasłanym łóżku klęczy 
MĘŻCZYZNA. Modli się. Ma 
złożone ręce. Na ścianie 
nad łóżkiem wisi zdjęcie 
roznegliżowanej panienki”11. 
Sytuacja wskazuje na kon-
frontację sacrum z profa-
num, a jednocześnie pew-
nego rodzaju przenikanie 
wzajemne obu sfer. 

Kolejnym przykładem 
poszukiwania, próbą zaspo-
kojenia pożądania jest sce-
na obrazująca żądzę czysto 
seksualną i zawodową. Po-
kazuje to fragment ze sceny 
1112. Mogę zatem wysnuć 

                                                 
9
 Tamże, s. 47. 

10
 Tamże, s. 43. 

11
 Tamże. 

12
 Tamże, s. 73 

wniosek, że między KOBIE-
TĄ a MĘŻCZYZNĄ nie ist-
nieje tylko wzajemna „cie-
kawość”, ale także łączą ich 
rzeczy materialne. Mam na 
myśli przede wszystkim 
przedmiot ofiarowany przez 
kobietę. Bohaterka pozo-
stawia mężczyźnie pasek, 
na którym on odbierze sobie 
życie13. Dziennikarka otrzy-
muje szokującą wiadomość, 
pożądaną medialnie,  jed-
nak ma nieczyste sumienie. 

Odważne wydaje się 
wymierzenie sprawiedliwości 
samemu sobie. Kara z „wła-
snej ręki” staje się ucieczką 
ze „śmierci” w „śmierć”. Wy-
dawać, by się mogło, że na-
stępuje tu całkowite kathar-
sis; niestety, to kwestia nie do 
rozstrzygnięcia.  

W tym momencie war-
to zadać pytania: Czy meta-
morfoza z zabójcy w samo-
bójcę zaspokaja śmierciono-
śną „ciekawość”? Czy po-
przez taką śmierć dziennikar-
ka zrozumiała motywy „tam-
tej” i „tej” śmierci? Borys Na-
rwal twierdzi, że nie, ponie-
waż: „zrozumienie jej wyma-
ga inicjacji, mistycznych 
uniesień, co oczywiste nie 
wiąże się z zabijaniem”14. 
Z jego twierdzeniem w zu-
pełności się zgadzam, po-
nieważ mistyka wiąże się 
z poznaniem rzeczywistości 

                                                 
13

 Tamże. 
14

 B. Narwal, dz. cyt., s. 88. 
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pozamaterialnej, zatem zwią-
zanej nie z uśmierconym cia-
łem, ale z tym, co poza nim. 

Jak odpowiedzieć na 
pytanie, czy dowiadujemy 
się, czym jest śmierć 
w dwóch sztukach Stasiu-
ka? Odpowiedź jest prosta. 
Nie dowiadujemy się. Autor 
pozostawia nam swój „ba-
nał”, pozwalając jednocze-
śnie domyślać się i dywa-
gować na temat śmierci, 
która kiedyś dosięgnie każ-
dego15. Autor konstruuje 
swoje „dwie sztuki” jako 
„dwa odległe światy”, jedno-
cześnie korespondujące ze 
sobą. W każdym z nich 
znajduje się istota, która jak 
chorągiewka na wietrze, 
wiedziona przez „cieka-
wość”, występuje pomiędzy 
sacrum i profanum. Cały 
szum, który wytwarza się 
wokół śmierci, prowokuje 
nas do myślenia o niej jako 
o magicznym przejściu 
w święte miejsce. Nie mam 
na myśli Królestwa Bożego, 
ponieważ każdy indywidual-
nie traktuje i wyobraża sobie 
świat przejścia, który nie 
musi wpisywać się w raj 
stworzony przez Boga 
w niebie. 

Stasiuk wykazuje, że 
umiera się dwa razy. Umiera 
się w tłumie i poza nim. 
Obecność umierającego 
kreuje sytuację niepowta-

                                                 
15

 Tamże, s. 87. 

rzalną, roztaczającą strach 
przed śmiercią własną, po-
wodując tym samym bezro-
zumność. To irracjonalizm 
kieruje tymi pozostawionymi 
w jej obliczu. Utrata zmy-
słów, emocjonalność prowo-
kują wewnętrzne zapytania, 
wychodzące na zewnątrz 
w momencie cudzej śmierci. 
Umierający staje się jak ten 
Stasiukowy papieros, które-
go ktoś wyjmuje, poobraca 
i nic w nim nie ma16. Być 
może śmierć TO czyni 
z człowiekiem… 

Wobec tego aktualny 
staje się topos theatrum 
mundi, w zgodzie z którym 
człowiek odgrywa życie, 
w końcu schodząc ze sceny. 
Pozostawia widownię cie-
kawą końca oczekiwanego 
spektaklu, która nigdy nie 
dozna satysfakcji z „obej-
rzanego”, ponieważ jako 
takiego jego końca NIE MA. 
Tak więc, tego czegoś, co 
niedotykalne, niewyczuwal-
ne i tajemnicze jako byt sam 
w sobie, istota szuka, ale 
nigdy nie znajduje. 

 
 

Martyna Ciarkowska

                                                 
16

 A. Stasiuk, dz. cyt., s. 32. 
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MARTA ANNA RUTKOWSKA 
 

 

Dominacja, ale czyja? 
Wokół Towarzystwa Wilków 

Angeli Carter 
 
 

Towarzystwo Wilków 
Angeli Carter to nowa wer-
sja popularnej bajki o Czer-
wonym Kapturku. Pomimo 
tego, że opowiadania z cy-
klu pod tytułem The Bloody 
Chamber – Krwawa komna-
ta są nowymi wersjami tra-
dycyjnych bajek, te literackie 
podróże 
nie są 
skierowa-
ne do 
dzieci, ale 
do doro-
słego czy-
telnika, w 
szczegól-
ności do 
dorastają-
cej lub dojrzałej kobiety; są 
dla niej formą ostrzeżenia. 
Przez wielu krytyków są one 
również uważane za teksty 
używające wyjątkowo wyra-
finowanego języka i trafnych 
porównań. Ta brytyjska au-
torka nazywana „tańczącą 
z wilkami” urodziła się 
w 1940 roku, a zmarła w 
1992, w pełni rozwoju lite-
rackiego i kreatywności. 

Słowa kluczowe, któ 

 
rych możemy użyć, aby opi-
sać jej dzieła, to przede 
wszystkim: postmodernizm, 
feminizm i realizm magicz-
ny. Niezwykle oryginalna, 
wielowątkowa i uderzająca 
splendorem wyobraźni – to 
są cechy trafnie opisujące 
jej twórczość. Autorka kreuje 

świat, w 
którym 

ludzie i 
zwierzęta 

z bajek 
żyją ra-
zem oraz 

tworzy 
duszną 

atmosferę 
na pogra-

niczu realności i snów. 
Towarzystwo Wilków 

nie jest tylko opowieścią 
z elementami magicznymi, 
ale przede wszystkim uka-
zującą prawdziwą naturę 
stworzeń ludzkich, nasze 
ukryte pragnienia, komplek-
sy czy obawy. Wstęp do 
utworu ma na celu ostrze-
żenie czytelnika przed ist-
niejącym niebezpieczeń-
stwem, przed „głodnym wil-
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kiem”. Po przeczytaniu tego 
wstępu czytelnik świetnie 
zdaje sobie sprawę, że nie 
będzie to miła bajka dla 
dzieci; wyczuwa on raczej 
czające się za rogiem nie-
bezpieczeństwo. 

Carter wprost nazywa 
wilka leśnym mordercą, co 
podkreśla jego okrucieństwo 
i naturę mięsożercy. Poza 
brzydotą i sprytem wilki ma-
ją jeszcze jedną dodatkową 
broń, którą jest ich przeraź-
liwe wycie. Powinno ono być 
przestrogą dla zagubionych 
w ciemnym lesie, gdyż ta 
„pieśń” jest zabójcza. Jed-
nak najbardziej przerażający 
nie jest wilk sam w sobie, 
lecz fakt, że może on oka-
zać się kimś/czymś innym. 
W rezultacie te kilka pierw-
szych zdań kreuje atmosfe-
rę napięcia i zwiększa cie-
kawość czytelnika. Następ-
nie, jeszcze przed częścią 
właściwą opowiadania, Car-
ter wtrąca dwie króciutkie 
historyjki o wilku. W pierw-
szej wpada on pułapkę, lecz 
kiedy zadowolony myśliwy 
zabija zwierzę, jego zwłoki 
zamieniają się w ciało męż-
czyzny. Pisarka  wskazuje tu 
na to, że strach przed wil-
kiem jest głęboko zakorze-
niony w świadomości ludz-
kiej. W drugiej zaś historyjce 
pisarka przytacza sytuację 
mężczyzny, który nie był 
wystarczająco roztropny, 
przez co znikł w ciemnym 

lesie w noc poślubną. Młoda 
wdowa znajduje pociesze-
nie, wychodzi ponownie za 
mąż i ma gromadkę dzieci. 
W noc zimowego przesilenia 
jej pierwszy mąż powraca 
do domu i wpada w szał, 
gdy orientuje się, że jego 
miejsce zajął inny mężczy-
zna. Złość jest tak ogromna, 
że pan młody zamienia się 
w wilka i zabija po kolei 
wszystkie dzieci oprócz 
ostatniego, aż wreszcie sam 
zostaje zabity. Tak jak 
w pierwszej opowieści, tak 
i tutaj po śmierci wilk na po-
wrót staje się mężczyzną. 
Intuicyjne ostrzeżenia, jakie 
niosą obie powyższe „ba-
jeczki”, można ująć w ten 
sposób: kiedy widzisz na-
giego mężczyznę w lesie, 
uciekaj, ponieważ może on 
się okazać krwiożerczym 
wilkołakiem. Ale czy to jedy-
ne wnioski, jakie można 
z nich wyciągnąć? 

Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, spójrzmy na wła-
ściwą część książki. Przed-
stawia ona odważną młodą 
dziewczynę, która nosi 
czerwony szal zrobiony 
przez jej babcię (czy już 
gdzieś tego nie słyszeli-
śmy?). Czerwony kolor 
symbolizuje zmysłowość, 
a także krew związaną 
z utratą dziewictwa i dojrza-
łością płciową. Dziewczyna 
decyduje się pójść samotnie 
do lasu. Spotyka tam nie-
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znajomego, który sugeruje 
zorganizowanie wyścigu do 
domu babci, za wygranie 
którego nagrodą ma być 
pocałunek. Specjalnie błą-
kająca się po lesie dziew-
czyna, niezważająca na 
wschodzący już księżyc, 
daje wilkowi szansę na wy-
graną. Ten zaś, przybywa-
jąc do chatki babci, podob-
nie jak w tradycyjnej bajce 
udaje jej wnusię. Babcia, nie 
podejrzewając żadnego 
podstępu, wpuszcza do 
środka obcą osobę. Niepro-
szony gość od razu zaczyna 
ściągać ubrania, aby móc 
przemienić się w wilkołaka, 
zjeść babcię i w jej przebra-
niu czekać na nowopoznaną 
przyjaciółkę. Kiedy dziew-
czyna przybywa na miejsce, 
zdaje sobie sprawę, że 
wpadła w pułapkę, co spra-
wia, że po raz pierwszy 
w życiu jest przestraszona, 
bez wahania więc wykonuje 
polecenia mężczyzny. Po-
słusznie zdejmuje obrania 
i pali je w kominku, następ-
nie świadoma, że przegrała 
zakład z własnej woli, skła-
da obiecany pocałunek. Sto-
jąc kompletnie naga, zaczy-
na palić też ubrania wilkoła-
ka, co w przyszłości sprawi, 
że nie będzie mógł on po-
wrócić do ludzkiej formy. 
Następnie dziewczyna i wilk 
idą do łóżka. 
 Nowy czerwony kap-
turek jest wyposażony 

w świetną ochronę przed 
wilkiem – w swoje dziewic-
two. To właśnie ono, a nie 
sama bohaterka, „pada ofia-
rą” napastnika. Winą za 
utratę dziewictwa można 
obarczać matkę dziewczy-
ny; to właśnie ona pozwoliła 
jej samotnie udać się do 
lasu. Ale czy naprawdę jest 
to wina? Uwagę w opowia-
daniu Carter zwraca fakt, że 
ojciec bohaterki nie wyraził 
zgody na jej samotną wy-
prawę, co może sugerować, 
iż mężczyźni (zwłaszcza 
ojcowie), nie chcą, aby 
dziewczyny zmieniały się 
w kobiety, gdyż ta „przemia-
na” utrudnia im sprawowa-
nie patriarchalnej władzy. 
Kobiety natomiast postępują 
zupełnie inaczej, starając 
się za wszelką cenę z owe-
go patriarchalnego porządku 
wyzwolić (zakład przecież 
bohaterka przegrała celo-
wo!). Dodatkowo Carter 
w interesujący sposób 
przedstawia konflikt poko-
leń; pokazuje, że dziewczy-
na w pewnym sensie wy-
grywa z pobożną babcią, 
onieśmieloną i zabitą przez 
nagiego mężczyznę. Autor-
ka pozbywa się tu starego 
zakończenia z happy en-
dem. Czy jednak na pewno 
Towarzystwo Wilków kończy 
się nieszczęśliwie? Absolut-
nie nie; zakończenie historii 
jest szczęśliwe dla dziew-
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czyny, która staje się kobie-
tą. 

Istotną rolę w tekście 
Carter pełni motyw buntu 
przeciwko męskiej domina-
cji. Buntu paradoksalnego – 
bo możliwego do wyrażenia 
tylko poprzez poddanie się 
porządkowi fallocentrycz-
nemu, od którego pragnie 
się uciec (jaka bowiem tak 
naprawdę jest różnica mię-
dzy ojcem a nieznajomym?). 
Scena rozebrania się sym-
bolizuje próbę uwolnienia 
się od norm społecznych 
ograniczających pierwotne 
instynkty kobiece. Paląc 
ubrania wilka i nie pozwala-
jąc mu na ponowne stanie 
się mężczyzną, dziewczyna 
natomiast pozbawia go jed-
nocześnie władzy nad sobą. 
Dzięki temu następuje tu 
zamiana ról – dziewczyna 
staje się drapieżcą, a wilk 
ofiarą; kobieta nie jest już 

przedstawiona jako mięso, 
pożywka dla wilka. 

W związku z powyż-
szym zmienia się również 
symboliczne znaczenie wil-
ka; wilk może symbolizować 
już nie tylko mężczyznę, ale 
również niebezpieczną siłę 
seksualnych potrzeb mło-
dych dziewcząt, co oznacza, 
że kobiety również mogą 
mieć zwierzęcą naturę po-
zwalającą im pokonać wilka 
poprzez odkrycie podob-
nych potrzeb i pragnień. 

Towarzystwo Wilków 
znosi wciąż żywotną opozy-
cję męskiego i żeńskiego, 
wskazując na to, że między 
tymi dwoma pierwiastkami 
pod wieloma względami nie 
ma żadnej różnicy. I to jest 
chyba najważniejszy wy-
dźwięk książki Angeli Car-
ter. 

 

 
 

Marta Anna Rutkowska 
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od a. do k., od k. do a. 
kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 
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Juçara Marçal, Encarnado (2014) 
 
Sz.K.: Płyta z Brazylii, a, jak wia-
domo, w Brazylii jest co najmniej 
kilka świetnych gatunków muzycz-
nych, które łączą swoją narodową 
tradycję muzyczną z angielską 
i amerykańską muzyką popularną. 
Ta wokalistka brała udział w scenie 
muzycznej z São Paulo w latach 
osiemdziesiątych, a dopiero teraz, 

w wieku naszych rodziców, debiutuje solowo. 
B.A.: Zaskakuje mnie zestawienie barw, ona ma śliczny głos, 
ale te gitary strasznie skrzeczą. Nie ma basu, bębnów, ale 
przede wszystkim nie ma w ogóle dolnego pasma, zwróć uwa-
gę – tylko środek i góra. Ale bezsprzecznie widać, że to tak ma 
być, bo gdyby normalnie nagrać gitarę, to nie ma możliwości, 
dół musiałby być, tutaj ktoś to wyciął.  
Sz.K.: Tak jak mówisz, muzyka jest tu bardzo nietypowa, bo 
w ogóle nie ma tu perkusji, co dziwi zwłaszcza, że jest to muzy-
ka brazylijska, która zwykle opiera się na rytmice. Cała rola two-
rzenia rytmu spada więc na barki tych gitar, które rzeczywiście 
są zgrzytające i tworzą dysonanse, ale jednak chodzą równo 
i chyba jedna z nich imituje dźwięk perkusji właśnie… I tak 
obecne jest cały czas jakieś napięcie. 
B.A.: Choć nie lubię tych kolorów, to tutaj one pasują – jej głos 
momentami zanika w całości, a czasem jest bardzo wyraźny. 
Mimo że ma tekst, to jest jednym z instrumentów. No i nad tymi 
gitarami trzeba było posiedzieć, żeby to tak do siebie nie paso-
wało, wszystko się mija i przeplata, całość tworzy misterną kon-
strukcję. Masz ciekawe motywy, które prostymi metodami są 
dobudowywane, w pochodach sekundowych, trytonowych. 
Dźwięki pojawiają się i znikają w zgrzytach, nie wiadomo skąd, 
trwają i znikają, to bardzo wciągające. 
Sz.K.: O, tu pojawiają się smyczki, ale tylko na chwilę. Dobrym, 
osobnym pomysłem na tę płytę jest przerobienie klasycznych, 
typowych piosenek MPB, czyli popularnej muzyki brazylijskiej, 
na swój własny pomysł. Słyszę tu, wydaje mi się, Toma Ze, ale 
zepsutego i kwaśnego. 
B.A.: Lubię, gdy utwory na płycie się łączą, bo to przeważnie 
oznacza, że konstrukcja płyty jest przemyślana. Brak dołu, i to 
nawet przy największym nagromadzeniu plam dźwiękowych, 
sprawia, że ciągle na coś czekam.  
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Sz.K.: Te utwory nie są jednak wcale tak do siebie podobne, bo 
Juçara Marçal próbuje wciąż innych technik wokalnych, utwory 
wpadają w inne style muzyki brazylijskiej. Daję tej płycie mak-
symalną ocenę, pięć gwiazdek. W moim przypadku na kilku 
przesłuchaniach jej się nie skończy… Na pewno znajdę tam za 
każdym razem coś innego. 
B.A.: W moim odczuciu pięć gwiazdek to za dużo, nie przeży-
łem żadnego wstrząsu podczas słuchania, a pomysł na kompo-
zycje, chociaż ciekawy, to w mój gust nie trafia. 
 
 

Ocena: 
 
 

 
 
 
 

Koan, Argonautica (2012) 
 
B.A.: Samo słowo koan oznacza 
zagadkę, przypowieść, która pole-
ga na sprzeczności i ma wyrwać 
nasze myśli z utartych kolein. Słu-
chałem tego pierwszy raz w nocy 
i to była świetna przygoda, wszyst-
ko płynie. 
Sz.K.: Tu jest napisane, że są 
z Moskwy. I rzeczywiście, ta muzy-

ka sprawia wrażenie takiej ponadnarodowej, myślę, że tworzo-
na przez muzyków z różnych krajów, ale zafascynowanych 
w równym stopniu filozofią buddyjską i kulturą new age, mogła-
by brzmieć podobnie. I nie myślę o tym w negatywnym sensie.  
B.A.: Tutaj mamy klimat podobny do Enigmy i Ery. Płyta jest 
bardzo czysta, wygładzona do bólu. 
Sz.K.: Teraz wszedł bit, ale nie spodziewałem się go. Cała ta 
elektronika sprawia wrażenie o wiele nowszej niż cały new-
age'owy pomysł na muzykę, który dominuje na tej płycie. Tro-
chę to brzmi ambientowo, ale też trochę w stylu lat dziewięć-
dziesiątych, czyli czuć tutaj to brzmienie, które się mocno zesta-
rzało.  
B.A.: Elektronika rzeczywiście nadaje temu nowy charakter. 
Miękkie barwy, przelewające się. Beat zostawiający wiele prze-
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strzeni. Mamy też arpeggiatory i steppery, wciskasz jeden guzik 
i on sam generuje wszelkie odbicia, regulujesz tempo i ich cha-
rakter. Wszystko oparte jest na algorytmach, źródło dźwięku 
może być i cyfrowe, i analogowe. Ustawiasz tempo od wolnego 
do takich śmigów jak tutaj.  
Sz.K.: Z new agem jak jest, każdy wie – nawet, gdy biorą się za 
to sensowniejsi muzycy, to często popadają w sztampę i brak 
oryginalniejszych pomysłów. Przypomina się pewien podstarza-
ły skrzypek, który ostatnio występował w Toruniu. W latach sie-
demdziesiątych jako piętnastolatek grał w świetnym zespole 
jazz-rockowym, a teraz nagrywa albumy z uśmiechającymi się 
delfinami na okładce… Tak więc łatwo można w tym gatunku 
popaść w przewidywalność i banał.  
B.A.: W ogóle to zobacz same tytuły: płyty i utworów – Orfeusz 
i Eurydyka, Ogród Hesperyd etc. Ta płyta mi się podoba, 
zwłaszcza nawiązania do pojęć, legend. Bardziej przypomina 
mi to Enigmę z racji tych beatów, choć tu są oczywiście now-
sze. Z drugiej strony tam był wokal, który ciepło nam śpiewał 
lub szeptał do ucha, tymczasem tutaj tego w ogóle nie ma. 
Sz.K.: Tutaj czytam, że w ich następnych albumach się pojawia 
neurofunk, glitch hop, czyli gatunki, które były kreatywne o wie-
le później niż to ambientowo-new-age'owe podszycie. I to wy-
daje mi się jest najlepsza strona, w którą oni mogą się udać. 
Jest to jednak bardziej niesztampowe jak na taką muzykę. 
B.A.: Nie ma przełomu, ale rzecz jest bardzo interesująca 
i wciągająca. Można by poważnie przysiąść, poświęcić się da-
nym fragmentom i sprawdzić wskazówki. Skłaniam się ku czte-
rem gwiazdkom, lubię takie rzeczy i widać, że mają pomysł. 
Sz.K: Ja bym dał dwie albo trzy gwiazdki – sam fanem tych gatun-
ków nie jestem, a ta muzyka jest jednak trochę zbyt sztampowa. 
Bardzo dobrze, że miejscami ci muzycy chcą kombinować, ale że-
by to ubrać w jakieś spójne, kompletne kompozycje i zrobić z tego 
nowatorski, odkrywczy album – to chyba jeszcze przed nimi. 
 
 

Ocena: 
 
 

 
 
 

Bartłomiej Alberski, 
Szymon Kobyliński 
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SEBASTIAN WIJAS – długo zastanawiałam się, jak 
skomentować Pana teksty i nasuwa mi się cały czas jedna 
rada: „nie idź Pan tą drogą”. Czytając Pana, odnoszę wrażenie, 
że te teksty nie są potrzebne nikomu poza Panem. Z jednej 
strony to dobrze, poezja nierzadko odgrywa rolę terapeutyczną, 
a z drugiej niedobrze, bo te wiersze są po prostu o niczym. 
Ubrał Pan to, co pisze, w bardzo wysokie koturny, okrasił 
rymami – niestety nieudanymi. Rymuje Pan bez konsekwencji, 
„przypadkowo” . Weźmy choćby wiersz pt. Skrzydlaty – brak 
konsekwencji czasowej, raz są rymy, raz ich nie ma, rytm się 
rwie, powstają niezrozumiałe figury stylistyczne (bo już nie 
wiem, jak to nazwać) w rodzaju: 
 
dalej nie wiadomo martwy czy żywy, 
pięści schowały się pod łuskami ryby, 
swego mienia. Ukrywanie spojrzenia. 

 
Brzmi, jakby próbował Pan pożenić Mickiewicza z Eminemem 
i owszem, byłby to nawet interesujący koncept, gdyby nie 
marne wykonanie. Radziłabym zejść z cokołu na chodnik 
i pogrzebać we współczesnej mowie, inaczej stanie się Pan 
kolejnym autorem wierszy niepotrzebnych, a zakładam, że tego 
by Pan nie chciał. Współczesna poezja nie ucieka od klasyki 
zarówno w formie, jak i treści, więc jeśli jest Pan żywo 
zainteresowany tego typu poezją, to polecam zapoznać się 
z neoklasycyzmem. Zachęcam do czytania poezji 
współczesnej. W Pana przypadku może się to okazać 
zbawienne. 
 
MIROSŁAW MROZEK – jest Pan mistrzem dookreślania i choć 
czasem nawet w poezji trzeba dookreślić, to jednak radziłabym 
to robić z umiarem. Tymczasem wygląda to trochę tak, jakby 
zaprosił Pan do domu gości i wskazując na stół wyjaśniał: „to 
jest stół”. Nie daje Pan czytelnikom żadnej przestrzeni, żadnej 
wolności interpretacyjnej i choć zdarzają się Panu ciekawe frazy 
(mam na myśli te lekko filozoficzne), to skutecznie je Pan 
uśmierca „kawonaławizmem”.  Wiersz pt. Mechanika kwantowa 
mógłby składać się tylko z pierwszych dwóch wersów i byłby 
pełnym i całkowicie pełnoprawnym wierszem. Radziłabym także 
wyzwolić się z okowów metafor dopełniaczowych typu: światło 
bólu, pole elektromagnetyczne świadomości itp. Po co to? 
W kilku tekstach udowadnia Pan, że potrafi pisać inaczej, 
bezpretensjonalnie, bez zadęcia, jak np.  w Klęsce. Te Pana 
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tendencje do kontestowania, filozofowania są ciekawe, są w 
tych wierszach przebłyski, proszę ich nie zgubić, a przede 
wszystkim nie dać się zanadto ponosić językowi, bo to Pan ma 
nad językiem panować. Język ma być drogą, nie celem. 
 
EWA MARIA JESIENNY – w Pani przypadku tak do końca nie 
wiem właściwie, co mogłabym radzić. Upiera się Pani przy 
wysokich tonach, ma Pani tendencje do „pomnikowania”, 
dobrze, że chociaż w większości tekstów panuje Pani nad 
rytmem, ale warto byłoby się zastanowić, o czym Pani chce 
pisać? W swoich tekstach opowiada Pani historie czy też raczej 
one opowiadają się same, jakby bez Pani udziału? Rozbiega 
się to na wszystkie strony, gubi sens, Panią również język 
„ponosi na manowce”. Nie ufam wierszom pisanym na zasadzie 
„strumienia świadomości”, pisząc, musimy mieć odrobinę 
syndromu boga, to autor kreuje świat , który opowiada. Pani też 
radziłabym opuścić cokół dla chodnika. Na chodniku spotyka 
się ludzi, a każdy człowiek to przecież osobna historia. 
 
MICHAŁ AMBROŻKIEWICZ – niestety, nie będę oryginalna 
i podobnie, jak powyżej, poradzę Panu porzucenie metafor 
dopełniaczowych, bo „psują” Panu wiersze, chociaż „mydliny 
okien” w kontekście, w którym ich Pan użył mnie nawet 
przekonały. Obawiam się jednak, iż jest to wyjątek 
potwierdzający regułę. Królestwo oldtown to jedyny Pana 
wiersz, który do mnie „zagadał”, w którym widać, że potrafi Pan 
pisać, że Pan poszukuje. Proszę natomiast uważać na 
gramatykę i ortografię, jeżeli „odeszłeś” w tym wierszu było 
zamierzone, to należałoby to zamierzenie uwypuklić, jeśli 
natomiast było wynikiem błędu – natychmiast poprawić.  
Ponieważ pisze Pan, nie używając interpunkcji, musi Pan 
bardzo „pilnować” wersyfikacji, inaczej teksty zaczną się Panu 
rozłazić w szwach i nikt poza Panem nie zrozumie, o czym są. 
Całkowicie zaciemni Pan przekaz. Proszę trzymać się tego 
sposobu pisania, który prezentuje Pan we wspominanym 
wierszu, widać, że Pan to czuje, że to Panu „leży”.  W Pana 
przypadku siłą jest prostota przekazu i języka. 
 
MICHAŁ PRZYBOROWSKI – „w ewolucję wierzą głównie 
niewierzący”. Proszę sobie wyobrazić, że ja w Pana ewolucję 
wierzę. Wierzę, bo myśli Pan podczas pisania, myśli Pan nie 
tylko „o czym”, ale także „jak”, co daje nadzieję, że w końcu Pan 
to „jak” znajdzie. Podoba mi się to kombinowanie z językiem, 
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poszukiwanie środków wyrazu i wydobywanie znaczenia słów.  
Usłyszałam kiedyś, że poeta na samym początku pisze o sobie, 
ustawia siebie w centrum wszechświata, potem jest etap 
patrzenia z boku na ten wszechświat, wnikliwa obserwacja, 
a na końcu mierzenie się z mistrzami, dyskutowanie z nimi.  Nie 
jest Pan jeszcze na etapie dyskutowania z Herbertem, te 
wiersze ślizgają się po powierzchni, coś Pan zrozumiał, coś 
dotarło, coś w Panu drąży, więc proszę poczekać, niech drąży, 
proszę dać temu czas. Jeśli chodzi o sam warsztat – proszę 
uważać na wpadki typu „szedł z myślą na twarzy”. Do 
znudzenia marudzę, że poezja powinna być nie tylko 
„poetycka”, ale również logiczna, a jeśli poezja, to i metafora.  
Jestem bardzo ciekawa, jak i o czym będzie Pan pisał za rok, 
dwa lata, trzy. 
 

Trudno mi wybrać jakiś wiersz z tych, które Państwo 
nadesłali, ale jeśli miałabym się zdecydować, to wybrałabym 
Królestwo Oldtown Michała Ambrożkiewicza z zastrzeżeniem, iż 
poprawiam istniejący wg mnie błąd językowy: 
 
 
królestwo oldtown 
 
musimy dobrnąć do starego 
miasta mieściny zakrywającej 
spokój nie cieszyłam się kiedy tam odszedłeś 
lecz również nie brakowało mi ciebie 
spokój musimy pozbyć się odcieni 
 
wrócimy nie do poznania ani 
nie lecz nie wiem gdzie wraz ze wschodem dobrniemy 
do starego miasta mydliny okien 
za którymi widmieć będą starzy ludzie 
w rozciągniętych koszulach nocnych  
wskażą nam dalszą drogę 
 
i wyruszymy ślepi o zmroku 
 
  

Magdalena Gałkowska 
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przegląd literacki 
karola maliszewskiego 

 
Część III: Z lektur wieśniaka 



 
 
 
 
 

Konfrontacje 

 

 

211 
 

           Na początku o litera-
turoznawczym wieśniactwie, 
którego jestem skrytym ad-
miratorem. Ale pora wyjść 
z szafy, Grzegorzu Dynda-
ło… Można by mnożyć fun-
damentalne pytania z serii 
„Po co jest literatura?”(patrz: 
niedawno wydana książka 
Stefka Szymutki), ale ja tym 
razem tylko o jednym 
aspekcie problemu. Miano-
wicie o odbijaniu. A jeszcze 
dokładniej o fantomatyczno-
ści świata odbijanego jakby 
na opak przez lusterka słów. 
A więc to tylko słowa – po-
wie wyznawca poezji w sta-
rym stylu. Zawsze były tylko 
słowa – chciałoby mu się 
odpowiedzieć. Tylko z iluzją 
było, być może, inaczej. 
Z grubsza ciosając: niegdy-
siejsza iluzja nie stroniła od 
wiarygodności obrazu. Dzi-
siaj o wiarygodności nie wy-
pada mówić w dobrze wy-
kształconym towarzystwie. 
Jeszcze gorzej – rzecz ja-
sna – z odbiciem. To już 
zupełne wieśniactwo. 

A Magdalena Gał-
kowska mimo wszystko 
próbuje. Metodycznie na-
kłuwa fantom (czy też oba 
fantomy) igłą własnego ży-
cia i kierujących nim uczuć. 
To takie kobiece – ktoś 
znowu mruknie. Jakoś dzi-
siaj te poboczne pogłosy nie 
dają mi spokoju. Proszę 
o wybaczenie. Niepotrzeb-
nie nasycają ironią dobre 

zdanie o przeczytanych 
w tomiku Fantom utworach. 
Przynajmniej o niektórych. 
Tych, które czyta się, całko-
wicie zapominając o napię-
ciach w łonie współczesne-
go literaturoznawstwa, o 
mglistej referencji, różnicu-
jącej różnicy itd. Pozostając 
niezłomnym w swoim wie-
śniactwie, machając uparcie 
drewnianą łyżką, zdaję 
sprawę sobie i innym, co 
wyczytałem bądź co czytało 
mnie, a czynię to, by doszu-
kać się sensu, porozumienia 
ze światem i jego mieszkań-
cami (mieszkankami). Życie 
za krótkie, żeby li tylko ba-
wić się słowami ułożonymi w 
rządki niewywołujące żad-
nego poruszenia, zacieka-
wienia. Wóz albo przewóz. 
Tak więc fantom istnieje (tyl-
ko nie wiem, czy naprawdę 
żyje), został wyprodukowa-
ny przez kulturę literacką 
autorki i odgrywa rolę za-
stępnika. Żyje życiem in-
nym, cudzym, jest w istocie 
synekdochą. W tytułowym 
wierszu zastępuje niegdy-
siejszy (romantyczny?) bez-
wstyd uczuć. W naszych 
czasach napisać w utworze 
poetyckim coś o rozdartym 
lub złamanym sercu to na-
stępny obciach. Chyba że 
nie potraktuje się tego do-
słownie, nadto osobiście. 
Chyba że pojawi się fantom 
bądź inny manekin. O byciu 
kukłą, lalką pociąganą za 
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sznurki pisano od wieków. 
Poczucie zanikania jest sto-
sunkowo nowym pomysłem 
na oznaczenie nieistotności 
bycia. Pośród różnych tego 
typu dokumentów lirycznych 
wiersz Gałkowskiej trafia we 
mnie  niczym w sedno. Jak 
widać, przezroczystość fan-
tomu pozwala na przejmują-
cą szczerość. Nawet przy 
„braku uczucia” pojawiają 
się jednak erzace, emocjo-
nalne zastępniki, fantomaty-
zacja na całej linii, produkcja 
terapeutycznych obrazków. 
To bez nich nie da się żyć. 
To jest ta nasza (w sensie: 
ludzka) druga miłość – do 
mimo wszystko odbicia – 
zdarzająca się częściej niźli 
ta pierwsza, zasadnicza, 
o której mówi się tu bez eg-
zaltacji, jak na „współczesną 
poetkę” przystało, za to 
z dużą dozą ironii. Uszczy-
pliwie i ostro, bez złudzeń 
i konsolacyjnych fabułek. 
Śmiem twierdzić, że ponad 
zblazowaniem „wymiany 
płynów i nastrojów” unosi 
się coś jeszcze, ton zaska-
kująco mocny i szczery. Nie 
wszystko jest grą, coś mówi 
się przejmująco prawdziwie. 
O byciu ze sobą, o sensie 
tej harmonii, która, choć nie-
trwała i krucha, doprawia 
istnienie pikantnymi ingre-
diencjami, dodaje potrawie 
smaku i zapachu. To są 
w gruncie rzeczy wiersze 
o paradoksie – chęć bycia 

z kimś mieszka w jednej 
duszy z pragnieniem szczę-
śliwej ucieczki od tego ko-
goś. Opis tej szamotaniny, 
dialektyki przypływów i od-
pływów, jest tu chyba naj-
ciekawszy. 

U Krystyny Dąbrow-
skiej (po wielu miesiącach 
wracam do Białych krzeseł) 
też się o tym napomyka, ale 
może trochę mniej ironicz-
nie. Jak umiejętnie zachły-
snąć się miłością? Trudno 
o bardziej bezsensowne 
pytanie. Jeszcze trudniej 
wyobrazić sobie możliwe 
odpowiedzi. A jednak da się 
to zrobić w wierszach. Ta-
kich, jakie pisze Dąbrowska. 
Jej rzekomo chłodna liryka 
nagle rozbłysła nietajonymi 
emocjami. Przypominam 
sobie debiutanckie Biuro 
podróży i myślę o drodze, 
jaką przeszła bohaterka, by 
stać się kobietą. Myślę 
o podróży i odcieniach jej 
znaczeń. Najwięcej utworów 
z obydwu tomików bierze 
się z podróżnych obserwa-
cji. Z umiejętności  przeni-
kania w głąb obcych sytu-
acji, z daru ulegania ich 
szemrzącym językom. Ta 
uległość jest zaledwie wstę-
pem do odnalezienia wła-
snego słowa, a potem 
składni, zarysowania możli-
wej mediacji między stabil-
nym podmiotem a niespo-
kojnie przemykającymi ob-
razkami. To rzadki dziś 
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przykład głosu nierozchwia-
nego, nierozproszonej pew-
ności co do natury bycia 
w świecie i języku. 

I tak było od początku, 
„przez obrazy patrzyło się 
na coś ważniejszego” – jak 
to ujął Piotr Matywiecki 
w nocie na okładce debiutu 
– prześwietlało pamięć na 
wskroś, szukając miejsc 
i sytuacji znaczących. Poeta 
niczym ornitolog wpatruje 
się w „lęgową plamę” pa-
mięci, dmucha w „gołą skórę 
przykrytą piórami”. Czytelnik 
pierwszej książki przeglądał 
szkicownik: bryły, plamy, 
cętki, załamania światła, 
faktura drgań. Do czego się 
w nim zmierzało? Do opisu 
zdumienia, że to wszystko 
jest tak, jak jest. Do nie-
śmiałego zaznaczenia swo-
jej obecności w tajemniczej 
przestrzeni między jawą 
a snem, między światem 
żywych a światem umarłych, 
między układem plam, 
dźwięków i kształtów a wy-
raźniejącą – także dzięki 
wierszowi – myślą. Uczepić 
się tej myśli. Tak trwać 
w rogu obrazu. Wręcz nie-
dostrzegalnie. „Skraść włos. 
Usłyszeć puls. / Dotknąć 
sprzączki, guzika, wdychać 
ciepło. / Biec przed siebie, 
dać się ponieść / ludziom 
gdy czekają”. A tytułowy 
wiersz umieszczał poezję 
w roli „biura podróży”, sytu-
ował na rozdrożu może 

wcale nie tak fikcyjnej uży-
teczności: miała podawać 
dalej zasłyszane głosy, dzia-
łając jak przekaźnik między 
domagającymi się posłu-
chania umarłymi a śniącymi 
żywymi. 

Prawdziwe odnalezie-
nie siebie, do którego przy-
miarkami wydają się te 
wszystkie, różnie rozumia-
ne, podróże i szkice zeń 
wywiedzione, nastąpiło 
z chwilą odbicia się w czy-
ichś kochających oczach. 
Dlatego nie ten wiersz po-
winien trafić na okładkę: 
zamiast jeszcze podróżnych 
Białych krzeseł już miłosne 
Stopy. A to z wielu wzglę-
dów. Także i dlatego, że doj-
rzałe wiersze Dąbrowskiej 
zaczęły śpiewać, stały się 
rytmiczne, poddając się 
harmonijnej fali nienachal-
nych rymów i stóp. Już nie 
muszą – wracam do Maty-
wieckiego – „dla oddania 
powszednich sytuacji po-
święcać łatwej urody”. Nadal 
fotografują-stwarzają świat 
(trwa iluzja permanentnego 
reportażu z różnych zapal-
nych, skomplikowanych 
miejsc) z detalicznym za-
pamiętaniem, ale na foto-
grafie te położył się czuły 
cień, nieznany wcześniej 
ciepły dotyk, poczucie ciele-
snej bliskości, zwielokrot-
niona uroda życia i form je-
go obrazowania. Zatem nie 
manifest niezaangażowania, 
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czyli Białe krzesła, instru-
ujący, co robić, żeby „co-
dzienność w poezji” była 
rzeczą chwilową i „w każdej 
chwili do wyniesienia”, lecz 
Rok bycia z tobą, pierwsze 
słowa niezrównanego Relie-
fu.  

Żartem wykłócam się 
o nieistniejące podziały, ot, 
prawo czytelnika. Bo tu 
wszystko jest razem, w raz 
po raz wybuchającej jedno-
czesności. Frazy jak 
z Szymborskiej i może też 
trochę Kawafisa („Tyle punk-
tów widzenia a ja tkwię 
w martwym punkcie”) scala-
ją głosy „proszące o wiersz” 
z intymną potrzebą histo-
rycznej, rodzinnej, wreszcie 
miłosnej ekspresji, „ciepło 
z chłodem, wiarę z wątpie-
niem”.  

„To rzadki dziś przy-
kład głosu nierozchwianego, 
nierozproszonej pewności, 
co do natury bycia w świecie 
i języku” – padło powyżej. 
I przywołało następną ksią-
żkę. To Nadjeżdża Szy-
mona Słomczyńskiego. 
Nie wyklucza się tu czytelni-
ka zbyt nonszalancko lub 
obcesowo. Przeciwnie: za-
prasza, przyciąga, wabi. Nie 
odnoszę jednak wrażenia, 
że epatuje, że gra się pod 
tak rozumianą publiczkę. 
Dystans jest wyraźnie za-
znaczony, a kompetencje 
rozdzielone. Jedynym popi-
sującym się podmiotem jest 

język, jego nieskończone 
możliwości. W tym sensie 
Słomczyński funkcjonuje 
jako medium niesłychanej 
sprawności tyle własnej (tzn. 
należącej do niego, do ge-
nów, Bóg wie do kogo czy 
czego), co cudzej, histo-
rycznej i instytucjonalnej, bo 
tak ośmielam się nazwać 
język. 

Język się Słomczyń-
skiemu użycza, a my pa-
trzymy z dużym zaintereso-
waniem na to, co z użycza-
nego potrafi artysta wydo-
być, by z kolei nam użyczyć. 
Spektakl trwa, a właściwie 
kilka spektakli jednocześnie. 
Raz język jest sceną, to 
znowu tylko kurtyną, innym 
razem schodzi między rzędy 
na widownię, by za chwilę 
odnaleźć się za kulisami. 
Moim zdaniem, aluzji do 
garderoby (języka w garde-
robie, garderoby języka) też 
nie brakuje. Dlatego ta po-
ezja jest tak wielostronnie 
ciekawa i nie do końca za-
bawna. Spektakl pod tytu-
łem „mimesis” przyciąga 
zrazu tylko tych, którzy dy-
bią – jak to się mówi – na 
kawałki mięsa w zupie. I nie 
zawiodą się, usatysfakcjo-
nowani rozlicznymi aluzjami 
do współczesności aż nadto 
współczesnej i rzeczywisto-
ści po królewsku rzeczywi-
stej. Spektakl zatytułowany 
„techne” zaleca się zaś tym, 
którzy wpatrzeni w „wysokie 
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obroty” języka nic poza nim 
zdają się nie widzieć. I mam 
nadzieję, że widzą, z jakim 
mistrzostwem mamy do 
czynienia. Wyznawcy wagi 
przesłania, poszukiwacze 
„idei” też natkną się na nie-
jedną, zgrabnie podaną, nie 
do końca przeżutą, a więc 
gorącą, jątrząca, prowoku-
jącą do zaciekłej dyskusji. 
Smoleńsk, emigracja, Face-
book, rozpacz, prostytucja, 
bezrobocie, opieka społecz-
na, seksualność, młodzień-
cza bezideowość i pustka, 
Kresy, patriotyzm, alkoho-

lizm – to pierwsze z brzegu 
rzucone hasła. Ale nie po-
rzucone. Autor obrabia je 
czule i jadowicie. Fraza 
godna Brodskiego czy Ba-
rańczaka stara się to unieść, 
ale nie wiem, czy pogodzić. 
Raczej wykreować z tego 
ton własny. Z czego? I tu 
obfitość polaryzuje się na-
stępująco: zaangażowanie 
i dystans, patos i ironia, 
wzniosłość i trywialność, 
czułość i brutalność, klasy-
cyzm formy i wulgarność 
treści, przejmujący smutek 
i figlarny ton. 

 
 

Karol Maliszewski 

 
Aut. Katarzyna Krużyńska 
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Styczeń 
Nowy Rok spadł na nas nieoczekiwanie. Tak samo jak 
nieoczekiwanie odeszli od nas Marek Kośmider i Tadeusz 
Strimer. Ten drugi doczekał się już nawet ogólnopolskiego 
konkursu własnego imienia. „Erotyki na krechę”, bo o nich 
mowa, powinniśmy jednak przekreślić grubą krechą. Czy to 
odpowiedni sposób na upamiętnienie czyjejś postaci? A może 
wystarczy minuta ciszy? Czy Tadeusz Strimer chciałby, by jego 
nazwiskiem sygnowano konkurs? Proponuję więc zacząć 
powoływać do życia konkursy imienia tych, co wkrótce umrą. 
Na pierwszy ogień niech idzie Tadeusz Różewicz. Niech wie, co 
go czeka. Tymczasem Paszport Polityki w kategorii „literatura” 
trafił do Ziemowita Szczerka za książkę Przyjdzie Mordor i nas 
zje (wyd. Korporacja Ha!art). Śledząc późniejsze wydarzenia na 
Ukrainie chyba nie można było oczekiwać lepszego werdyktu. 
Z tego co wiem, Szczerek wrócił z Kijowa cały i zdrowy. 
Paszportu mu banderowcy nie zabrali. 
 
Luty 
Magdalena Gałkowska, nasza „INTER-”netowa sanitariuszka, 
wygrała Tyską Zimę Poetycką, skutkiem czego jej trzecia 
książka pt. Fantom ujrzała światło dzienne. Czy w takim razie 
Gałkowska nie jest osławionym Fantomasem? Jak przeczytam, 
to uchylę rąbka tajemnicy. Tymczasem 4. lutego w Teatrze 
Nowym w Łodzi odbyło się podsumowanie literackie roku 2013, 
którego dokonali Justyna Sobolewska, Piotr Łuszczykiewicz, 
Adam Poprawa i Maciej Robert. Niestety, nie znalazłem relacji 
z tego wydarzenia, więc należy przyjąć, że paneliści do 
żadnych wniosków nie doszli, poza jednym: żyjemy w erze 
post2xmodernistycznej. W tym samym mieście (jak się okazuje 
– do zjedzenia) miała również miejsce premiera kolejnej książki 
Przemysława Owczarka pt. Miasto do zjedzenia (wyd. Instytut 
Mikołowski). Oceniając objętość tomu i niezwykłość frazy, 
muszę napisać: ten to ma rozmach. Szymon Domagała Jakuć – 
dotychczasowy penetrator łódzkich dziur – nie powinien już 
wychodzić o zmroku ze swojego Hotelu Jahwe. 
  
Marzec 
We Wrocławiu nie tylko krasnale są mikro. Do grona siedmiu 
wspaniałych dołączyła królowa minifestiwali, tym razem 
w spodniach. Mowa oczywiście o kolejnej edycji Mikrofestiwalu 
(„Kryzys i awangarda”), którego gościem byli m.in. (podaję 
w ciemno) – Góra, Pietrek, Kopyt.  Zgadłem! Bo to chyba jeden 
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z najbardziej przewidywalnych festiwali, co jednak nie oznacza, 
że jest nieciekawy. Z niektórych rzeczy po prostu się wyrasta. 
Wcześniej natomiast odbyło się kolejne rozdanie Nagród 
„Gazety Wyborczej” WARTO (niestety w kategorii „literatura” nie 
otrzymał jej Maciej „Taran” Taranek), zaś w Łodzi kolejne 
rozstrzygnięcie konkursu im. K.K. Baczyńskiego, podczas 
którego nagrodzono m.in. Piotra Kuśmirka (kolega powiedział: 
„Jak to? Przecież on jest od dawna nieaktywny!”) A jednak: 
Kuśmirek wraca. Imperium Zimnych zabawek kontratakuje. 
I kosi konkurencję zdobywając nagrodę „TETIS” dla 
najoryginalniejszego zestawu. Co jeszcze? No tak, „Światowy 
Dzień Poezji” i związane z nim czytanie wierszy w Tarnowie, 
którego organizatorką była młoda dama poezji polskiej – Nej 
Tryba. A wszystko odbyło się u „Włóczykija”, choć nikt  
z zebranych poetek i poetów go tam nie widział. 
 
Kwiecień   
Częstochowę zalał potop poetek i poetów z całej Polski. 
Ruszyło bowiem I czytanie „poezji [nie]świętej”, którego 
pomysłodawcą były „Zeszyty Poetyckie”. Istna artystyczna 
prowokacja u stóp Jasnej Góry i Papieża Pudziana. 
Zaprezentowali się m.in.: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Tomasz 
Dalasiński, Radosław Kobierski, Bartłomiej Majzel, Radosław 
Wiśniewski i Paweł Lekszycki. „Dyskusje” trwały do białego 
rana. Innymi słowy: było twórczo, a co ważne: poetycko. 
Tymczasem wracam do Wrocławia, konkretniej: zawijam do 
portu, ponieważ czas na kolejną edycję „Portu Literackiego”. 
Tym razem było inaczej: czytanie na Rynku (choć nic nie 
przebije czytania w Nowej Rudzie, które w 2008 roku odbyło się 
z balkonu ratusza) przeszło 30 wyłowionych literatów (trzeba 
ratować jakoś „Połów”) i inne atrakcje. Słowem: trzy dni 
Kondora. 24. dnia miesiąca – o czym donoszę z przykrością – 
zmarł Tadeusz Różewicz, ostatni z „czwórki wielkich” (Herbert, 
Miłosz, Szymborska). Jaka będzie poezja po Różewiczu? 
 
 

Rafał Różewicz 
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Rafał Różewicz 

o TADEUSZU RÓŻEWICZU 
(1921-2014) 

 
 

Ciężko jest pisać o rodzinie tak bliskiej, a zarazem tak 
odległej. Ojciec Tadeusza Różewicza był bratem ojca mojego 
dziadka. Józef Różewicz, mój pradziadek, opowiadał podobno, 
jak jego brat Władysław nauczył czytać i pisać niemal 
wszystkich mieszkańców wsi Gabryjelów, w której przyszło im 
się urodzić. Tadeusz Różewicz miał więc podstawy do stania 
się tym, kim się stał. Dziadek zaś wspominał, że Tadeusz lubił, 
przyjechawszy na wakacje z Radomska, iść nad rzekę, czy na 
polanę i tam tworzyć. Ten zwyczaj pozostał mu nawet po 
wojnie, gdy cała rodzina zjeżdżała się do Gabryjelowa, żeby się 
spotkać. Czas jednak robił swoje, a więzy rodzinne poczęły się 
rozluźniać. Moi dziadkowie ostatni raz spotkali się z Tadeuszem 
lata temu, podobno przypadkiem, na jakiejś stacji kolejowej. Od 
tego momentu dowiadywali się o nim wyłącznie z mediów. 
I cieszyli z jego literackich sukcesów. 

O ten brak kontaktu miałem i do dziś mam niesłychany 
żal. Dopiero dwa lata temu udało mi się go nawiązać i to 
częściowo, mianowicie miałem przyjemność poznać jego 
synową – Małgorzatę Różewicz. Nie ulega wątpliwości, że 
Tadeusz zasługiwał na Nobla. Dziś, w dniu jego śmierci, na 
gazecie.pl napisano, że „miał pecha”, ponieważ przyszło mu 
tworzyć w tym samym czasie, co Miłoszowi, Herbertowi czy 
Szymborskiej. Po części to prawda. Miłosz, będący w konflikcie 
z Różewiczem, podobno przeciągnął na swoją stronę 
Zbigniewa Herberta, skutkiem czego obaj zaczęli 
deprecjonować twórczość Różewicza, tym samym blokując 
przyznanie mu nagrody. Kiedy jednak Herbert zreflektował się 
i stanął murem za Różewiczem, Miłosz w akcie zemsty 
przepchnął kandydaturę Szymborskiej. Tak oto wśród noblistów 
zabrakło jednego z największych dwudziestowiecznych poetów. 
Wujka/stryja, którego nie miałem okazji osobiście poznać. 

MAGIEL LITERACKI 
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Aut. Anna Kukowska 
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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. 
 
Zbigniew Barański – jego syn się nie popisał, a i on też. 
Ukończył prawo na UŚ w Katowicach. Był policjantem. Obecnie 
na emeryturze. 
 
Milena Chilińska – ur. w 1989 r. w Ełku. Absolwentka filologii 
polskiej na UMK w Toruniu. Doktorantka wydziału „Artes 
Liberales” UW. Interesuje się twórczością Juliusza Słowackiego, 
malarstwem oraz pedagogiką. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
 
Andrzej Chodacki – ur. 1970. Mieszka w Parczewie. Z zawodu 
jest lekarzem. W ciągu ostatnich 2 lat był laureatem 27 konkursów 
literackich (w tym 12 wygrał). W 2012 roku wydał książkę z poezją 
Pejzaże Tęsknoty. Jego opowiadania były publikowane w 
wydawnictwie My Book w Szczecinie (książka pt. I życzę ci, 
żeby…), w „Saloniku Literackim”, „Akancie” i „Horyzontach”. 
 
Martyna Ciarkowska – ur. 1991 w Płocku. Studentka I roku 
filologii polskiej na drugim stopniu studiów stacjonarnych. 
Interesuje się polską prozą najnowszą, w szczególności hołdując 
pisarstwu Andrzeja Stasiuka, Jerzego Pilcha, Szczepana 
Twardocha i Jaoanny Bator. Ceni także pisarstwo współczesne, w 
szczególności Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza i 
Czesława Miłosza, analizując w nim motywy seksualne i 
homoseksualne. Obecnie pisze pracę magisterską na temat: 
Podróż u Andrzeja Stasiuka w Murach Hebronu i Fado. 
 
Anna Dwojnych – ur. 1988 w Płocku. Studentka socjologii 
i filozofii. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, 
m.in.: O Cisową Gałązkę, Jesienna Chryzantema, im. Jana Śpie-
waka i Anny Kamieńskiej, im. Zbigniewa Dominiaka. W 2011 roku 
ukazał się jej debiut książkowy gadu gadu. Mieszka w Toruniu. 
 
Piotr Gajda – ur. 1966. Poeta, autor książek poetyckich Hostel 
(Łódź 2008), Zwłoka (Łódź 2010) i Demoludy (Mikołów 2013). 
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Stały współpracownik Kwartalnika Literacko-Artystycznego 
„Arterie”. Wiersze publikował m.in.: w „44”, „Tyglu Kultury”, 
„Opcjach”, „Toposie”, „Frazie”, „Red-zie”, „Gazecie Wyborczej”, 
„Odrze", antologii łódzkich debiutantów Na grani (Łódź 2008) 
oraz w antologiach: Pociąg do poezji. Intercity (Kutno 2011) 
i Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna 
(Kutno 2013). 
 
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-”. 
 
Magda Górska – ur. 1993 w Udine. Studiuje na UMK w Toruniu. 
Miłośniczka MTV, adeptka sztuk. 
 
Alicja Gruszka – studentka kulturoznawstwa i filologii 
romańskiej na UMK, członkini Studenckiego Koła 
Teatrologicznego. Pasjonatka tańca współczesnego. Lubi 
zmagania – zwłaszcza z samą sobą. 
 
Jan Karow – student kulturoznawstwa na UMK (filmoznawstwo 
oraz animacja kultury), członek Studenckiego Koła 
Teatrologicznego oraz Koła Badaczy Kultury Muzycznej. 
Miłośnik muzyki improwizowanej, domorosły gitarzysta jazzowy. 
 
Marek Kazmierski – pisarz, tłumacz, scenarzysta, założyciel 
wydawnictwa OFF_PRESS. Mieszka w Londynie. 
 
Samantha Kitsch – pseudonim literacki. Ukazały się jej cztery 
zbiory poezji: Bahama (Obserwator), 25 wierszy (Mamiko), 
Helena (Instytut Mikołowski) i Ulubiony sport (Instytut 
Mikołowski). W przygotowaniu dwa nowe zbiory: wszystko jest 
kleptomania. autoremiks (Wydawnictwo Kwadratura) i kolaże 
kolarzy. 
 
Szymon Kobyliński – studiuje kulturoznawstwo na UMK. Całe 
życie słucha muzyki, choć sam jej nie wykonuje. 
Na uniwersytecie założył Koło Badaczy Kultury Muzycznej, 
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w którym każdy może porozmawiać na wiadome tematy. 
 
Valeriia Konokhova – ur. 1994. Jest studentką kierunku 
transport i spedycja w Wyższej Szkole Gospodarki 
w Bydgoszczy. Pochodzi z Ukrainy, w Polsce mieszka od roku. 
 
Krzysztof Kowalski – ur. 1988. Wiersze pisze od około 2008 
roku. Pisze także teksty piosenek, interesuje się plastyką i mode-
larstwem.  Absolwent Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Wa-
rszawie, laureat kilku konkursów poetyckich, w tym I nagrody w IV 
Mazowieckim Konkursie Literackim. W 2011 roku wydał debiu-
tancki tomik poetycki Gra w kolory nocy. Od 2009 roku członek 
Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Mieszka w Mławie. 
 
Katarzyna Krużyńska – ur. 1989. Absolwentka filozofii oraz 
studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, 
z zawodu technik organizacji reklamy. Związek z rodzimą wsią 
kultywuje poprzez przynależność do miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 
Anna Kukowska – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (specjalizacja 
reklama wizualna) i grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych 
w Toruniu (specjalizacja projektowanie graficzne). Laureatka 
X Edycji Konkursu na plakat o tematyce intelektualnej (2013). 
Aktualnie mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako Junior Art  
Director w prężnie działającej agencji reklamowej. 
 
Przemysław Kuliński – ur. 1991. Student filologii polskiej. Jak 
sam powtarza, z literatury nie stara się wyżyć, bo o wiele łatwiej 
wychodzi mu jej krytykowanie. Publikował jednak swoje utwory 
poetyckie m.in. w: kwartalniku kulturalnym „Kozirynek”, 
„Rzeczpospolitej Kulturalnej”, „Migotaniach”, „Kwartalniku” 
i „Szafie Literackiej”. Laureat X Ogólnopolskiego Konkursu 
im. Agnieszki Bartol (w kategorii: poezja), a także kilku 
konkursów poetyckich o zasięgu regionalnym. Nagrodzony za 
jedną z trzech najlepszych recenzji roku 2011 w Polsce 
w konkursie organizowanym przez Instytut Książki. Do swoich 
pasji zalicza: mizoginizm oraz sarkazm. I śledzenie literatury 
współczesnej, na której trochę się zna. 
 
Barbara Linsztet – ur. 1991. Studentka filologii polskiej na 
UMK. Od niemal trzech lat związana z toruńską Grupą 
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Literacką Piekary 24 organizującą cykle spotkań pod nazwą 
Transmisje Poetyckie. Członkini Studenckiego Koła Naukowego 
Językoznawców „Elipsa”. Wielbicielka dobrego kina i twórczości 
Zbigniewa Herberta. 
 
Vitalii Maksak – ukraiński poeta. Obecnie studiuje w Polsce. 
 
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. 
 
Nina Manel – ur. w Lublinie. Neurokognitywistka, absolwentka 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Interesuje się neurobiologicznym podłożem różnic 
indywidualnych i zaburzeń rozwojowych. Publikowała 
w internetowym serwisie „Zeszytów Poetyckich” i „Śląskiej 
Strefie Gender”. Lubi frytki. 
 
Jakobe Mansztajn – ur. 1982. Poeta, bloger 
(www.jakobe.art.pl). Autor książki Wiedeński high life (2009), za 
którą otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2010 
w kategorii Debiut roku, a także nominację do Nagrody 
Literackiej Gdynia.  
 
Tomasz Szymon Markiewka – ur. 1986. Doktorant na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Publikował m.in. na łamach 
„Tekstów Drugich”, „Przeglądu Humanistycznego” 
i „Diametrosa”. Interesuje się filozofią (szczególnie, choć nie 
tylko, konstruktywistyczną), teorią literatury i kinem. Wspólnie 
z Pawłem Bohuszewiczem prowadzi bloga Teksty w działaniu. 
 
Dawid Mateusz – ur. 1986. Publikował m.in. w „Odrze”, 
„Zeszytach Poetyckich” i „Dworcu Wschodnim”. Laureat 
projektu „Połów” (2013). Czasami występuje z dj-ami, vj-ami 
i kilkoma innymi poetami pod szyldem Crossover. Lubi 
czerwone samochody, bo są najszybsze. Mieszka w Krakowie. 
 
Petr Měrka – ur. 1979. Czeski prozaik. Zadebiutował w roku 
2007 zbiorem opowiadań Telekristus a Mentál (wyd. Fra), trzy 

http://tekstywdzialaniu.wordpress.com/
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lata później wydał baśniową nowelę Fantasmagorie televize 
(wyd. Fra) oraz dołączył do grona autorów w zbiorze 7edm 
(wyd. Theo.) W roku 2012 wyszedł jego zbiór opowiadań Hitler 
se na vás usmívá (wyd. Druhé město), zaś w roku 2013 e-book 
Perfektní idiot (wyd. Psychománie.) Oprócz tego publikuje 
opowiadania w magazynach komiksowych, m.in. w  słowackim 
OKOMIXie i czeskim Labirynt revue. W roku 2015 planuje 
wydanie powieści graficznej Van Gogh XXI wieku. 
 
Joanna Mueller – ur. 1979 w Pile, aktualnie osiadła na 
warszawskim Grochowie. Poetka, krytyczka, redaktorka; miała 
zostać naukowczynią, ale już jej się nie chce. Wydała na świat 
trzy książki poetyckie (Somnambóle fantomowe, 2003, 
Zagniazdowniki, 2007, Wylinki, 2010) i troje dzieci, które coraz 
bezczelniej sadowią się w pisaniu. Opublikowała też książkę 
eseistyczną Stratygrafie (Wrocław 2010) i sylwę z apokryfami 
prenatalnymi Powlekać rosnące (Wrocław 2013). 
Współredaktorka (wraz z M. Cyranowicz i J. Radczyńską) 
antologii poezji kobiet Solistki (SDK, Warszawa 2009). 
Prowadzi bloga http://intimathule.blogspot.com/.  
 
Jakub Osiński – ur. 1995 we Włocławku. Absolwent Liceum 
Akademickiego w Toruniu, finalista Olimpiady Historycznej oraz 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, niebawem student 
filologii polskiej. Interesuje się historią i teorią literatury, 
w szczególności literaturą polską doby romantyzmu 
i dwudziestowieczną twórczością emigracyjną. Na łamach 
„Inter-” ma swój publicystyczny debiut. 
 
Sławomir Płatek – ur. 1974. Debiutował w prasie („Dziennik 
Bałtycki”) w roku 1995. Na początku lat 90. związany 
z trójmiejską grupą poetycką Almanach. Po jej rozpadzie 
epizodycznie współdziałał z lokalnymi podziemnymi zjawiskami. 
Reaktywowany przez nierozpoznane czynniki po roku 2006. 
Współzałożyciel portalu i stowarzyszenia Salon Literacki, 
publicysta. Autor książek poetyckich Bez imienia (2010), 
Prześwietlenie (2011, pod pseudonimem Anna Kalina 
Modrakis), awaria migawki (2012), Wiersze dla Sophie Marceau 
i innych kobiet z którymi spałem (2013). Oprócz wielu wierszy 
i kilku próz jest także autorem niniejszej notki o sobie samym. 
 
Michał Pranke – ur. 1991 w Pile. Student filologii polskiej 
w ramach MISH na UMK w Toruniu, muzykant bez zespołu, 

http://intimathule.blogspot.com/
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twórca tekstów oczekujących na publikację, dużo jeździ koleją 
i jej nie lubi. 
 
Klaudia Raczek – ur. 1991. Finalistka 9. edycji projektu „Połów” 
oraz XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka 
Bierezina. Publikowała teksty różnej maści m.in. w takich 
czasopismach jak „Red.”, „Arterie”, „sZAFa” o „Obywatelski 
Kraków”. Mieszka w Krakowie. 
 
Rafał Różewicz – ur. 1990 w Nowej Rudzie. Autor tekstów 
poetyckich, recenzji oraz artykułów o najnowszej poezji polskiej. 
Publikował m.in. w „8. Arkuszu Odry”, „Arteriach”, „Pomostach”, 
„Szafie”, „Redzie”, „Fragmencie” i na stronie Fundacji 
im. Tymoteusza Karpowicza. Redaktor działu Kronika wybiórcza 
w czasopiśmie „Inter-”. Trzykrotny laureat TJW im. Rafała 
Wojaczka. W przygotowaniu jego debiut książkowy – Product 
placement („Zeszyty Poetyckie”). Obecnie mieszkaniec 
Wrocławia. 
 
Marta Anna Rutkowska – studentka IV roku filologii 
angielskiej. Licencjat ukończyła na PWSZ w Płocku. Dwukrotnie 
brała udział w konferencji metodycznej Jak skutecznie uczyć 
się języka angielskiego?, prowadziła warsztaty z negocjacji 
w języku angielskim dla płockich licealistów i przygotowywała 
ich do debaty klimatycznej organizowanej przez 
międzynarodową organizację Cifal Płock. Współtworzyła 
i redagowała elektroniczne czasopismo Naukowego Koła 
Filozoficznego „Hodos”. Obecnie jest członkinią Koła Lektury 
Filologiczno-Filozoficznej i prowadzi zajęcia dla toruńskich 
licealistów w ramach projektu Wokół literatury i języka. 
 
Eustachy Rylski herbu Ostoja – ur. 1944 w Nawojowej koło 
Nowego Sącza. Prozaik, dramaturg, scenarzysta, laureat 
Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, nominowany do 
Śląskiego Wawrzynu Literackiego, Angelusa i Nagrody Nike. 
 
Dorota Ryst – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mieszka w Warszawie. Od roku 1996 bierze 
czynny udział w życiu literackim. Od 1997 zdobywa nagrody 
w ogólnopolskich konkursach poetyckich (w sumie blisko 100 
nagród i wyróżnień). Wydała 4 autorskie tomiki poezji – 
Odmiana przez przypadki (1999), widoczki. wiersze bezwstydne 
(2005), czasunek (2009) i Punkty przecięcia (2011). Jej 
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twórczość była publikowana w licznych almanachach, 
antologiach i czasopismach literackich. Jest jednym 
z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki zajmującego się 
popularyzacją i promocją polskiej poezji, w stowarzyszeniu 
pełni obecnie funkcję zastępcy prezesa. Prowadziła warsztaty 
poetyckie dla dorosłych i młodzieży, często występuje na 
spotkaniach autorskich, a także organizuje i prowadzi wieczory 
innych autorów. Od września 2010 jest redaktorem naczelnym 
portalu „Salon Literacki”. Jest redaktorem autorskich tomików 
z Serii Wydawniczej Salonu Literackiego oraz różnych 
almanachów. 
 
Radosław Sioma – ur. 1968 we Wrześni. Absolwent polonistyki 
UMK. Od roku 1998 zatrudniony w Instytucie Literatury Polskiej 
UMK. Habilitacja: 2010 (Niewinność i doświadczenie. 
O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego). Sekretarz, 
a potem zastępca redaktora naczelnego toruńskiego 
miesięcznika „Przegląd Artystyczno-Literacki” (2001-2002), 
następnie redaktor naczelny wydawanego również w Toruniu 
kwartalnika literackiego „Teka” (2003-2006). 
 
Damian Skawiński – ur. 1992. Student polonistyki na UKW 
w Bydgoszczy. Debiutował we „Własnym Głosem” (2010). 
Zajmuje się przede wszystkim twórczością poetycką, pisuje 
także recenzje i inne artykuły krytyczne. Publikował w kilku 
pismach literackich i antologiach pokonkursowych. 
Zainteresowania: blues, literatura współczesna, film polski. 
 
Piotr Sobolczyk – poeta, prozaik, tłumacz, badacz literatury. 
Opublikował tomy wierszy: Samotulenie (2002), Homunculus 
(2005), Dywan Pierrota (2009) oraz książki prozatorskie: 
Opowieści obrzydliwe (2003) i Espańadiós (2006), ponadto 
dwie książki naukowe. W przygotowaniu tomy wierszy Wydechy 
z bezrybocia / Cmenton („Tygiel Kultury”), Obstrukcja insługi 
(„Arterie”), 100% Arabica / chiNOISEry („Fraza”), które – miejmy 
nadzieję – kiedyś się wreszcie ukażą. 
 
Piotr Stankiewicz – ur. 1983. Filozof, poeta, astronom. Autor 
Sztuki życia według stoików i książki poetyckiej Elementarz. 
Doktoryzuje się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mieszkał w Omaha, mieszka pod Warszawą. 
Pisze. 
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Andrzej Stasiuk – ur. 1960. Polski prozaik, poeta, dramaturg, 
eseista, publicysta i wydawca. Wydalony kolejno: z liceum 
ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. 
Członek Ruchu Wolność i Pokój, dezerter i – w wyniku dezercji 
– więzień. W 1986 roku wyjechał z Warszawy i zamieszkał 
w Czarnem, a kilka lat później w Wołowcu w Beskidzie Niskim. 
Laureat Nagrody Fundacji Kultury (1994), Fundacji 
im. Kościelskich (1995), Nagrody im. S.B. Lindego (2002), 
Nagrody im. Beaty Pawlak (2004), Nagrody Bursztynowego 
Motyla im. Arkadego Fiedlera (2007). Kilkakrotnie nominowany 
do Nagrody Literackiej Nike, którą otrzymał raz (2005). Wraz 
z żoną, Moniką Sznajderman, prowadzi Wydawnictwo Czarne. 
 
Maja Staśko – hipostaza. Studiuje MISHiS w Poznaniu. 
Publikowała między innymi w „Ha!arcie”, „e-CzasieKultury”, 
„EleWatorze”, „Przystani!”, „Arteriach”, „Cegle”, „sZAFie”. 
 
Małgorzata Strzyżewska – ur. 1991. Mieszka w Toruniu, choć 
pochodzi z Chełmży. Zajmuje się tym, co kocha najbardziej – 
swoim kotem i kulturą. Studiowała polonistykę, ale po trzech 
latach przeszła na stronę kulturoznawstwa, by rozwijać swoją 
wiedzę o filmie i zainteresowania animacją kultury. Obecnie 
zajmuje się krytycznym pisaniem o wydarzeniach kulturalnych. 
Ciągle wie mniej niż pragnie wiedzieć. 
 
Łukasz Szteleblak – ur. 1984. Mieszka w Proćwinie (woj. 
Świętokrzyskie). Z zawodu prawnik, absolwent Uniwersytetu 
Łódzkiego. Regularnie pisze od 2011 roku – głównie 
opowiadania z życia polskiej prowincji. Jego bohaterowie, 
mocno uwiązani codziennością, dostają się nagle w centrum 
niecodziennych zdarzeń: zabawnych, strasznych 
lub niezwykłych. Stanowi to pretekst do szerszych rozważań na 
tematy społeczne i aksjologiczne. Od 2011 roku przedstawia 
swoje próby literackie na portalu Fabrica Librorum. Tam został 
też laureatem dwóch konkursów literackich. Jedno 
z nagrodzonych opowiadań stanowiło podstawę do napisania 
dramatu Oddzwonimy do pana, do wystawienia którego 
przymierza się grupa Dwa Teatry z Wrześni. Debiut papierowy: 
opowiadanie Niedzisiejsi w antologii opowiadań Fantazje 
Zielonogórskie 2 (2012). 
 
Aleksandra Szwagrzyk – ur. 1989. Redaktor naczelna 
czasopisma „ProLog”, sekretarz redakcji pisma „Inter-” 
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i kwartalnika humanistycznego „Dociekania”. Absolwentka 
toruńskiej polonistyki i Podyplomowego Studium Nauczania 
Języka Polskiego jako Obcego, doktorantka z zakresu 
literaturoznawstwa, laureatka stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (2012). Publikowała w czasopismach 
i tomach zbiorowych, pracuje jako lektor w bydgoskiej WSG.  
 
Paulina Śliwka – ur. 1991 w Chełmży. Studentka filologii 
polskiej i pedagogiki. Jeśli już coś pisze, to z reguły do szuflady. 
Lubi otaczać się książkami, które niekoniecznie potem czyta. 
 
Paweł Tański – ur. 1974 w Toruniu. Adiunkt (dr hab.) 
w Zakładzie Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej 
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Autor książek: W cieniu poematu. Emigracyjna 
poezja Mariana Czuchnowskiego (2003), Tradycja i talent. 
Szkice o poezji emigracyjnej (2006), Sandały Hermesa. Szkice 
o poezji (2008), Ja, motyl i inne szkice krytyczne (2010), Ślad. 
Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego (2012). Redaktor 
i współautor tomów: Marian Czuchnowski – kronikarz emigra-
cyjnej codzienności (2002), Problematyka tekstu głosowo 
interpretowanego (2004, 2006, 2010). Wydał zbiory 
wierszy: ukryty pod topolami (1997), Zdania z wiśni (2000), Baś-
nie, 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. Były redaktor „Kwartalnika Artystycznego” i „Inter-”. 
 
Paulina Tchurzewska – absolwentka filozofii i studentka 
kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Członkini Studenckiego Koła 
Teatrologicznego, Koła Folklorystów oraz dziennikarka 
w redakcji Radia Sfera. Obecnie studiuje w Departamencie 
Teatru na Uniwersytecie Aix-Marseille. 
 
Barbora Togel – ilustratorka i graficzka. Dwudziestotrzyletnia 
studentka sztuki, zajmuje się głównie ilustracją medialną. 
Obecnie skupia się na pracy licencjackiej na temat feminizmu. 
Mieszka w Pradze. 
 
Jarosław Trześniewski-Kwiecień – ur. 1961. Mieszka 
w Mławie. Sędzia Sądu Rejonowego w Mławie (w stanie 
spoczynku). Debiut poetycki w 1986 roku w styczniowym 
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numerze miesięcznika „Literatura” . Publikował m.in. w: „Więzi”, 
„Powściągliwości i Pracy” ,„Piśmie Literacko-Artystycznym”, 
„Integracjach”, „Nowym Medyku”, „Znaj”, „Blizie”, „Papermincie”, 
„Czterdzieści i Cztery”. Współautor kilkunastu antologii 
poetyckich. Wydał tomiki poetyckie: W stronę Beethovena 
(1999), Pomarańczowy zeszyt (2003), Casus mixtus (2009). 
W przygotowaniu tom Sonaty i repertoria. Członek SAP oraz 
Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego 
Tomaszkiewicza, prezes Związku Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej. 
 
Gábor Vida – ur. 1968 w Chisineu-Cris (węg. Kisjenő) 
w Rumunii. Pochodzący z Siedmiogrodu węgierski pisarz, 
eseista, tłumacz. Z wykształcenia hungarysta i romanista, 
obecnie mieszka w Târgu Mures (Marosvásárhely), gdzie jest 
redaktorem działu prozy czasopisma literackiego „Látó”. 
Debiutował tomem opowiadań Búcsú a filmtól (1994), od 
tamtego czasu opublikował kilka zbiorów prozy, np. Nem 
szabad és nem királyi (2007), A kétely meg a hiába (2012). 
W 2013 roku ukazała się jego pierwsza powieść Ahol az ő lelke. 
Doceniany za dojrzałą nowelistykę, jest reprezentantem 
węgierskiej literatury spod znaku Ádáma Bodora. 
 
Daniel Warmuz – ur. 1987 w Krakowie. Tłumacz i badacz 
literatury węgierskiej, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
absolwent polonistyki i hungarystyki UJ oraz rocznego kursu 
tłumaczeń literackich Instytutu im. Balassiego w Budapeszcie. 
Laureat konkursu translatorskiego Muzeum Literatury im. 
Sándora Petőfiego w Budapeszcie (2013), kilkakrotny 
stypendysta Domu Tłumacza w Balatonfüred. Tłumaczył m.in. 
teksty Pétera Nádasa, Györgya Konráda, Gábora Vidy, wiersze 
Imrego Oravecza, Anny T. Szabó, dramaty Csaby Székelya 
(czytanie Bańskich kwiatów odbyło się w lipcu 2013 roku 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie). Jego tłumaczenia 
i własne teksty ukazywały się w „Akancie”, „Kresach”, „Ruchu 
Literackim”, „Tekstualiach”, węgierskim Látó i antologiach. 
 
Katarzyna Wiśniewska – studentka kulturoznawstwa UMK, 
członkini Studenckiego Koła Teatrologicznego. Miłośniczka 
musicali i kina niemego. Związana z teatrem dzięki sztuce 
aktorskiej, którą amatorsko praktykuje. 
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