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Zamiast wstępu 
 

 
1. 
Jak rozmawiać o książkach, by mówić o książkach, a przy 
okazji: by mówić nie tylko o nich? 

 
2. 

Rozmowa to sztuka panowania nad materią, 
która z samej swojej natury ma charakter 

tymczasowy i ulotny. 
 

3. 
Rozmowa to sztuka chwytania aktualności, 

które już po chwili zastępowane są 
przez inne aktualności. 

 
4. 

Rozmowa to sztuka zadawania pytań 
i sztuka udzielania takich odpowiedzi, 

które przewyższają same pytania. 
 

5. 
Rozmowa to sztuka obcowania z człowiekiem, 

który, chcąc pokazać siebie, w konfrontacji z Innym 
musi się z siebie wyzwolić. 

 
6. 
Jak rozmawiać o książkach, by mówić o książkach, a przy 
okazji: by mówić nie tylko o nich? 

 
7. 
Zobaczcie. 
 
 

 Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

10 
 

 
 
 
 
 

O historycznej już, XVI edycji 
Majowego BUUM-u Poetyckiego, 

świeżo wydanym tomiku 
i dołączonej do niego płycie, 
a także o tym, co najbardziej 
pociąga go w płci przeciwnej, 

z Wojciechem Brzoską rozmawia 
Przemysław Kuliński 

 
 
Naszą rozmowę chciałbym zacząć odrobinę niety-
powo. Kim jest właściwie Wojciech Brzoska, a kim 
czuje się najbardziej? Poetą, tekściarzem, melo-
recytatorem, oficerem Służby Więziennej, animatorem 
kultury? 
 
Najbardziej lubię czuć się poetą, potem wokalistą, na 
trzecim miejscu jest animator kultury. 
 
Za nami XVI Majowy BUUM Poetycki, którego byłeś 
w tym roku gościem. Wrażenia? Wnioski? Coś szcze-
gólnego wyniosłeś z tego festiwalu (poza masą 
makulatury, którą skrzętnie chowałeś do swojej 
torby)? 
 
Dla mnie czytanie na BUUM-ie było przede wszystkim 
powrotem do klasycznej formuły prezentowania swoich 
wierszy. Przez ostatnich kilka lat dużo częściej bowiem 
występowałem  z zespołem, wykonując teksty z muzyką, 
w różnych wokalnych formach ekspresji. I muszę 
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przyznać, że wciąż to lubię najbardziej. To daje mi dużo 
więcej adrenaliny i energii, zarówno podczas samego 
występu, jak i po nim. Chociaż zdaję sobie sprawę, że 
niektórzy słuchacze wolą tradycyjny sposób odbioru poezji 
na spotkaniach. Podczas BUUM-u bardzo interesujący 
wydał mi się „Odczyt dźwięku”, czyli poetycko-muzyczne 
spotkanie poezji Mariusz Grzebalskiego i muzyki Kuby 
Ziołka – spotkanie zaaranżowane przez pomysłodawcę 
cyklu, Szymona Szwarca. Oczywiście, organizacyjnie 
trudno mieć coś samej imprezie do zarzucenia. Raczej 
zazdroszczę, że macie w Toruniu taki festiwal, z wieloletnią 
tradycją, że interesują się nim ludzie – zarówno 
publiczność, jak i media. I cieszę, że po latach mogłem 
uczestniczyć w nim po raz drugi. Zresztą Śląsk miał w tym 
roku naprawdę silną „reprezentację” w osobach Bartka 
Majzla i Krzyśka Siwczyka. 
 
Porozmawiajmy więc o Twojej niedawno wydanej 
książce poetyckiej W każdym momencie, na przyjście 
i odejście. Tomikowi towarzyszy płyta, która jest 
owocem Twojej trwającej współpracy z Dominikiem 
Gawrońskim. Opowiedz trochę o tym, jak to wszystko 
wyglądało od strony technicznej. W jaki sposób na 
pomysł płytomiku zareagował wydawca, bo przecież 
należy dodać, że to Twój debiut wydawniczy 
w WBPiCAK? 
 
Kiedy zwróciłem się do Mariusza Grzebalskiego z wydaw-
nictwa WBPiCAK w sprawie wydania tomiku, od razu 
zapytał, czy byłaby szansa na wydanie go z płytą. Do tej 
pory jedynymi płytomikami w poetyckiej serii tego 
wydawnictwa były dwie pozycje duetu Kopyt/Kowalski. Dla 
mnie ta propozycja była optymalna, ponieważ już wtedy, 
z tego, co pamiętam, pracowaliśmy z Dominikiem nad 
materiałem na nasz drugi album. Po krótkich konsultacjach 
z zespołem zgodziłem się więc od razu. 
 
Można powiedzieć, że sam tomik potwierdza pewną 
jakość Twojej dykcji poetyckiej, stosunkowo dobrze 
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rozpoznawalnej przez czytelników i krytykę. Natomiast 
sama płyta – Słońce, lupa i mrówki – wydaje mi się 
znacząco różna od debiutanckiego krążka nagranego 
z Dominikiem, zatytułowanego Nunatak. Na nowej 
płycie aż gęsto od mocnych, momentami nawet 
mrocznych brzmień, ale przy tym także sporo tu 
świeżych muzycznie eksploracji. Co wyznaczyło taki 
kierunek aranżacji: teksty, które wybraliście do 
skomponowania płyty czy może właśnie nieustające, 
muzyczne poszukiwania Waszego duetu? 
 
Dość trudno porównywać mi obie nasze płyty, choć 
oczywiście zdaję sobie sprawę  z pewnych różnic 
wynikających już z nieco innego systemu pracy. Podczas 
pracy nad krążkiem Nunatak słowa i dźwięki lepiliśmy ze 
sobą dosyć intuicyjnie, co zresztą też dawało czasami 
interesujące efekty. Słońce, lupa i mrówki to często już 
bardziej świadome tworzenie przez Dominika muzycznych 
aranżacji do konkretnych, wybranych przeze mnie (lub 
przez nas) wierszy. Tak właśnie było z utworem annie 
leibovitz fotografuje niebo dla susan sontag, pierwszym 
i jak dotąd jedynym zresztą zaśpiewanym solo przez 
naszą wokalistkę, Asię Małankę. Na tej płycie myślę też, 
że widać pewną ewolucję – przede wszystkim muzyczną 
Dominika, ja z kolei pewniej poczułem się jako wokalista. 
Kolejną nowością jest nasza współpraca z innymi 
muzykami przy tworzeniu albumu. Na płycie Nunatak poza 
elektronicznymi dźwiękami wygenerowanymi przez 
Dominika i gitarą elektryczną Wojtka Bubaka nie pojawiły 
się żadne „żywe” instrumenty. Teraz zaprosiliśmy do 
współpracy znakomitego, doświadczonego Mikołaja Trzas-
kę, który do dwóch utworów dograł klarnet basowy, a także 
młodego, utalentowanego muzyka z Katowic, Andrzeja 
Teofila na akordeonie. A nasz skład koncertowy będzie 
jeszcze inny: Dominika, Asię i mnie wspomogą inni świetni 
muzycy m.in. Przemek Borowiecki (perkusista jazzowy 
związany m.in. z takimi zespołami jak 100nka czy Aladdin 
Killers) oraz gitarzysta Michał Karbowski (lider zespołu 
Moon Hoax, kiedyś związany z Robotobibokiem). 
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Kilka lat temu powiedziałeś w jednym z wywiadów, że 
w Polsce kogoś, kto próbuje wykonywać na scenie 
utwory poetyckie, wkłada się do jednej z dwóch 
możliwych szufladek: „poezja śpiewana” albo 
„Świetliki”. Powiedz mi, w jaki sposób – z perspektywy 
kilku lat na scenie oraz paru wydanych płyt – 
zdefiniowałbyś swoją drogę artystyczną? Jak to, co ro-
bisz – udzielając się w różnych projektach muzycz-
nych – odnosi się do tych dwóch wspomnianych przez 
Ciebie emblematów? 
 
Myślę, że słowem, które powinno być kluczem do 
oceniania naszej poetycko-muzycznej przygody, jest 
„eksperyment”. Mam tu na myśli zarówno płyty Brzoski 
i Gawrońskiego, jak i absolutnie pozagatunkową i ekspery-
mentalną płytę nagraną w tym roku do moich wierszy 
przez śpiewaczkę operową Iwonę Karbowską i freeja-
zzowego perkusistę Przemka Borowieckiego. „Wiersze na 
operę i perkusję” zaskoczyły nawet mnie jako autora 
tekstów, choć początkowo byłem nieco przerażony wizją 
połączenia mojej poezji z operą i jazzem. Jeśli jednak robi 
się coś z pomysłem, to tego rodzaju muzyka podkreśla tak 
naprawdę wymowę tekstów, nadając im jeszcze większą 
moc. Niestety, jeśli ktoś w Polsce zamiast śpiewać, gada 
swoje wiersze, od razu nasuwa to skojarzenia ze 
Świetlickim. A jak mówię komuś, że łącze w zespole 
poezję z muzyką, słyszę w odpowiedzi: „Czyli poezja śpie-
wana?” Tłumaczę wtedy, że nie, że to poezja elektro-
niczna, poezja krzyczana. Żadnych szufladek, tylko przeła-
mywanie schematów i poszukiwania. 
 
W 2013 roku zapowiadałeś wydanie nowego tomiku 
poetyckiego Zabawa w pochowanego, który miał się 
ukazać nakładem Instytutu Mikołowskiego. Niestety, 
do publikacji nigdy nie doszło. We W każdym 
momencie, na przyjście i odejście znajduje się wiersz 
wakacje, a w nim pada kluczowa fraza: pierwsza 
zabawa w / pochowanego. Jakie więc były losy tamtej 
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książki? Czy w jakiś sposób ocalała w Twoim 
najnowszym zbiorze wierszy? 
  
To w dużej mierze ta sama książka, która ukazała się 
właśnie teraz. Jej losy były właśnie takie jak wspomniałeś: 
pod tamtym tytułem miała ukazać się w Instytucie 
Mikołowskim. Potem było trochę perturbacji finansowo-
wydawniczych, o których nie ma sensu za dużo mówić. 
Mogę tylko powiedzieć z perspektywy czasu, że dzisiaj cie-
szę się, że „tamta” rzecz po gruntownej redakcji Romka Ho-
neta ukazała się właśnie teraz w poznańskim wydawnictwie. 
 
Powiedziałeś kiedyś, że pisanie wierszy zawartych 
chociażby w zbiorze Przez judasza było zjawiskiem nie 
do końca kontrolowanym przez Ciebie. A jak dziś wyglą-
da Twoja praca nad wierszami? Więcej samodyscypliny 
czy nadal obowiązuje dyktat językowego żywiołu? 
 
Myślę, że dzisiaj jest mniej więcej pół na pół. Tom Przez 
judasza jest z więc z kilku powodów moją najbardziej 
wyróżniającą się na tle innych książką. Quasi-biblijny język 
poniósł mnie na zaskakujące manowce, zarówno powagi, 
ale także ironii. 
 
Sporo się mówi o Twoich zainteresowaniach filmem, 
sztuką, szeroko pojętą kulturą. Zauważyłem jednak, że 
w wywiadach z Tobą rzadko pada pytanie o Twoje 
ściśle literackie inspiracje. Ty sam jedynie przyznałeś 
kiedyś, że fascynowały Cię takie nazwiska jak Woja-
czek czy Świetlicki. Chciałbym więc zapytać, jacy 
autorzy wpłynęli (a może nadal wpływają) na Twoją 
poetycką wyobraźnię? 
 
Należy tu chyba rozgraniczyć mój czytelniczy gust od 
ściśle literackich inspiracji. Tych drugich mam niewiele, 
autorzy, o których wspomniałeś, faktycznie otworzyli mi 
oczy i uszy na pewien bliski mi język, za pomocą którego 
można w poezji powiedzieć coś ważnego o sobie i od 
siebie. Później literatura nie inspirowała mnie tak bardzo, 
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starałem się szukać własnego języka, własnego, w miarę 
rozpoznawalnego kroju pisma. Koniec lat 90-tych, kiedy 
zacząłem interesować się poezją, to był ciekawy poetycki 
ferment, ścieranie się czy może raczej współistnienie kilku 
dominujących poetyk, nurtów opartych na wyobraźni lub 
języku. Mnie zawsze była i jest bliska ironia. 
 
Twórczość własna twórczością własną, ale przecież już 
od wielu lat wyrastasz także na patrona innych 
autorów, a dokładniej więźniów piszących, dla których 
organizujesz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 
Jeana Geneta. Swoje autorskie propozycje uczestnicy 
konkursy sygnują wprost – własnym imieniem i naz-
wiskiem. Nie bałeś się nigdy, że jeśli którykolwiek 
z jurorów znałby danego sprawcę, to mógłby oceniać 
nieobiektywnie, kierować się nie walorem literackim 
nadesłanych utworów, lecz zarzutami, które ciążą na 
danym przestępcy? 
 
Hmm, nigdy o tym nie myślałem… Mam nadzieję, że nawet 
jeśli kojarzone (medialnie) przez jurorów osoby przyślą 
wiersze na konkurs, nie będą miały znaczenia ich 
przestępcze czyny, a liczyć się będzie jedynie poezja. A jeśli 
nie, będzie to więc znak  konieczności wprowadzenia do 
więziennego konkursu tzw. godeł zamiast nazwisk. 
 
Temat przewodni tego numeru „Inter-” brzmi: KOBIE-
CE. Chciałbym więc na koniec zapytać Cię o to, co 
uważasz. za szczególnie kobiece w płci przeciwnej? 
Co Cię najbardziej fascynuje  w kobietach, pociąga, nie 
tylko zresztą pod względem artystycznym? 
 
Jak to co? Oczywiście inteligencja i duże poczucie 
humoru. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
 

[2015] 
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Kryzy w literaturze, 
literatura w kryzysie. 
Z Sylwią Chutnik 

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

[2012]  
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„Z książkami jak z dziećmi –  
nie wiadomo, co z nich wyrośnie”. 

Z Jackiem Dehnelem 
rozmawia Anna Dwojnych  

 
 
[Rozmowa przeprowadzona w Czytelni CSW „Znaki Czasu” 
w Toruniu w ramach cyklu „Literaci po godzinach”] 
 
 
Anna Dwojnych: Drugiego grudnia odbyła się premiera 
Pana najnowszej książki Proteusz, czyli o przemia-
nach. Spacerownik po historii Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Motywy historyczne są obecne w Pań-
skiej twórczości, zarówno w poezji, jak i prozie. Jakie 
znaczenie ma historia dla pisarza? 
 
Jacek Dehnel: Generalnie pisarz zajmuje się opo-
wiadaniem historii. Oczywiście w sensie opowieści, nieko-
niecznie w sensie wyimków z dziejów powszechnych. 
Choć bywa i tak – Matka Makryna to powieść historyczna, 
ale jej bohaterka była w historii powszechnej traktowana 
trochę po macoszemu, wypchnięta z niej z powodów… 
o tych powodach jest ta książka. Dla mnie jako pisarza 
najciekawsze w historii rozumianej jako dzieje są wypadki 
i postaci nieopowiedziane czy niedopowiedziane. Jak 
Makryna Mieczysławska czy Javier Goya, główny bohater 
Saturna. Albo bohaterka Lali, moja babcia, jednostka, 
która jest tylko dotykana przez tak zwaną „dużą historię” 
i opowiada swoją wersję znanych z niej wydarzeń. 
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Emil Cioran powiedział kiedyś w wywiadzie: „Pisałem, 
żeby obrzucać obelgami życie i siebie samego. 
Rezultat? Lepiej znosiłem samego siebie i lepiej znosi-
łem życie”1. Czy w świetle tych słów pisarstwo pomaga 
osobie nieheteronormatywnej ułatwić znoszenie życia 
w świecie z presją środowiska heteronormatywnego? 
 
Nie wiem, to chyba zależy od osoby. Istnieje duża część 
literatury, która jest literaturą terapeutyczną. Nie ma w tym 
nic złego, wielu ludzi radzi sobie ze stresami, notując 
wiersze. Jeżeli nie chcą ich publikować, to nie ma żadnego 
problemu; część jednak chce. Niewielka część tych 
tekstów ma jakiekolwiek znaczenie literackie, choć są takie 
przypadki, by przywołać na przykład Sylvię Plath i jej 
twórczość złożoną z tekstów, które były w dużej mierze 
terapeutyczne. Natomiast większość takiego pisania nawet 
nie zbliża się do tego poziomu – po prostu powstaje, 
pomaga komuś, kto to z siebie wypisał. Ale czy to przyda 
się do czegokolwiek czytelnikowi? Nie sądzę. Możemy 
znaleźć przypadki twórców nieheteronormatywnych, którzy 
„piszą życiem”, na przykład Michał Witkowski. W ostatniej 
książce, Fynf und cwancyś, zresztą bardzo dobrej, opisał 
doświadczenie prostytuowania się wschodnioeuropejskich 
dzieciaków w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Tylko jak ja, 
jako czytelnik, mam dowiedzieć się, co w tym pochodzi 
z własnej historii ucieczki Witkowskiego na Zachód? A po 
drugie czy to, że ją napisał, w czymś mu emocjonalnie 
pomogło? W bardzo pięknej książce Szekspir Giuseppe 
Tommasi di Lampedusa napisał, że większość pisarzy 
wszystkie zasadnicze tematy swojej twórczości porusza 
już w młodym wieku i później przez całe życie do nich 
powraca. Wydaje mi się, że to prawda. W juwenilnych 
tekstach pojawia się coś, co odsyła nas do najwybit-
niejszych dzieł danego pisarza, czasem w formie tak 
zaczątkowej, że trzeba znać dojrzałą twórczość, by zro-
zumieć, o co niejasno chodziło nastolatkowi. Dobrym 
przykładem jest tu choćby Philip Larkin i jego obfita grupa 

                                                 
1 Rozmowy z Cioranem, Warszawa 1999, s. 13. 
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młodzieńczych wierszy, dosyć słabych, w których odnajdu-
jemy motywy z najdoskonalszych tekstów, które miał 
napisać po latach – i wydaje się, że czytelnik stoi nad tym 
piszącym nastolatkiem i lepiej wie, o co mu chodzi, niż on 
sam. Pytanie, czy gdyby pisanie autorom rzeczywiście 
pomagało, to czy stale wracaliby do tych tematów? Raczej 
nie, to taka ulga tymczasowa. Weźmy takiego Thomasa 
Bernharda – czy to, że napisał tyle gorzkich rzeczy 
o społeczeństwie, w którym żył, w czymś mu pomogło? 
Nie sądzę. Ostatecznie pomogło trochę temu społe-
czeństwu, ale też nie do końca. Rok temu byłem w Wied-
niu na dwumiesięcznym stypendium i jeździłem w różne 
miejsca Bernhardowskie, między innymi na cmentarz 
w Grinzing pod Wiedniem. Pochowano tam wiele słynnych 
osób, więc przy wejściu na cmentarz stoi tablica z roz-
piską, kto i gdzie leży. Często są to postacie rozpozna-
walne, jak Gustav Mahler czy Alma Mahler, inne to sławy 
austriackie czy wiedeńskie, na przykład wybitny 
dziewiętnastowieczny położnik. Ale pochowany jest tam 
również Thomas Bernhard. I jego na tej liście nie ma. Spo-
łeczeństwo w dużej części się na niego zaimpregnowało, 
nie dało sobie pomóc. 
 
A co Panu daje pisanie? 
 
Z tym pisaniem jest dziwna sprawa, ja nie miałem być 
pisarzem, tylko malarzem i to przyszło trochę znikąd – po 
części z czytania, a po części z pewnego przekonania, 
w którym nas wychowywano, zwłaszcza w rodzinie mojej 
matki, że należy znaleźć sobie jakąś dziedzinę twórczości. 
Nie mówiono nam tego wprost, to było zrozumiałe samo 
przez się: że każdy powinien pisać, grać na jakimś 
instrumencie, malować albo zajmować się jeszcze czym 
innym. Bo tak było już w którymś pokoleniu. Nie żeby od 
razu być wirtuozem, ale trzeba mieć coś takiego, bo 
inaczej nasze życie będzie zubożone, jego ważna część 
będzie dla nas zupełnie niedostępna. Ja akurat malo-
wałem, a właściwie rysowałem, potem zaczęło się pisanie, 
i tak już zostało. Bardzo trudno mi powiedzieć, co ono mi 
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daje, bo daje na różnych poziomach. Jeden to poziom 
bytowy: jestem pisarzem w sensie pracy zarobkowej, 
utrzymuję się z pisania, to jest mój zawód. Tak jak 
sprzedawca stoi za ladą i sprzedaje, to ja mam ten swój 
kramik z literaturą, opowiadam historie, dostaję za to 
pieniądze. Drugi poziom to jest poziom poznawczy. 
Poprzez całą tę pracę, jaką jest pisarstwo, czyli nie tyko 
pisanie książek, ale w dużej części  również czytanie 
książek i w ogóle zapoznawanie się ze światem przez 
tekst, poszerzam swoją świadomość, pole widzenia, i to 
jest dla mnie bardzo ważne. Kolejny poziom to ten 
najbardziej niepewny, który jakoś łączy się z niehetero-
normatywnością, z tym że nie mam dzieci, raczej nie będę 
ich miał i że, być może, książki są w jakimś sensie tym, co 
pozostawiam po sobie. Mówię, że bardzo niepewny, bo to 
jest kompletna ruletka. To, że byłem nominowany do iluś 
nagród zupełnie niczego nie znaczy – mamy autorów 
wybitnych, którzy nie dostali nigdy wielkich nagród ani 
nawet nagród niewielkich, a mamy autorów zupełnie dziś 
nieistotnych, którzy dostali nagrodę Nobla, ale tak nap-
rawdę mało kto ich czyta. Zatem coś tam produkuję sobie 
literacko, ale nie wiadomo, co z tych dzieci będzie. Ale jak 
ktoś ma prawdziwe dzieci, takie żywe, to też nie wie, co 
z nich wyrośnie, prawda?  
 
Wspomniał Pan o konkursach literackich. Pana zda-
niem nagrody literackie nie mają wielkiego znaczenia, 
nie świadczą o jakości literatury? 
 
Powiedziałbym, że nie mają znaczenia ostatecznego. 
 
W takim razie co ma? Czytelnik? 
 
Właśnie to, czy książka się sprawdza, czy trwa, czy ludzie 
do niej wracają. Ale to jest niepewne, bo okazuje się, że 
przez prawie dwieście lat taki ksiądz Baka jest niemal 
zupełnie nieczytany, po czym wracamy do niego i widzimy, 
że jest to świeże, że ciekawe, znacznie bardziej intere-
sujące niż wielu bardziej znanych pisarzy epoki. Ciekawym 
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przykładem takiego comebacku jest dla mnie postać 
autora Nowych Aten, księdza Benedykta Chmielowskiego, 
w Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk. Żeby nie szukać 
daleko, Matka Makryna jest również próbą wskrzeszenia 
kogoś, kto jest zapomnianym autorem. Co prawda nie 
własnoręcznym, bo Makryna tylko dyktowała swoje 
wspomnienia, ale miała wielki dar literacki, wielki dar słowa 
mówionego, wybitne literacko pomysły językowe, 
metaforyczne. Ona także została swego czasu wymieciona 
z historii i okazuje się, że dla mnie, przynajmniej jako 
czytelnika tekstów, które zostały po Makrynie, stanowi ona 
niesłychanie ciekawy przypadek wyjaśniający niektóre 
aspekty Wielkiej Emigracji i w ogóle społeczeństwa pol-
skiego w XIX wieku. Może nie jest to ciekawsze niż 
Mickiewicz czy Słowacki, ale na pewno ciekawsze niż 
wielu pomniejszych pisarzy polskiego romantyzmu. Po 
prostu książki działają na sobie znane sposoby i co jakiś 
czas wracają. Może się okazać, że za pięć lat będziemy 
sięgali do jakiegoś autora, który dzisiaj jest dla nas 
zupełnie nieistotny, bo sytuacja, rzeczywistość społeczna 
tak się zmieni, że coś w tych tekstach będzie dla nas 
uderzająco ważne. 
 
Wspomniał Pan o Michale Witkowskim. Czy można 
powiedzieć, że w Polsce istnieje literatura niehetero-
normatywna?  
 
To bardzo trudna sprawa. Parę lat temu byłem na 
warsztatach translatorskich w Słowenii, gdzie poeci małych 
języków – Bask, Irlandczyk piszący w gaelic, Łotysz, 
Słoweniec i Polak, czyli ja, tłumaczyli się nawzajem przez 
angielski jako język pomostowy. Wyszła z tego książka 
Kārlisa Vērdinša w moim tłumaczeniu, Niosłem ci 
kanapeczkę. To, co było dla mnie uderzające, to fakt, że 
dobrano nas kluczem „poeci gejowscy”, a równocześnie 
mało który z nas uważał się za poetę gejowskiego. 
Pisaliśmy o różnych rzeczach, także o doświadczeniu 
miłości czy seksu, ale kwestia orientacji nie była dla nas 
podstawowa literacko. Tymczasem wydaje mi się, że 
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możemy mówić o literaturze gejowskiej, lesbijskiej czy 
nieheteronormatywnej, jeżeli rzeczywiście dotyczy specy-
ficznych aspektów życia czy problemów związanych 
z nieheteronormatywnością. Pisarz gejowski czy pisarka 
lesbijska to tacy autorzy, którzy w całej swojej twórczości 
koncentrują się na tym aspekcie. Dlatego myślę, że 
w Polsce takich pisarzy jest bardzo niewielu. Witkowski 
jest jednym z nich, drugim Szczygielski, trzecim 
Żurawiecki, ale to nie jest jeszcze tak duża grupa, że 
mieliby, jak w amerykańskich księgarniach, osobną półkę. 
Nam jeszcze do tego daleko, to raczej incydenty w świecie 
literackim niż szeroki nurt. 
 
We wstępie do tomu Wiersze, zbioru trzech poprzed-
nich Pańskich książek, pisze Pan: „W niektórych 
wierszach miłosnych z Żywotów równoległych przy-
wróciłem oryginalne końcówki gramatyczne”. Jak 
rozumiem, oryginalne, czyli męskie. Czy był to rodzaj 
autocenzury z Pana strony, aby pisać erotyki w takiej 
formie, jakby pisał je Pan do kobiety, a nie do 
mężczyzny? 
 
To była moja decyzja, nie wydawców. Wiązała z tym, że 
mniej więcej w tym czasie, kiedy debiutowałem wierszami, 
bo debiut prozatorski był wcześniejszy, wyszło Lubiewo. 
Bardzo mi zależało, żeby nie zostać zaszufladkowanym 
jako pisarz gejowski, bo tak siebie nie odbierałem i nie 
odbieram. Nie żeby mi to w jakikolwiek sposób uchybiało 
czy uwłaczało, ale ja nie piszę literatury gejowskiej. 
Przynajmniej na razie. Dlatego zmieniłem te końcówki, ale 
później postanowiłem je przywrócić, bo jak dostałem 
Nagrodę Kościelskich, to stwierdziłem, że już teraz tak 
szufladkowany nie będę. I to przewidywanie zasadniczo 
się sprawdziło. Pisarz niestety też musi brać pod uwagę 
krytyków, a krytycy na ogół działają na proste przyciski 
i jak coś zauważą, to od razu idą utartym torem. 
W związku z tym trzeba im trochę utrudniać życie. 
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Czy zgadza się Pan z istnieniem podziału na literaturę 
kobiecą i męską? 
 
Są tutaj dwie szkoły. Można powiedzieć po prostu, że 
istnieje literatura dobra lub zła, bez dalszych podziałów. 
Jasne. Ale wydaje mi się, że jeśli weźmiemy powieści 
Philipa Rotha o starzejącym się mężczyźnie, np. Every-
mana, to jest to literatura ściśle męska, to znaczy 
ogniskuje się wokół bardzo wąskiej części doświadczenia 
ludzkiego, jakim jest bycie starzejącym się mężczyzną, 
nawet nie starzejącym się człowiekiem. Jeśli mam jakieś 
opory, to nie przed używaniem określenia „literatura 
kobieca”, tylko przed tym, że nie funkcjonuje analogicznie 
określenie „literatura męska”. Przyjmuje się po prostu, że 
literatura Philipa Rotha to jest literatura obiektywna. 
Tymczasem nie ma nic złego w zwróceniu uwagi, że 
dotyczy ona właśnie specyficznie męskich problemów, tak 
jak są książki, które dotyczą problemów specyficznie 
kobiecych. A niezależnie od tego są dobre lub złe.  
 
Kiedyś w rozmowie ze mną Marek Kaźmierski zwrócił 
uwagę na następujący problem. Choć bardzo dużo 
kobiet pisze wiersze (wszak przyjęło się potocznie 
sądzić, że pisanie wierszy to zajęcie głównie dla 
dziewczynek, nastolatek, kobiet), to antologie poe-
tyckie tego nie odzwierciedlają, bowiem składają się 
na nie głównie męskie nazwiska. Podobnie jest 
w przypadku konkursów literackich, zarówno dużych 
i prestiżowych, jak Nagroda Literacka Gdynia czy 
Silesius, jak i niewielkich, lokalnych konkursów 
poetyckich – laureaci (ale też jurorzy) to głównie 
mężczyźni. Z czego Pana zdaniem to wynika?  
 
Rzeczywiście tak jest, choć na szczęście tendencja jest 
generalnie zniżkowa, jeśli popatrzymy na to od lat 80. czy 
90. Kiedyś to liczyłem i średnio, w przypadku najważ-
niejszych nagród, laureatkami jest 1/3 kobiet do 2/3 
mężczyzn. Jest grupa pisarek, które uważają, że jest to 
wynik patriarchatu rozumianego jako spisek mężczyzn, 
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spisek krytyków i autorów, którzy się nawzajem nagra-
dzają, zapraszają do jury, do dyskusji panelowych, i tak 
dalej. Spotkałem się nawet z określeniem „zmowa 
rozporków”, bo to oczywiście musi mieć jakieś konotacje 
genitalne. Ja tak nie uważam. Owszem, jest to wynik 
patriarchatu, ale na zupełnie innym poziomie. Nie sądzę, 
żeby akurat w Polsce – bo to różnie się kształtuje 
w różnych krajach – kobietom wydawało się trudniej; 
powiedziałbym wręcz, że widzę oczekiwanie na dobre 
książki pisane przez kobiety. Natomiast mam wrażenie, że 
jest ich po prostu mniej, że mniej kobiet pisze na poziomie 
innym niż pamiętniczkowym, amatorskim, co wynika z tego 
– i tu właśnie dochodzimy do patriarchatu – że system 
wychowania domowego i szkolnej edukacji w Polsce od 
pokoleń jest taki, że dziewczynki nie powinny się za 
bardzo wychylać. Chłopiec powinien pokazać swoje 
miejsce w świecie, tworzyć, być niepokorny; a dziew-
czynka powinna słuchać i wykonywać polecenia. Dlatego, 
jak sądzę, wśród profesjonalnych pisarzy, świadomych, 
wyszkolonych, skutecznych w swojej pracy, kobiet jest po 
prostu mniej. To nie jest jakiś spisek na poziomie 
jurorskim, zwłaszcza że, w przeciwieństwie do nagród, 
o które rywalizują książki wydane pod imieniem i naz-
wiskiem, w konkurach literackich prace są kodowane.  
 
Jednak jurorzy przyznają, że w przypadku stałych 
uczestników konkursu są w stanie rozpoznać autora 
po samym tekście.  
 
Tak, niektórych autorów się rozpoznaje, oczywiście, ale 
jeżeli ktoś jest rozpoznawalny, czy kobieta czy mężczyzna, 
to świadczy o tym, że stworzył swój idiom, czyli że jest to 
pisanie profesjonalne. Często jednak nie wiadomo, kto jest 
autorem. Kiedyś zrobiłem sobie takie ćwiczenie, że 
zapisałem na marginesach zestawów konkursowych swój 
typ: czy to jest kobieta czy mężczyzna? Skuteczność 
miałem mniej więcej na poziomie 50%, a w konkursach 
jurorowałem sporo i mam pewne doświadczenie. Nie 
przesadzałbym zatem z rozpoznawalnością męskiego czy 
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kobiecego pisania, to bywa zwodnicze. Sądzę, że jurorzy 
generalnie optują po prostu za tym, co wydaje im się 
lepsze. Oczywiście możemy przyjąć, że każda płeć zwraca 
uwagę na inne rzeczy, więc mężczyźni wybierają 
mężczyzn, a kobiety – inne kobiety. Ale znowu: jeśli to 
prześledzimy, to niekoniecznie tak jest: mamy konkursy, w 
których jury jest wyłącznie męskie i są same laureatki, 
mamy konkursy, gdzie jury jest wyłącznie kobiece 
i wybrani są sami mężczyźni. Stąd wydaje mi się, że to 
wszystko kwestia wychowania. Zakładam, że taki sam 
procent kobiet i mężczyzn rodzi się z talentem literackim, 
natomiast proces edukacji utrąca znacznie więcej kobiet 
niż mężczyzn.  
 
Tajemnica domu Helclów została wydana pod żeńskim 
pseudonimem Maryla Szymiczkowa. Dlaczego Pan 
i Piotr Tarczyński zdecydowaliście się na żeński 
pseudonim? 
 
Po pierwsze, w ogóle zdecydowaliśmy się na pseudonim, 
niezależnie od jego płci. A to dlatego, że jest to literatura 
rozrywkowa i chcieliśmy ją jakoś oddzielić od rzeczy, 
którymi się zajmujemy na co dzień, czyli od poważniejszej 
literatury, którą piszemy i dość poważnych, a miejscami 
bardzo poważnych, tekstów historycznych, które pisze 
Piotr, a także od jego pracy naukowej i translatorskiej. 
Drugi powód był taki, że ja mam, jako pisarz, nazwisko 
jakoś tam rozpoznawalne, a Piotr nie, to był jego debiut 
literacki. W związku z tym zależało nam bardzo, żeby na 
okładce pojawiło się inne nazwisko, żeby to nie była „nowa 
książka Jacka Dehnela”, bo tak po prostu nie jest. Pomysł  
na książkę był Piotra, ja może napisałem więcej tekstu, ale 
Piotr robił całą kwerendę historyczną, wiec jest to 
naprawdę rzecz wspólna. A że mamy główną bohaterkę 
i celowo wyposażyliśmy ją w potencjał emancypacyjny (bo 
pod płaszczykiem kryminału to jest w dużej mierze książka 
emancypacyjna), to stwierdziliśmy, że będzie też autorka. 
Maryla po prababci Piotra z Krakowa, a Szymiczkowa po 
siostrze mojej prababci ze Lwowa. 
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Jak współpracuje się przy takich projektach z bardzo 
bliską osobą, ze swoim partnerem życiowym? Czy 
zażyłość między ludźmi ułatwia czy raczej utrudnia 
taką współpracę? 
 
Musiałbym chyba mieć więcej doświadczeń z większą 
liczbą partnerów. W sensie pisania oczywiście [śmiech]. 
Więc nie mam materiału porównawczego. 
 
Chodziło mi o to, że w takich związkach pisarzy, jak 
np. Sylvii Plath i Teda Hughesa, raczej działało to na 
zasadzie rywalizacji niż współpracy. 
 
Wie pani, w Heptonstall, tam, gdzie jest grób Sylvii Plath, 
do dzisiaj przychodzą fani i kamieniem albo dłutem 
usuwają z nagrobka nazwisko „Hughes”, bo uważają, 
chyba nie do końca bezpodstawnie, że związek 
doprowadził ją do śmierci. To nie jest dobry przykład, 
w przeciwieństwie choćby do wieloletniej współpracy 
małżeństwa Woolfów. Odpowiem tak: po pierwsze, Zofia 
i Ignacy mają sporo naszych cech, po drugie, wiele ułatwia 
nam to, że pracujemy i mieszkamy razem, możemy sobie 
w dowolnym momencie rozmaite rzeczy obgadać. Piotr był 
bardzo zdystansowany do pomysłu pisania razem, ale on 
zasadniczo myśli, że nic się nie powiedzie, to roz-
poznawalny rys jego charakteru. Kiedy byliśmy w dwóch 
trzecich książki, zapytałem go o drugi tom, a Piotr stwier-
dził: „Najpierw musimy, w co, prawdę mówiąc, wątpię, 
skończyć pierwszy tom, a potem znieść falę miażdżącej 
krytyki”. Ale już jesteśmy za tym, podpisaliśmy umowę na 
drugi tom i wiemy, co w nim mniej więcej będzie. Okazało 
się, że stanowimy dość skuteczny tandem. Po pierwsze, 
jesteśmy ze sobą od dwunastu lat i znamy się dosyć 
dobrze, po drugie, od lat dużo współpracujemy. Mało kto, 
czytając moje teksty czy wywiady, orientuje się, jak  dużo 
jest w tym pracy Piotra, który jest pierwszym czytelnikiem 
większości moich tekstów, skraca, koryguje, dodaje 
pomysły. Jest dobrotliwym cenzorem, który mówi: „to 
bardzo źle brzmi, ja wiem, że chciałeś powiedzieć coś 
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innego, ale musisz to przeformułować”. I dlatego to nie jest 
żadna nowość – teraz tylko po raz pierwszy figuruje na 
okładce. Ja mu zresztą też wielokrotnie pomagałem, 
sprawdzałem część tłumaczeń, czytałem parę razy jego 
pracę doktorską, sugerowałem poprawki na poziomie 
językowym, wyłapywałem potknięcia. Dopełniamy się 
w najrozmaitszy sposób. W Tajemnicy domu Helclów Piotr 
pisał niektóre sceny, ja inne, później zazwyczaj to ja to 
wszystko łączyłem w całość. Potem Piotr zazwyczaj 
skracał moje partie tekstu, a ja rozwijałem jego, bo on ma 
tendencje do kurtyzowania i lakoniczności, a ja raczej do 
rozbuchania językowego. I ostatecznie ta książka, jak 
twierdzą czytelnicy, a i mnie tak się zdaje, jest bardzo 
spójna językowo. 
 
Saturn traktuje o dwóch zupełnie sprzecznych 
osobowościach – Francisco to mężczyzna, rubaszny, 
wulgarny, mający liczne kochanki, przedmiotowo 
traktujący kobiety; jego celem jest wychować syna na 
„prawdziwego mężczyznę” (cokolwiek miałoby się 
kryć pod tym określeniem). Javier to jego przeci-
wieństwo, człowiek o zupełnie innej wrażliwości. Ironia 
historii (a właściwie losu) kryje się w tym, że w tym 
duecie to ostatecznie Francisco okazuje się mężczyzn-
ną o skłonnościach homoseksualnych, zaś jego ko-
chanek, Martin, prawdopodobnie był miłością jego 
życia. Czy chciał Pan poprzez tę powieść pokazać 
pewne tendencje w zachowaniach mężczyzn homosek-
sualnych, którzy wypierają swój homoseksualizm i sta-
ją się zafiksowani na punkcie realizowania obowiązu-
jących wzorów męskości przez swoich synów? 
 
Tak, to nie jest nowy problem, świetnie uchwycono go na 
przykład w filmie American Beauty. Mężczyzna, który w 
obrębie patriarchalnego systemu ma poczucie, że jest 
niepełnosprawny, nie dość dobry, nie spełnia we właściwy 
sposób wzorca, co więcej, musi się kryć z tą ułomnością, 
fantazjuje, że ta idealna męskość spełni się w jego synu. 
Co oczywiście jest najgorszą możliwą ścieżką, bo pro-
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wadzi do obustronnej frustracji. Listy miłosne Goi do Mar-
tina Zapatera, które cytuję w powieści, to nie moje 
zmyślenie, tylko cytaty z oryginałów. Ta korespondencja 
została ocenzurowana, pewna część tych listów, bardziej 
jawnych, została zniszczona w XIX w. Przepadły wszystkie 
listy Zapatera. Jest dla mnie niesamowite, jak przez tyle lat 
nikt nie zwrócił na to uwagi, chociaż listy były publikowane, 
znane. Ich homoseksualny aspekt był całkowicie pomijany, 
twierdzono, że to taka wymiana rubasznych listów między 
dwoma kumplami. Zresztą niektóre z tych listów, często 
faktycznie bardzo rubasznych, zawierają niezwykle 
poetyckie fragmenty, jak z wierszy Federica Garcíi Lorki. 
Są pisane w sposób niejasny nie tylko dlatego, że odnoszą 
się do spraw rodzinnych, znanych wyłącznie korespon-
dentom, ale i dlatego, że mają ogromny ładunek ich 
własnego, prywatnego języka, języka raczej kochanków 
niż przyjaciół. Nie zostały wprawdzie przełumaczone na 
polski, ale znam je ze świetnej książki Sary Symmons 
Goya: A Life in Letters, zawierającej rozmaite materiały 
dotyczące artysty; znaczna część to korespondencja 
prywatna, a w niej najwięszy zbiór stanowią listy do 
Martina Zapatera, z których cytowałem kawałki w Saturnie. 
Dzisiaj, kiedy je czytamy, nawet nie rozumiejąc do końca 
aluzji, widzimy jasno, jaki to typ korespondencji.  
 
Wisława Szymborska w  wierszu Dzieci epoki pisała, 
że wszystko jest polityczne. Czy Pan jako pisarz 
popierający lewicą partię (to informacja dostępna na 
Pana publicznym profilu na Facebooku) uważa, że 
poglądy polityczne przekładają się na twórczość lite-
racką? A jeśli tak, to w jaki sposób i czy Pana zdaniem 
to dobrze, czy źle, że literatura też jest polityczna – 
jeżeli Pana zdaniem jest? 
 
Mogą się przekładać, jeżeli ktoś pisze literaturę publicys-
tyczną i zaangażowaną politycznie, co, moim zdaniem, 
literaturze na ogół nie służy. Natomiast myślę, że jest 
inaczej: że wiele zależy od tego, jakie wartości wyznajemy. 
Kierując się nimi, będziemy podpisywali się pod wartoś-
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ciami takiej czy innej partii, taka czy inna partia będzie 
najlepiej wyrażała zespół naszych poglądów. Jednocześ-
nie z tego samego zespołu wartości i przemyśleń bierze 
się twórczość literacka. Ale nie znaczy to, że istnieje 
bezpośrednie przełożenie między twórczością a partią.  
 
Czyli nie zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że rynek 
literacki w Polsce jest upolityczniony, że istnieją 
pisarze lewicowi i prawicowi? 
 
Myślę, że istnieją pisarze prawicowi, jak Wojciech Wencel, 
który uważa, że rymowanie i inne tradycyjne techniki 
poetyckie muszą łączyć się z obraniem światopoglądu 
konserwatywnego. Czy Jarosław Marek Rymkiewicz, który 
zaciąga swoją literaturę na służbę ideologii i w ogóle się 
z tym nie kryje. Są też pisarze lewicowi, bardzo zaanga-
żowani, natomiast uważam, że i jedni, i drudzy w jakoś-
ciowym sensie stanowią margines polskiego życia literac-
kiego. Owszem, istotni pisarze zabierają czasem głos w tej 
czy innej sprawie, po tej czy innej stronie. Jednak nie 
powiedziałbym, że, na przykład, Olga Tokarczuk z uwagi 
na to, co powiedziała niedawno o Żydach i pańszczyźnie, 
jest lewicową pisarką polityczną. Uważam, że jest po 
prostu dobrą pisarką. Ma, oczywiście, jak każdy, określony 
światopogląd, ale to nie znaczy, że oddaje pisanie na 
służbę prezesowi jakiejś partii. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 

 
 

[2015] 
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„Nie cenię fałszywego bezpieczeństwa”. 
Z Mariuszem Grzebalskim 

rozmawia Tomasz Dalasińki 
 
 
Tomasz Dalasiński: W roku 2014 po raz pierwszy i nie-
pierwszy otrzymałeś Silesiusa. Pierwszy raz jako autor, 
bo przecież jako wydawca masz ich, przynajmniej poś-
rednio, na koncie więcej. Czy nie czujesz, że ta ko-
lejność jest ciut niewłaściwa, że może lepiej byłoby 
najpierw dostać tego Silesiusa indywidualnie, a dopiero 
potem cieszyć się, że tę nagrodę otrzymują poeci 
z Twojej stajni? 
 
Mariusz Grzebalski: W tej chwili nie ma to dla mnie więk-
szego znaczenia. Cieszyłem się z Silesiusiów dla moich 
autorów, tym bardziej, że dostali je debiutanci – ludzie 
młodzi, spoza układów, szerzej nieznani. Teraz cieszę się 
z nagrody indywidualnej, za książkę roku – frajdę mam 
z tego ogromną, ponieważ pozostali nominowani wysoko 
zawiesili poprzeczkę. Nie wiem, czy potrafiłbym wybrać 
spośród nominowanych tomów ten jeden – moim zdaniem 
wszystkie były interesujące. 
 
Teraz pytanie z gatunku „modnych” i „na fali”: jaki masz 
stosunek do nagród literackich? Nobilitują, wprowadzają 
na Parnas, gruntują pozycję, a może zaciemniają obraz 
literatury i życia literackiego, a nawet są strzałami w sto-
pę dla organizatorów i jurorów? 
 
Na pewno nie są strzałami w stopę dla organizatorów i juro-
rów. Z pewnością przekładają się na liczbę sprzedanych 
książek, o czym przekonałem się jako wydawca. Nie tylko 
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nagradzane, ale również nominowane tytuły cieszą zainte-
resowaniem ze strony księgarzy. Kilku pisarzy z pewnością 
wprowadziły na Parnas, wielu innych ugruntowało dzięki nim 
swoją pozycję. Z drugiej strony nie należy zapominać, że to 
tylko nagrody. Świata nie zmieniają… A że niektóre z nich 
budzą kontrowersje? To norma – zdziwiłbym się raczej, 
gdyby wszystkie przyjmowano z takim samym aplauzem. 
Myślę też, że raczej rozjaśniają niż zaciemniają obraz 
literatury i życia literackiego. 
 
O strzał w stopę pytam w kontekście funkcji, jaką 
spełniają nagrody w stosunku nie do autorów, ale do 
wszystkich uczestników życia literackiego; bo jest to, 
czy powinna być, funkcja prezentacji tego, co artystycz-
nie wartościowe i co w jakiś sposób nowatorskie, 
poszerzające horyzonty. Tak mi się przynajmniej wydaje. 
Tymczasem ostatnio mamy do czynienia ze zjawiskiem 
promowania nagrodami (zwłaszcza dla debiutantów) 
twórczości porządnej, ale nic ponadto, a co najgorsze – 
po prostu wtórnej. Nazwisk wymieniał nie będę, bo nie 
ma takiej potrzeby, ale chyba zgodzisz się ze mną, że 
takie zjawisko istnieje. 
 
Szkoda, że nie wymienisz nazwisk – warto rozmawiać 
o konkretach, nie na poziomie ogólników. Ja, kiedy oglądam 
się na nagrody za debiut dla moich autorów – Kiry Pietrek, 
Ilony Witkowskiej czy Tomka Bąka – widzę promocję książek 
niepodobnych do innych i z pewnością nowatorskich. Nomi-
nacje do Paszportu „Polityki” i dwa razy do NL Gdynia dla 
tomików Szczepana Kopyta – tak samo. To są trzy nagrody 
i dwie nominacje w ciągu pięciu lat, trudno wymarzyć sobie 
coś więcej. Nagroda za debiut im. Klemensa Janickiego dla 
Marcina Ostrychacza też przeczy Twojej tezie. Nie wiem, jak 
było z ostatnimi konkursami imienia Jacka Bierezina...  
 
No właśnie. Było kiepsko. Ostatni debiutancki Silesius 
też wywołał dyskusję, ale poprzestańmy na tym. Przejdź-
my do Twojej poezji. Dlaczego W innych okolicznoś-
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ciach zdecydowałeś się wydać w innych okolicznoś-
ciach, to znaczy – w EMG, a nie w Biurze Literackim? 
 
W Biurze Literackim nie mogłem, ale nie chcę się na ten 
temat rozgadywać. Autorem Biura byłem przez ponad 
piętnaście lat, wydałem w tej oficynie sześć swoich książek, 
blisko dwadzieścia przygotowałem do druku jako redaktor. 
Niestety, kiedy sam stałem się wydawcą, moje relacje 
z Arturem Bursztą uległy pogorszeniu. Poza tym Biuro 
zaczynało zmieniać się w fabrykę literacką, co mi się nie 
podobało, bo poezji nie da się wydawać w systemie 
fabrycznym. Uznałem więc, że czas naszej współpracy 
dobiegł końca. Z perspektywy czterech lat, które upłynęły od 
tamtego momentu, dochodzę do wniosku, że dobrze 
zrobiłem. Mam nowego wydawcę, dzięki tej zmianie nie 
czuję wypalenia, tylko ciekawość tego, co będzie dalej.  
 
Karol Maliszewski napisał kiedyś, że Mariusz Grzebalski 
jest jednym z najbardziej niedocenionych współ-
czesnych polskich poetów. Czy czujesz się niedoce-
niony, zwłaszcza w Polsce? Bo Twoje wiersze znako-
micie funkcjonują na innych rynkach, np. na rynku 
niemieckim. I od czego w zasadzie zależy docenienie 
w literaturze? 
 
Nie, nie czuję się niedoceniony, w każdym razie w tej chwili 
[śmiech]. Był moment, że czułem się nie dość dobrze 
opisany, ale to było dawno temu. Teraz nie narzekam na 
brak zainteresowania. W przeszłości doskwierało mi coś 
innego – odnosiłem wrażenie, że w Polsce funkcjonuje tylko 
kilku interesujących poetów. To oni przyciągali zbiorową 
uwagę, o nich dyskutowano i pisano. Taka wybiórczość 
krytyki wydawała mi się zastanawiająca. A od czego zależy 
docenienie? Chyba od odwagi tych, którzy mają wpływ na 
rynek literatury. Żartuję, choć nie do końca – nie czuję się 
ekspertem w tej sprawie. 
 
Twoja poezja jest przede wszystkim liryką osobistą i to 
jest taki jej rys, który pozostaje cechą dystynktywną 
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Twoich wierszy od debiutu aż do najnowszej książki. 
Jednak ta „osobistość”, prywatność, okraszona jest 
sporym dystansem, nie ironicznym jednak, raczej 
dystansem człowieka, który potrafi chłodno i niejako 
z zewnątrz spoglądać na swoją egzystencję (i to zdaje 
się zresztą najważniejszym wyróżnikiem tej poezji). Skąd 
ten dystans? 
 
Faktycznie, trudno mnie nazwać ironistą, chociaż niektóre 
z moich książek były na swój sposób ironiczne – zwłaszcza 
Słynne i świetne. Zdecydowanie bliższe jest mi to, co 
powiedziałeś – spojrzenie na siebie z zewnątrz, na chłodno. 
Ten chłód wziął się z chęci uzyskania wiedzy na swój temat. 
Założyłem sobie, że jeśli nie będę w procesie dochodzenia 
do niej – choć, wiadomo, będzie ona chwilowa i niepewna – 
uczciwy i konsekwentny, to ta gra nie będzie warta świeczki. 
Mówiąc w skrócie, chciałem się dowiedzieć, jak to ze mną 
jest – tu kłania się motto z Brechta, którym rozpocząłem 
W innych okolicznościach. Nie chciałem tworzyć rzeczywis-
tości, tylko na podstawie własnego doświadczenia ją opisać. 
To był czas odczarowania i pozbywania się złudzeń.  
 
W pierwszych tomach posługiwałeś się stosunkowo 
często liryką roli i liryką maski. Tak jakbyś usiłował 
przykryć wstydliwość nagiej egzystencji. W miarę 
upływu czasu to „nagość” stała się dla Ciebie najważ-
niejsza. Poezja winna więc być, mówiąc językiem O’Ha-
ry, pojedynczością, a nie np. wyrazem zbiorowej aktyw-
ności, jak to się dziś nader często dzieje? 
 
Wstyd… Właśnie, ja przestałem się wstydzić. Co nie znaczy, 
że nagle stałem się wylewny i na prawo i lewo sprzedaję 
swoje sekrety. Po prostu przestałem się bać nagości, o której 
wspomniałeś. Nie było to łatwe, bo wbrew pozorom człowiek 
nagi nie jest pociągający. Literatura jest dla mnie 
przestrzenią poszukiwania, dowiadywania się czegoś o swo-
im tu i teraz. Nawet za cenę odkrycia rzeczy nieprzyjemnych. 
Musiałem zaryzykować, choć taki eksperyment mógł się 
okazać klapą. Nie wiem na ile to, co mówię, zbiega się 
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z pojedynczością O’Hary, ale wydaje mi się, że się zbiega. 
Wiersz nie może być wyrazem zbiorowej aktywności, 
w każdym razie ja takich wierszy nie umiem pisać. Dla mnie 
ma on być przyczynkiem do rozmowy z czytelnikiem, 
podaniem mu ręki, jak powiedziała Krystyna Miłobędzka – 
miejscem spotkania. Ale żeby do tego spotkania doszło, 
musimy mieć sobie coś do powiedzenia. Taka rozmowa 
musi mieć powód, choć może do niej dojść w banalnych 
okolicznościach.  
 
Jest w Twojej poezji dużo melancholii i smutku, i gdyby 
ktoś kiedyś spróbował zsyntetyzować Grzebalskiego, to 
powinien chyba wyjść właśnie od tych dwóch kategorii. 
Zgadzasz się z tym? A jeśli tak – z czego te kategorie 
wynikają? 
 
Jestem melancholikiem, nic w tym wstydliwego. Ale melan-
cholia nie wiąże się z wszechogarniającym smutkiem. Choć 
w sumie trudno spotkać wesołego melancholika [śmiech]. 
Mimo to nie odbieram swoich wierszy jako smutnych. Nie są 
wesołe, owszem. One przede wszystkim są uważne. 
A uważność nie skłania do śmiechu, przeciwnie. „Po zdjęciu 
czarnych okularów / ten świat przerażający jest tym 
bardziej”, że zacytuję Świetlickiego.  
 
Studiowałeś filozofię. Czy to wpływa na Twoje wiersze? 
Bo wydaje mi się, że tak – ale nie mam tu na myśli 
filozoficznych konceptualizacji, żonglerki nazwiskami 
i pojęciami. Chodzi mi bardziej o hermeneutyczny ogląd 
rzeczywistości, jaki wyłania się z Twojej poezji, 
o wynikającą z niej postawę, przekonanie o ciemności 
świata, którą rozjaśnia dopiero literacka komunikacja. 
 
To, że studiowałem filozofię nie ma wpływu na to, jak piszę. 
Studia nauczyły mnie logicznego myślenia i elementarnej 
odwagi intelektualnej. Przy okazji tych pięciu lat spędzonych 
na WNS-ie w Poznaniu przyswoiłem sporo literatury 
filozoficznej i trochę żałuję, że po ukończeniu studiów coraz 
rzadziej do niej wracam. Kiedy studiowałem, rzeczywiście 
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czytałem głównie książki poświęcone hermeneutyce – od 
Dilthey’a, przez Gadamera i Ricoeura, po Heideggera. 
Interesowała mnie również filozofia języka. Ale pracę magis-
terską napisałem o kole hermeneutycznym, podstawowej dla 
Gadamera kategorii filozoficznej, którą twórczo przetworzył 
Heidegger.  
 
„Nie mam wnętrza. Patrzę w fale, / ty płyniesz przeze 
mnie, morze, / wpatrując się od środka”. Rewelacyjna 
fraza ze świetnego wiersza. Czy dla Ciebie wiersz jest 
źródłem prawdy? I „cóż to jest prawda”? 
 
Przywiązałem się do klasycznej definicji prawdy rozumianej 
jako zgodność myśli z tym, do czego się ona odnosi. „Veritas 
est adeaequatio rei et intellectus” – Tomasz z Akwinu. 
Z drugiej strony to jest tak, że w tym miejscu spór o prawdę 
dopiero się zaczyna. Gdyby przyjrzeć się zacytowanej przez 
Ciebie frazie, to jedna metafora goni tutaj drugą, a jedno-
cześnie nie ma w nich nic wymyślonego. Generalnie wiersz 
może być źródłem prawdy. Może być momentem, w którym 
przez chwilę się ona ujawnia.  
 
No właśnie. Wiersz jako moment ujawnienia prawdy – 
tylko jakiej prawdy? Bo jeśli weźmiemy na warsztat 
prawdę doświadczenia, to będziemy mogli założyć 
istnienie porozumienia autora z czytelnikiem. A co 
z wierszami programowo niekomunikatywnymi, takimi, 
w których porozumienie nadawcy i odbiorcy jest celowo 
negocjowane czy nawet negowane, takimi, w których 
czytelnicza zgoda na prawdę może wynikać tylko 
z bezgranicznego zaufania poecie, że on sam wie, „co 
miał na myśli”, pisząc to czy tamto? W skrócie: czy 
każdy wiersz zawsze jest „momentem prawdy”? 
 
Wiersze niekomunikatywne albo takie, w których porozu-
mienie nadawcy i odbiorcy jest celowo negocjowane, są 
interesujące pod warunkiem, że rządzi nimi jakaś reguła. 
Jeśli nie potrafimy jej opisać, to chociaż powinna być ona 
odczuwalna. Jeśli jej nie ma, od razu mam problem. Nie 
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jestem zwolennikiem totalnego eksperymentowania, ale 
wydałem książki Romana Bromboszcza, Tomasza Pułki, 
Roberta Rybickiego. To nie jest łatwa poezja. Ba, ich wiersze 
stanowiły dla mnie kłopot – stawiały mi opór, kłóciły się 
z moimi przyzwyczajeniami. Ale jednocześnie widziałem, że 
nic w ich nie dzieje się przez przypadek. Nie jest tak, że 
czytam i publikuję tylko to, co lubię. Nie cenię fałszywego 
bezpieczeństwa.  
 
Jesteś poetą „nieprojektowym”. Nie piszesz według 
założonego programu, czym wyróżniasz się na tle 
rówieśników i poetów młodszych. Czy z tego względu 
nie czujesz się trochę poetą osobnym? 
 
Bycie poetą osobnym to wyróżnienie. Wiadomo, osobność 
wiąże się z mniejszą lub większą izolacją, ale warto taką 
cenę zapłacić. Programy i projekty do niczego się nie 
przydają, w każdym razie mnie się nie przydają. Są kagań-
cem zakładanym na rzeczywistość, a ta jest zbyt ciekawa, 
żeby ją w ten sposób krępować. Wystarczy uważnie się jej 
przyglądać – jest niekończącą się narracją. 
 
Ta osobność może być jednak walorem. Czytanie współ-
czesnej poezji z jej wielojęzycznością i wielokonteksto-
wością wymaga już na starcie pewnych kompetencji. Nie 
da się w pełni zrozumieć 90% „projektów poetyckich”, 
z którymi mamy dziś do czynienia (i w pełni nimi 
zachwycić), jeśli wcześniej nie zaznajomimy się z panu-
jącymi konwencjami, modami itd. Stąd na spotkaniach 
poetyckich z interesującymi autorami liczba słuchaczy 
często jest minimalna, natomiast na wieczorki z – 
powiem mocno – grafomanami, przychodzą „tłumy” (to 
znaczy jakieś 20-30 osób). I tutaj pojawia się miejsce na 
poezję „w stylu Grzebalskiego”: na pewno niegrafomań-
ską, na pewno wysoce artystyczną, a jednocześnie 
spontaniczną i zrozumiałą. Czy starasz się pisać tak, aby 
Twoje wiersze mogli bez trudu czytać ci, którzy nie mają 
żadnych specjalnych kompetencji, powiedzmy, „poeto-
logicznych”? 
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Tak, zdecydowanie tak, chociaż nie jest to przedmiotem 
mojego zainteresowania, kiedy piszę. W takich momentach 
zajmuję się tylko tekstem – nie sobą czy potencjalnymi 
czytelnikami. Ale to, żeby być zrozumiałym, mam głęboko 
zakodowane. Tylko, że pisać w sposób zrozumiały trzeba 
tak, żeby nie osunąć się w banał, dydaktyzm czy 
sentymentalizm. Dlatego swoje wiersze przed drukiem 
poddaję kwarantannie. Trwa ona do momentu, kiedy mogę 
na nie spojrzeć jak na teksty obcej osoby. Wtedy daję im 
zielone światło – niech sobie same dają radę między ludźmi. 
 
Pomówmy trochę o przeszłości. Byłeś redaktorem 
jednego z najważniejszych pism literackich po roku 
1989. Jak to się stało, że z prywatnych pieniędzy dało się 
przez szmat czasu finansować niszowy, zdawałoby się, 
dwutygodnik? 
 
Szmat jak szmat, zależy jaką przyjąć perspektywę. Dla mnie 
dwa lata istnienia „Nowego Nurtu” to był krótki okres, bo 
dopiero pod koniec swojej działalności pismo dopracowało 
się czytelnej formuły. Przestawało być gazetą młodych, 
stawało się ponadpokoleniowe, nie było wierne jednej 
estetyce. Niszowość „Nowego Nurtu” też jest dyskusyjna. Po 
zracjonalizowaniu nakładu do 5 tysięcy sztuk praktycznie nie 
mieliśmy zwrotów. Wysyłaliśmy trzysta gratisów, reszta się 
sprzedawała. To wynik obecnie nieosiągalny. W ciągu 
dwóch lat pismo było w całości sponsorowane przez Annę 
i Mieczysława Kurpiszów. Po nich nikt nie wyłożył z własnej 
kieszeni dużych pieniędzy na literaturę. Może gdyby 
pierwszy redaktor naczelny z mniejszym rozmachem 
wydawał pieniądze, pismo ukazywałoby się dłużej. Reklamy 
w telewizji w czasie największej oglądalności czy 
początkowy nakład – pięćdziesiąt tysięcy egzemplarzy – to 
nie były dobre pomysły na długowieczność. 
 
Tak, ale, jak mi się zdaje, trochę robiliście to wszystko 
wtedy „na ślepo”, no bo wiadomo: transformacja, nowe 
realia, trudno było chyba oszacować, jaki jest prawdziwy 
popyt na literaturę w Polsce. Dziś sytuacja wydaje się 
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w miarę stabilna, ale wówczas – popraw mnie, jeśli mylę 
się w ocenie – kontakt z nową literaturą był elementem 
czegoś szerszego, kontaktu z nową rzeczywistością 
w ogóle. Stąd zainteresowanie literaturą było w połowie 
lat 90. jakby większe niż obecnie… 
 
Ono nie było jakby większe, tylko po prostu większe. O nak-
ładach już mówiłem, ale na nakładach się nie kończyło. 
Pamiętam spotkanie autorskie w „Camelocie” w Krakowie, 
na które z pięcioma poetami i trzema prozaikami związanymi 
z „brulionem” i „Nowym Nurtem” przyszło ponad dwieście 
osób – sala nie była ich w stanie pomieścić. To samo było na 
pierwszych edycjach „Na Dziko” w Katowicach czy na 
Fortach w Legnicy – wszędzie tłumy ludzi. Nikt ich tam nie 
zaciągał na siłę. Dlatego trudno mi się z Tobą zgodzić, kiedy 
mówisz o powierzchowności ówczesnego zainteresowania 
literaturą. Nie mówię, że było ono powszechne, ale z pew-
nością było duże i miało naturalny charakter. A czy robiliśmy 
coś na ślepo… Na pewno nikt nie zajmował się szaco-
waniem rynku, bo nikt wtedy o rynku jeszcze nie myślał. 
Wiedzieliśmy, że jest popyt na literaturę – rzeczywiście była 
ona znakiem nowych czasów – i dorzucaliśmy drew do 
ognia. Miało się dziać i się działo. Literatura była fragmentem 
szerszej rzeczywistości, ale nie była substytutem czego-
kolwiek. Była pełnią wolności. Nie wiem, co stało się 
ostatnich latach, bo tak już nie jest. Może chodzi o to, że 
wciąż jesteśmy społeczeństwem na dorobku, zapóźnionym 
pod wieloma względami w stosunku do rozwiniętych państw 
Unii Europejskiej – w dużym procencie zawiedzionym 
i skonfliktowanym? Polska rozwija się gospodarczo, ale 
mentalnie to wciąż grajdół. Popatrz na polską klasę 
polityczną… Albo na zarządzanie kulturą i jej finansowanie – 
w większości państw europejskich te sprawy są sensownie 
poukładane i wystarczy sięgnąć po gotowe wzorce. Efekty 
muszą przyjść. Jeśli ludzie zaczną godnie żyć i w końcu 
poczują się bezpieczni pod względem socjalnym, to znudzi 
im się kupowanie nowych samochodów i kolejnych 
gadżetów, bo to są przyjemności na krótką metę. Wspomi-
nałeś o frekwencji podczas spotkań autorskich – jakiś czas 
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temu byłem festiwalu poetyckim w Berlinie. To była 
biletowana impreza, a przez trzy dni na każdym spotkaniu 
pojawiało się ponad 300 osób! Tylko że społeczeństwo 
niemieckie jest na innym poziomie cywilizacyjnym niż 
polskie.  
 
Czy „Nowy Nurt” miał aspiracje podobne do „brulio-
nowych”? Co chcieliście zmienić w literaturze, czego 
Wam w niej brakowało i, ostatecznie – co udało się 
zrobić, a czego zrobić się nie udało? 
 
„Brulion” był pismem zgrywy i zaczepki intelektualnej – 
prowokował, raz w mniej, raz w bardziej wyrafinowany 
sposób. „Nowy Nurt” funkcjonował inaczej. Chcieliśmy 
wprowadzić do literatury nowych, niekoniecznie młodych 
ludzi, ale nie miało to radykalnego charakteru. Nam nie 
zależało na rewolucji. Wiedzieliśmy, że nie bierzemy się 
znikąd – mieliśmy swoje korzenie. Nie chcieliśmy ich 
wyrwać, tylko się do nich dokopać. Obce nam było publiczne 
palenie książek i inne tego typu popisy. Miałem nadzieję, że 
będzie pismem dialogu literackiego – ponadpokoleniowym, 
otwartym intelektualnie i nieuprzedzonym środowiskowo.  
 
A mimo tego ówczesna krytyka zarzucała Wam 
hermetyzm i „wąskie spojrzenie”, raczej brak dialogu 
i wymiany myśli, o których mówisz – wystarczy 
otworzyć Parnas bis na haśle „Nowy Nurt” i przeczytać 
zdanie wprowadzające: „poznański dwutygodnik, który 
w latach 1994-1996 pełnił rolę młodoliterackiej centrali, 
a niektórzy nazywali go pismem gettowym”. Otwarcie 
i gettowość to skrajności. Skąd te kontrowersje? 
 
Moje zdanie usłyszałeś, a hasła z Parnasu nie chcę komen-
tować. Warto byłoby zapytać Pawła Dunin-Wąsowicza, co 
dziś myśli o „Nowym Nurcie”. Sądzę, że wygłosiłby inną 
opinię niż ta sprzed lat. Z posądzeniem o hermetyzm 
i wąskie spojrzenie się nie zgadzam. „Nowy Nurt” nie był 
młodoliterackim gettem, chociaż był młodoliteracką centralą. 
Jedno nie przeszkadzało drugiemu.  
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Z innej beczki: czy to prawda, że prowadziłeś hurtownię 
elektrotechniczną? 
 
Tak, zaraz po studiach, przez rok. O bateriach, żarówkach 
czy gniazdkach elektrycznych wiedziałem wtedy wszystko. 
Zrezygnowałem, kiedy się okazało, że jesteśmy tylko przy-
krywką, bo prawdziwą sprzedaż prowadzono poza obiegiem 
magazynowym. Lata dziewięćdziesiąte to był specyficzny 
okres. Mój ówczesny szef kombinował na potęgę i po trzech 
latach miał już sieć hurtowni elektrotechnicznych – dopiero 
wtedy ucywilizował swoją działalność i zaczął płacić podatki 
od tego, co faktycznie zarabiał. Wcześniej, jeszcze przed 
studiami, pracowałem jako protokolant w Sądzie Rejonowym 
w Poznaniu i jako listonosz. Po likwidacji „Nowego Nurtu” 
zarabiałem jako doradca ubezpieczeniowy, a później jako 
pracownik agencji reklamowej.  
 
To teraz o czasie teraźniejszym. Jesteś wydawcą ksią-
żek z serii Biblioteka Poezji Współczesnej w WBPiCAK 
w Poznaniu, a także redaktorem „Dodatku LITERAc-
kiego” Nagrody Literackiej Gdynia. Czy w związku z tymi 
funkcjami czujesz potrzebę (chęć?) doradzania młod-
szym, początkującym poetom? Bo jednak rola wydawcy 
m.in. na tym polega.  
 
Redaktorem „Dodatku LITERAckiego” już nie jestem. Gdynia 
poinformowała mnie o tym po fakcie, choć przygotowałem 
dla niej dwanaście numerów pisma i katalog z okazji 
jubileuszu 5-lecia nagrody. Swoją serię nadal ciągnę i mam 
nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas będę mógł to robić. Co 
nie znaczy, że odczuwam potrzebę doradzania młodym 
poetom. Niektórzy dobrze wiedzą, czego chcą – tym nie 
jestem do niczego potrzebny. Jeszcze innym moje rady na 
wiele się nie zdadzą, bo wszystko już wiedzą – przynajmniej 
we własnym mniemaniu. Ale oczywiście są tacy, którzy 
wciągają mnie w rozmowę o swoich wierszach i mamy 
z tego powodu wspólną przyjemność. 
 
Bywasz jurorem w konkursach poetyckich? 
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Bywam, nawet dość często. Zdecydowanie wolę konkursy, 
w których nagrodą jest wydanie książki, zwłaszcza debiutu. 
Od dłuższego czasu uczestniczę na przykład w pracach jury 
konkursu im. Janickiego. Jego laureatami w ostatnich latach 
byli między innymi Tomasz Bąk i Marcin Ostrychacz – obaj 
świetni poeci. Praca w konkursach literackich na wiersz albo 
zestaw wierszy jest mniejszą przygodą. Żeby znaleźć coś 
ciekawego, trzeba przebrnąć przez stosy grafomanii. Tę 
grafomanię da się określić dwojako – w przypadku starszych 
autorów przypomina ona nieprzetrawioną młodopolszczyznę 
albo pseudo-awangardę, w przypadku młodszych są to 
niekiedy dobrze napisane wiersze o niczym. 
 
„Dobrze napisane wiersze o niczym” – wydaje mi się, że 
to nie tyle znak czasów, co cecha literatury. Takiej poezji 
zawsze jest najwięcej, przynajmniej od romantyzmu. Ale 
zostawmy to. Na koniec: jakie są Twoje najbliższe plany 
wydawnicze?  
 
Próbuję trochę odpocząć, co nie bardzo mi się udaje, bo 
remontuję mieszkanie. O nowej książce nie myślę. 
W przyszłym roku ukaże się wybór moich wierszy 
opracowany i opatrzony posłowiem przez Pawła Kaczmar-
skiego. Zdecydowanie bogate będzie drugie półrocze, jeśli 
chodzi o moją oficynę – wydamy wybory wierszy Jerzego 
Ficowskiego, Darka Foksa i Dariusza Sośnickiego, prozę 
Marcina Orlińskiego, pracę zbiorową poświęconą twórczości 
Stanisława Barańczaka oraz Listy Kazimiery Iłłakowiczówny. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Ja również. 
 
 

[2014]
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Poezja, proza, performance. 
Z Adamem Kaczanowskim 
rozmawia Anna Dwojnych 

 
 
Anna Dwojnych: W tym roku Krytyka Polityczna 
wydała Twoją najnowszą powieść Topless. Tytuł koja-
rzący się z prasą brukową, a na plakacie reklamującym 
spotkanie promocyjne książki… fotografia z To-
bą rozebranym do pasa. Zadrwienie z seksualizacji 
współczesnej kultury?  
 
Adam Kaczanowski: Bohaterką powieści jest dziewczyna 
z telewizyjnego programu z rebusami. Zupełnie przypad-
kowo okazuje się, że widok jej piersi sprawia, że 
mężczyźni wracają na dobrą drogę, stają się lepszymi 
mężami, ojcami, obywatelami; zdrowieją, rzucają nałogi. 
Tak więc rzeczywiście, już na poziomie tekstu możemy 
mówić o komentarzu do seksualizacji współczesnej 
kultury, bo ona jest taką współczesną sexi-świętą. Nato-
miast moją intencją nie jest drwina, takie rzeczy to bardzo 
łatwy i wygodny cel do wydrwienia, wyśmiania. Wolę 
myśleć, że wchodzę w temat głębiej. 
 
W stroju „topless” występujesz również podczas swo-
ich performance. Wygoda czy manifestacja? 
 
Chyba jednak wygoda. I dodanie sobie odwagi. Manifes-
tacja to byłoby za duże słowo. Ale oczywiście, jest to 
trochę odniesienie do seksualizacji czy kultu ciała. 
W obecnych standardach moje ciało to raczej takie 
antyciało.  
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Podczas festiwalu Podwodny Wrocław wykrzykiwałeś 
swój wiersz: „skoro pierdnięcie motyla może przez 
przypadek wywołać tsunami […] krzycz aż dzieciaki 
posrają się ze strachu i jedz jakieś szybkie gówno […] 
powiedziałem bratu: »utop pieniądze w inwestycję 
w samego siebie skończ kursy jak najlepiej skończyć 
ze sobą pnąc się po szczeblach« […] miałem sen, 
w którym ryby chciały pracować w biurach za głodowe 
pensje”. Mam wrażenie, że w całej swojej twórczości 
naigrywasz się z otaczającego Cię świata i jego 
absurdów… A może tylko z polskich absurdów?  
 
Wiem, że to może być odebrane jako naigrywanie. Nie 
mogę mieć o taki odbiór pretensji – większość moich 
wystąpień wygląda jak wygłup, jakbym sobie robił ze 
świata, z publiczności i z samego siebie jaja. Powtórzę – 
naigrywanie, drwienie – to jest dość prymitywny odruch. Ja 
mam w sobie sporo empatii do świata i raczej z nikogo 
i z niczego nie drwię. Po prostu nie uważam, że na poważ-
ne tematy można się wypowiadać jedynie ze śmiertelnie 
poważną miną. To, że minę mam niepoważną, nie znaczy, 
że nie mówię na poważnie. Co do polskich absurdów –
 zupełnie mnie nie interesuje taki temat, tak jak nie intere-
sują mnie filmy Barei. Piszę o rzeczach uniwersalnych.  
 
Prowadzisz bloga pod intrygującym tytułem: „Moje 
życie jest prawdziwe”. Można więc zapytać, czyje życie 
Twoim zdaniem jest nieprawdziwe? I dlaczego Twoje 
jest, a innych nie jest? 
 
Tytuł tego bloga jest raczej zabawą czy prowokacją. Po 
stronie „Moje życie jest prawdziwe” mogłabyś spodziewać 
się jakichś realistycznych wywnętrzeń, obnażania się 
emocjonalnego, „prawdziwych historii z życia”. A ja tam 
wrzucam fotki zabawek na abstrakcyjnym tle, bez jakiego-
kolwiek „życiowego” kontekstu. I cała zabawa polega na 
tym, że takie abstrakcyjne zdjęcia też mogą być komen-
tarzem do prawdziwego życia. Odpowiadając więc na py-
tanie – tytuł tego bloga nie ma wskazywać na niepraw-
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dziwość życia innych ,a raczej dopominać się o uznanie 
prawdziwości własnej. Ma mówić, że „prawdziwe życie” nie 
jest tylko w fotografii reporterskiej, filmach dokumentalnych 
i programach Elżbiety Jaworowicz.  
 
Na przywołanym blogu zamieszczasz fotografie swo-
jego autorstwa, które przedstawiają różne scenki 
z udziałem zabawek. Na jeden z nich widzimy 
bohaterkę serialu dla dzieci Świnka Peppa, Mamę 
Świnkę, która odpoczywa na leżaku, podczas gdy 
obok niej leży druga figurka, zadowolona mama-
świnka karmi stado prosiątek. Zastanawiam się, na ile 
celem tej zabawy jest poruszanie pewnych problemów 
społecznych, a na ile to po prostu zabawa.  
 
Najchętniej odpowiedziałbym tak: to taka zangażowana 
społecznie zabawa. Bo też popularne zabawki dla dzieci 
mówią bardzo dużo o społeczeństwie. Ja ustawiam je tylko 
w przekornych konfiguracjach. 
 
Gdy spoglądam na Twoje instalacje z klocków Lego, 
przychodzi mi na myśl sztuka współczesna, choćby 
głośna praca Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa 
Libery… 
 
To jest jednak tylko blog. Nie przeceniałbym go.  
 
Nie myślałeś nigdy o tym, by pójść w stronę sztuk 
audiowizualnych? Żeby te fotografie (albo instalacje, 
złożone z ujętych na fotografiach scenkach) wystawić 
w galerii sztuki?  
 
Te rzeczy są stworzone na potrzeby Internetu i to jest dla 
nich najodpowiedniejsza przestrzeń. Najkorzystniejsza, 
pozwalająca też na szybki i łatwy kontakt. Galeria im nie 
potrzebna. No i one galeriom też nie. Staram się nie 
wchodzić we wszystkie dziedziny sztuki, szczególnie w te, 
do których nie mam przygotowania. Później dochodzi do 
takich nieszczęśliwych sytuacji, jak artysta wizualny, który 
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nagle stara się zostać pisarzem i nawet sobie nie zdaje 
sprawy, jak bardzo mu to nie wychodzi i dlaczego. Ja piszę 
o sobie: „raczej pisarz, trochę performer” i tego wolę się 
trzymać. Mam jakieś kompetencje pisarskie, troszkę 
performerskich, wejście na inne obszary byłoby rzucaniem 
się z motyką na słońce, na granicy kompromitacji.  
 
Mój znajomy, poeta, powiedział mi kiedyś, że dobry 
wiersz to taki, na podstawie którego można napisać 
opowiadanie, w oparciu o które może powstać 
powieść, na motywach której mógłby powstać film. 
Czy wiersze swoje lub innych autorów oceniasz 
w podobny sposób? Czytając dany tekst zastanawiasz 
się, czy jest wystarczającym (dobrym?) materiałem na 
performance? 
 
Obawiam się, że im bardziej tego typu złota myśl jest 
zręczna i efektowna, tym bardziej jest nietrafiona. Czytając 
wiersz, oceniam wiersz. Opowiadania zatopionego w wier-
szu prawdopodobnie bym nie zniósł. Powieść na pod-
stawie opowiadania najprawdopodobniej byłaby zbyt prze-
gadana. Performance musi się bronić jako performance.  
 
Jesteś artystą interdyscyplinarnym. Piszesz poezję, 
prozę, dramat sceniczny, wykonujesz performance. 
Jak zawsze w przypadku artystów posługujących się 
różnymi środkami wyrazu, nasuwa mi się pytanie, jaką 
rolę w procesie twórczym odgrywa dla Ciebie poszcze-
gólna dziedzina? Mam na myśli to, jakie możliwości 
ekspresji dają Ci poezja, proza, performance? Czemu 
nie ograniczysz się wyłącznie do jednej z nich?  
 
Tak naprawdę to zajmuję się pisaniem i później, w drugiej 
kolejności, interpertowaniem tego pisania podczas spotkań 
z czytelnikami, publicznością. W każdym razie – można to 
jeszcze zebrać do jednego mianownika.   
 
Przyznam, że bardzo intryguje mnie Twoja aktywność 
performera. Chciałabym w związku z tym zapytać Cię 
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o kilka spraw związanych z  performance. Po pierwsze, 
czym on w ogóle jest dla Ciebie? 
 
Kontaktem z żywymi ludźmi, którzy przychodzą na 
spotkania. Tak naprawdę, nie poszedłbym w ogóle w tę 
stronę, gdyby nie dziwny, niezrozumiały dla mnie relikt tzw. 
spotkań autorskich z pisarzami. Nie wyobrażam sobie, 
jaką można mieć frajdę z patrzenia, jak pisarz siedzi przy 
biurku i czyta, często duka, bo nie jest profesjonalnym 
lektorem, te swoje teksty. To jest po prostu nudne i nic nie 
wnosi, no chyba, że ktoś żyje w archaicznym świecie kultu 
„Autora”. Lepiej w tym czasie po prostu poczytać sobie 
książkę samemu.  
 
Jakie były najciekawsze reakcje, z którymi się 
spotkałeś wykonując swoje performance? Czy jakaś 
Cię zaskoczyła, zdenerwowała, rozśmieszyła? A może 
zainspirowała?  
 
Podczas wykonywania Calineczki, akcji, która polega na 
tym, że gaszę światło i przez godzinę opowiadam historię 
miniaturowej dziewczynki we własnej interpretacji, ktoś 
zaczął chrapać. To było fajne, bajki są w końcu od tego, 
żeby usypiać, szczególnie w ciemności. 
 
Wykonując performance, wchodzisz z publicznością 
w interakcję. W Głodzie osoby z publiczności muszą 
odpowiadać w odpowiednich momentach tekstu ude-
rzaniem sztućców o naczynie. W występie podczas 
Podwodnego Wrocławia pozwalasz się o(b)lać wi-
dzom. Czy wyobrażasz sobie stworzenie performance 
pozbawionego udziału publiczności? Tym samym 
interesuje mnie, jakie znaczenie ma dla Ciebie 
widownia? 
 
Nie wyobrażam sobie. Tak jak powiedziałem wcześniej, 
performance to kontakt z widzem, z jego żywymi reak-
cjami.  
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Zadałam to pytanie, ponieważ bardzo często 
performance, zwłaszcza taki, jak Twój Człowiek-Małpa 
wymagają od artysty odwagi. W jaki sposób rodzaj 
publiki, przed którą występujesz, decyduje o wyborze 
performance? Czy przewidując, że możesz spotkać się 
z mniej otwartą publicznością, wybierasz „grzecz-
niejszy” performance, czy wręcz przeciwnie, lubisz 
„wsadzić kij w mrowisko”?  
 
Więcej odwagi wymagałoby ode mnie po prostu usiąść przed 
ludźmi i czytać. Bo bardziej boję się robić coś niekomuni-
katywnego, nieatrakcyjnego, nudnego. Jeśli jest to widownia, 
która przyszła na performance, nie cenzuruję się, to by nie 
miało sensu. Jeśli ludzie przychodzą na coś reklamowanego 
jako spotkanie autorskie, wtedy rzeczywiście oceniam, co 
ma sens, a co byłoby już na siłę. Na siłę nikogo nie będę 
szokował. Wtedy jestem trochę grzeczniejszy.  
 
A tak właściwie – czemu akurat Małpa?    
 
Człowiek-Małpa powstał na potrzeby książki Szkielet 
Małpy. Na ekranie puszczałem tekst, na żywo, przed 
ekranem, wykonywałem go, przedstawiałem fabułę – ale 
z poziomu właśnie małpy, małpim językiem i małpimi moż-
liwościami. A dlaczego małpa? Człowiek jest taką koślawą 
małpą. Jest zwierzęciem nie pogodzonym ze swoją 
zwierzęcą naturą. Nieakceptującym jej, wymyślającym 
sobie jakieś uwznioślające bajki, które od tego świata 
zwierzęcego mają go odgrodzić, wywyższyć. Jest w nas 
wielki lęk przed byciem po prostu zwierzęciem, takim, jak 
każde inne. Bez żadnych wzniosłych celów, misji, wielkich 
sensów i życia wiecznego.  
 
Co się stało z Człowiekiem-Małpą? 
 
Ma się we mnie doskonale. Ale już nie występuje.  
 
Czy w kulturze obrazkowej, w dobie show, perfor-
mance może stanowić ratunek dla poezji? Oswojenie 
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z nią młodego pokolenia? Wypchnięcie jej do main-
streamu? 
 
Myślę, że mainstream nie jest odpowiednim miejscem dla 
poezji. W tym znaczeniu poezji nic nie uratuje. Poezja 
współczesna ma zbyt skomplikowany przekaz, by iść z nim 
do ludu. I nie ma sensu tego zmieniać. By wejść do main-
steramu, poeci musieliby zacząć mówić rzeczy gładkie, 
proste i przewidywalne, rzeczy, które i tak wszyscy mówią 
dookoła. Nie ma co się tam pchać. 
 
Jakie są Twoje najbliższe artystyczne plany? 
 
W tym roku opublikowałem dwie książki – nową powieść 
i wiersze zebrane. Teraz chcę mieć kilka lat spokoju, pra-
cować bez ciśnienia nad dłuższymi, trudniejszymi projek-
tami. Pierwszy z nich to wspomniana już Calineczka. Tunel 
– to równocześnie powieść, historia mówiona (którą już 
prezentowałem w kilku miejscach, m.in. w galerii Goldex 
Poldex) oraz komiks tworzony razem z Olą Winnicką. 
W Calineczce tematem jest niedojrzała emocjonalnie ko-
bieta. Drugi projekt (też długodystansowy) to reinter-
pretacja, tym razem nie baśni, lecz amerykańskiego ko-
miksu z początku XX wieku, stworzonego przez Winsora 
McCaya, jednego z moich największych mistrzów, Slum-
berlandu. Piszę dla niego nowe odcinki. Tu opowiadam 
o niedojrzałym emocjonalnie mężczyźnie. Zarówno frag-
menty Calineczki, jak i Slumberlandu, publikowałem, rów-
nież w Sieci, ale do zamknięcia całości jeszcze daleko. 
Calineczki w wersji mówionej można posłuchać tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=EY6b3HWOyaE. Począ-
tek Slumebrlandu można poczytać tutaj: http://kaczano 
wski.word press.com. 
 
Dzięki za rozmowę. 
 

 
[2014] 
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Polska-Anglia (nie tylko) literacko. 
Z Markiem Kazmierskim 

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
[Rozmowa przeprowadzona w Czytelni CSW „Znaki Czasu” 
w Toruniu w ramach cyklu „Literaci po godzinach”] 
 
 
Anna Dwojnych: Z czym głównie kojarzono polską 
emigrację, kiedy wyjechałeś na Wyspy w 1985 roku? 
 
Marek Kazmierski: Gdy wylądowałem w zachodnim Londy-
nie 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. 
 
To podejście chyba zmieniło się w czasach, kiedy 
zakładałeś swoje wydawnictwo i nastąpiła fala emig-
racji 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 angiel-
skiej marynarki, a później oficjalnym artystą koronacji. 
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Stało się tak, ponieważ Topolski nie identyfikował się ani 
z Polską, ani z Wielką Brytanią, po prostu pracował i robił 
doskonałą sztukę. Tu pojawia się pytanie, czym jest tożsa-
mość 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 po-
chodzą 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 głów-
nie 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 out-
siderskiej 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 potrze-
bujemy kategoryzowania i generalizacji, ale my właśnie sta-
ramy 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 
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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 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 poz-
biera 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 przesz-
czepić na brytyjski grunt wzorce literackie z Polski, 
czy też zamyka się we własnym gronie? 
 
Z jednej strony jest bardzo słabo, jeśli chodzi o kulturę po-
lonijną w Wielkiej Brytanii, z drugiej  jest cała masa artys-
tów, 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.  
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W jakim języku piszesz?  
 
Piszę jedynie po angielsku. Uczyłem angielskiego zarówno 
w więzieniach i centrach uchodźców, jak też dyrektorów 
banków międzynarodowych, więc wiem, jak różnią się 
narzędzia, którymi są pisanie, czytanie, mówienie i słu-
chanie. 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 wydaw-
nictwie 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 
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po prostu przekazują je za absolutny bezcen takim fun-
dacjom, jakie ja prowadzę, żeby ktoś się tym opiekował. 
W centrum Londynu robimy warsztaty szycia książek ręcz-
nych, 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? 
 
Gdy wybierasz autorów, których będziesz tłumaczył, 
kierujesz się osobistymi sympatiami czy radami in-
nych? 
 
Kieruję się własną wrażliwością, radami innych, a przede 
wszystkim tym, co, jak mi się wydaje, zainteresuje czytel-
nika.  
 
Jaki jest zasięg wydawnictwa OFF_PRESS? Reklamu-
jecie 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 ksią-
żek. W swojej pracy skupiłem się na świecie poważnej 
literatury i poetów, świecie akademickim i tak, jak rok temu 
ściągaliśmy do Londynu Wiedemanna, Bargielską, Deh-
nela, 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 kar-
nych czy pacjentów szpitali psychiatrycznych? 
 
Robiłem warsztaty literackie w szkołach i w więzieniach. 
Wierz mi, jak spuścisz tych ludzi ze smyczy, są w stanie 
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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. 
 
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 wię-
ziennej”? 
 
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 produ-
kować kulturę. Kultura jednak jest czymś innym niż sztuka. 
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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 pow-
szechną. A sztuka? To już zostawmy nielicznym.  
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

[2014] 
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Raz, dwa, trzy… aż do setki. 
O grach i granicach, ucieczce od 

banału oraz poezji 
z redaktorami antologii 

Poeci i poetki przekraczają granice. 
Sto wierszy, 

Konradem Cezarym Kęderem 
i Elizą Kącką, 

rozmawiają Adrianna Biedrowska 
i Sabina Kwak 

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

[2012]
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Podręcznik do współczesności. 
Z Piotrem Macierzyńskim 
rozmawia Anna Dwojnych 

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

[2012]
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Nieszkodliwe dziwactwa. 
O ulubionych książkach 
z Aleksandrem Madydą 

rozmawia Grzegorz Giedrys  
 
 
Grzegorz Giedrys: Eneida uchodzi za literaturę, którą 
się dręczy uczniów na lekcjach łaciny. Tekst ma ponad 
2 tysiące lat. Dlaczego na Ciebie aż tak działa? 
 

Aleksander Madyda: 
To pytanie można 
odnieść do wszyst-
kich tytułów, o któ-
rych będziemy roz-
mawiać. Po prostu 
te utwory budzą we 
mnie żywe reakcje 
emocjonalne.  
 
Przyznanie się do 
lektury Eneidy brzmi 
dość snobistycz-
nie, nie uważasz? 
 
Zdaję sobie sprawę, 

że mogę wypaść tu na snoba, ale naprawdę da się nie 
traktować Eneidy jak szacownego zabytku z zamierzchłej 
przeszłości. Mam takie nieszkodliwe dziwactwo: lubię czy-
tać eposy, prawdopodobnie dlatego, że, jako odbiorca lite-
ratury, czasami chcę się oderwać od rzeczywistości znanej 
mi z doświadczenia i zanurzyć się w egzotyce, a właśnie 

Ulubione książki 
Aleksandra Madydy: 

 
Wergiliusz, Eneida  

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

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

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

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

 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

75 
 

świat eposów jest bardzo egzotyczny. Typowa epopeiczna 
wizja rzeczywistości zupełnie nie przystaje do współ-
czesnej wiedzy o człowieku, jest oparta na mitach, bohate-
rowie są nieskomplikowani, przedstawiają sobą jedną, 
dominującą cechę charakterologiczną, a ich wartościo-
wanie etyczne jest czytelne. Rzeczywistość eposu jest 
więc silnie skonwencjonalizowana, brak w niej niejedno-
znaczności, na którą z kolei jest wyczulony dzisiejszy 
myślący czytelnik. Widziana na tym tle Eneida jest utwo-
rem bardzo nowoczesnym w tym sensie, że mam poczucie 
wspólnoty doświadczeń z jej bohaterami, współodczuwam 
z nimi. Rozpacz Dydony po utracie Eneasza czy opis pło-
nącej Troi – by wymienić tylko te sztandarowe przykłady – 
robią na mnie niezmiennie wielkie wrażenie. Jest to więc 
utwór ponadczasowy. U Homera natomiast znajduję tylko 
czasami fragmenty, które są w stanie mnie poruszyć, i, co 
znamienne, dotyczą one z reguły nie herosów, a zwykłych 
ludzi, przede wszystkim dzieci, np.: 
 
„Tak kiedy chłopiec z piasku nad morzem 
Ledwie kopiec usypie w dziecinnej igraszce, już zaraz 
Burzy w zabawie, trącając budowlę rękami, nogami” 
(przekład Kazimiery Jeżewskiej). 
 
To wzruszające, gdy się  pomyśli, że tysiące lat temu dzie-
ci były takie same, a genialny epik nie przebywał wyłącznie 
w świecie mitów, lecz uznał taki właśnie przyziemny motyw 
za godny unieśmiertelnienia. Tak więc i Homera da się 
czytać, choć w moim oglądzie to literatura, ogólnie rzecz 
biorąc, bardzo archaiczna w stosunku do dzisiejszych wy-
obrażeń o człowieku. 
 
To chyba dlatego Eneidę czytają dziś jedynie łacin-
nicy. 
 
Gdyby zmienić podejście do Eneidy i nie tyle uczyć 
w oparciu o nią łaciny, a ukazywać ją jako utwór uniwer-
salny, mówiący o człowieku jako istocie w pewnym sensie 
niezmiennej, to z pewnością nie stanowiłaby ona dla ucz-
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niów źródła udręk. Myślę, że najlepiej by było najpierw 
zachęcić do samodzielnej lektury Eneidy w wersji polskiej 
(mamy jeden wybitny przekład – Ignacego Wieniewskie-
go), a następnie na lekcjach próbować tłumaczyć pewne 
fragmenty z oryginału. Mogłoby się wtedy okazać, że 
Wergiliusz to po prostu świetny pisarz. 
 
Jako swój ulubiony wskazałeś zbiór poezji irlandzkiej 
od VI do XII wieku. Wiem, że Miodopój był szalenie 
popularny w latach 70. i że do dziś wielu czytelników 
chętnie do tej antologii wraca. 
 
Wyobraź sobie ówczesną Europę: Cesarstwa Rzymskiego 
już dawno nie ma, na jego gruzach powstają różne 
barbarzyńskie państwa i państewka, pamięć o dorobku 
kultury grecko-rzymskiej właściwie nie istnieje, bo sztukę 
pisania i czytania mają opanowaną tylko nieliczni, czyli 
mnisi. I oto na krańcach tego świata, tak dalekich, że 
nawet nie dotknęła ich wędrówka ludów, jest kraj, w którym 
dokonała się harmonijna ewolucja pogańskiej kultury cel-
tyckiej w irlandzką kulturę chrześcijańską. W odróżnieniu 
od anglosaskich sąsiadów Irlandczycy po chrystianizacji 
nie odrzucili swego dotychczasowego cywilizacyjnego 
dorobku, przeciwnie – kontynuowali go, wzbogacając ele-
menttami chrześcijańskimi. To umożliwiło im zachowanie 
ciągłości tradycji kulturalnej, a w konsekwencji – wytwo-
rzenie niezwykle oryginalnej literatury, zadziwiającej doj-
rzałością wyrazu i stopniem skomplikowania formalnego. 
Jest wielką zasługą Ernesta Brylla i Małgorzaty Goraj, że 
w latach 70. zyskaliśmy dostęp do tego fenomenu. 
Wczesne średniowiecze zwykło się nam kojarzyć z mro-
kami barbarzyństwa, tymczasem ówczesna Irlandia jaskra-
wo przeczy temu stereotypowi. Co więcej, stworzona wte-
dy poezja zadziwia kunsztownością formy i nowo-
czesnością ujęcia spraw egzystencjalnych. 
 
Czy jest jakiś utwór z tego zbioru, który szczególnie do 
Ciebie przemawia? 
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Sławny wiersz Stara kobieta z Beare. To utwór dość długi, 
więc zacytuję tylko początkowy fragment: 
 
„Morze spełza od brzegów 
Zostawia 
Przegniłe wodorosty 
Martwe włosy 
 
We mnie 
 
Morze umiera 
Odpływa 
Ja jestem 
Stara kobieta z Beare 
 
Byłam 
 
Piękna 
 
Dziś umiem umierać 
 
I zrobię to dobrze”. 
 
Po lekturze tego wiersza możemy przekornie zapytać, czy 
potoczne wyobrażenia o postępie w zakresie rozwoju 
sztuki są zasadne, czy Eliot, Rilke i Różewicz to 
rzeczywiście nowatorzy, czy też rację mają postmoderniści 
utrzymujący, że wszystko już było. No bo weźmy inny 
irlandzki wiersz, Niepewność: 
 
„Za dnia 
W nocy 
Na lądzie 
W morzu 
Wiem o tym 
Przypominam 
Wciąż na nowo 
Na nowo 
Muszę umrzeć 
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Nie wiem dlaczego 
Nie wiem jak 
Nie wiem kiedy”. 
 
Wielu czytelników może zdziwić to, że poważny wykła-
dowca literatury chętnie sięga po fantasy, a więc litera-
turę popularną. Mówię tu o Władcy Pierścieni. 
 
A czemu nie? Przecież „poważny wykładowca literatury” to 
też człowiek, który od czasu do czasu potrzebuje wytch-
nienia. 
 
Nie zrozum mnie źle, Tolkien to bez wątpienia wielki 
pisarz. 
 
Tolkiena doceniam jako świetnego odnowiciela literatury, 
umiejącego kreować światy niemające żadnych bezpoś-
rednich odpowiedników w historycznej rzeczywistości 
ludzkiej. Jako badacz zafascynowany literaturą i kulturą 
średniowiecznej Europy, Tolkien podjął się karkołomnego 
zadania wskrzeszenia świata archaicznych wierzeń, mitów 
i eposów, i udało mu się tego dokonać w stopniu więcej niż 
zadowalającym. Opowiedział historię wielowątkową, pełną 
wyrazistych postaci, niesamowitych opisów i heroicznych 
zmagań, która to historia budzi spontaniczne, silne, a za-
razem proste reakcje uczytelnika. Gdy pod koniec 
pierwszego tomu Gandalf ginie w czeluściach Morii, mia-
łem do autora niemalże pretensje o uśmiercenie (pozorne, 
jak się na szczęście potem okazało) tego bohatera i chcia-
łem porzucić dalszą lekturę. [Smiech] Na swoje us-
prawiedliwienie mogę powiedzieć tojedynie, żebyłem 
wówczas relatywnie młody. Jest to więc powieść bardzo 
dobrze napisana, a w ramach konwencji fantasy niewąt-
pliwie wybitna, nie jest to jednak literatura wielka. Jak 
powiedziałem, Tolkien reaktywował świat dawnych eposów 
– a więc świat stosunkowo prosty, z czytelnym podziałem 
na dobro i zło, bez złożonej psychologii postaci, w którym 
to świecie ostatecznie triumfuje dobro. Ta aksjologiczna 
prostota w połączeniu ze znakomitym opanowaniem 
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warsztatu pisarskiego zapewniła dziełu Tolkiena niesły-
chane wzięcie na całym globie, co jest najlepszym dowo-
dem, że trylogia Tolkienowska należy nie do literatury 
wysokiej, lecz do popularnej – tak samo, jak trylogia Sien-
kiewiczowska. Ale i taka literatura jest potrzebna. 
 
Zaskakuje mnie obecność obok siebie zbiorów wierszy 
dwóch poetów: Konstandinosa Kawafisa i Tadeusza 
Różewicza. Dzieli ich wszystko: twórczość greckiego 
poety jest głęboko zatopiona w idiomie kulturowym, 
estetyczna, w jakimś stopniu helleńska i neoklasy-
cystyczna; Różewicz tymczasem bywa całkowicie 
apoetycki, niemetaforyczny. 
 
Zgadza się. Być może moje upodobanie do tych autorów 
bierze się stąd, że nie jestem przywiązany do jakiejś jednej 
konwencji, cenię zaś sobie przede wszystkim 
uniwersalność i szczerość. Kawafis tworzył na przełomie 
XIX i XX wieku wiersze, dla których polski czytelnik może 
znaleźć z trudem tylko jeden, w dodatku znacznie póź-
niejszy rodzimy odpowiednik: poezję Zbigniewa Herberta. 
Ale to analogia myląca, bo powierzchowna. Herbert był 
moralistą, zbiorowość stawiał ponad jednostką, reinterpre-
tował mity i dawną historię w kontekście doświadczeń 
współczesnej sobie epoki totalitaryzmów, tymczasem 
Kawafis starał się dostrzegać przede wszystkim problemy 
egzystencjalne, jednostkowe dramaty, zdarzające się 
zawsze i wszędzie, niezależnie od epoki historycznej. 
Najbardziej zaś w moich oczach różni tych poetów to, że 
Herbertowi obce było występowanie przeciwko tabu 
historycznym i kulturowym, tymczasem Kawafis był pod 
tym względem niezwykle bezkompromisowy – być może 
również dlatego, że niespecjalnie zależało mu na publi-
kacji, gdyż pisał przede wszystkim do szuflady. Np. wiersz 
Sąsiedni stolik w przekładzie Zygmunta Kubiaka: 
 
„Musiał on mieć zaledwie dwadzieścia dwa lata. 
A jednak jestem pewny, że mniej więcej 
przed tyloma latami tym samym ciałem się cieszyłem. 
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To nie jest gorączka erotyczna. 
A wszedłem do klubu przed chwilą, 
nie było czasu, żebym dużo wypił. 
Tak, tym samym ciałem się cieszyłem. 
 
A jeśli nie wiem, gdzie – jedna luka w pamięci nic nie znaczy. 
Teraz, gdy on siedzi tam, przy sąsiednim stoliku, każdy  

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

 
 

[2013] 
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Kobiecość zza katedry. 
O „kobiecym” (i nie tylko) w literaturze 

z Anną Nasiłowską 
rozmawiają Aleksandra Szwagrzyk 

i Jakub Osiński 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk: Kobieta powinna być pisarką 
czy kobietą-pisarzem? Jak Pani widzi to rozgrani-
czenie? 
 
Anna Nasiłowska: Słowo „pisarka” nie przysparza 
większych problemów, podobnie jak z słowo  „poetka”. 
Oba się przyjęły, są używane od dawna, czego nie da się 
powiedzieć o  „ministrze”.  Ani lekarka, ani nauczycielka 
także nie już budzą niczyjego zdziwienia, choć kobiety 
zaczęły pracować jako lekarki dopiero na początku XX 
wieku. Kłopot jest z „krytyczką literacką”, bo to okropnie 
brzmi, toteż ja, gdy się przedstawiam, czasem mówię o 
sobie „pisarka, badaczka literatury, krytyk”... Trochę 
androgynicznie i tak mi się podoba. Nasz język mocno 
podkreśla  rodzaj gramatyczny (czyli: gender) i nie zawsze 
jest tu pełna symetria, co powoduje   niedogodności. An-
gielski jest dużo bardziej neutralny, nie wymaga za 
każdym razem ścisłego określenia, jakiej płci jest lekarz, 
profesor czy kierowca.  
 
A.S.: Czy to lepiej?  
 
Systemy języków indoeuropejskich zwykle traktują jako 
podstawowe formy męskie i to  stanowi  poważniejszy 
problem, gdyż może wzmacniać zjawisko nazywane 
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językową niewidocznością kobiet. Proponuję mały test. 
Gdy zapytamy o pisarzy polskich, to kto przyjdzie nam do 
głowy? Prus, Sienkiewicz, Żeromski... i kto jeszcze? A Zo-
fia Nałkowska i Maria Dąbrowska? A jeśli zapytamy 
o „poetów polskich”, to jaką uzyskamy odpowiedź? 
Zapytajmy znajomych, zapewne okaże się, że nawet 
nazwisko Szymborska nie pojawi się wśród pierwszych 
odpowiedzi. Automatycznie nastąpi kategoryzacja pod 
wpływem gramatyki: poeci=zbiór osób, do którego 
wchodzą piszący wiersze mężczyźni. Ale np. język chiński 
jest pozbawiony kategorii rodzaju gramatycznego i jakoś 
trudno byłoby powiedzieć, by dawna kultura chińska była 
mniej patriarchalna, skoro tam wiązało się stopy 
dziewczynkom, żeby miały urocze, małe stópki. One 
potem nie mogły normalnie chodzić, trzeba było je nosić 
w lektykach. Język – to nie wszystko.   
 
Jakub Osiński: Z „panią profesor” i „profesorką” jest 
chyba większy problem… 
 
Tak, bo to nie to samo znaczy. „Profesorka” to jakby trochę 
mniej, sprawia to sufiks -ka. Za to „ministra” brzmi 
dostojnie [śmiech], choć zarazem sprawia kłopot, bo to jest 
neologizm bardzo świeżej daty. Trochę więc „kłuje”. Ale 
może to dobrze, zwraca uwagę na problem obecności 
kobiet w życiu publicznym. 
 
J.O.: Podkreślanie „kobiecego pióra”, „kobiecego doś-
wiadczenia”, „kobiecego punktu widzenia” jest wśród 
krytyków częste, wręcz nagminne, choć statystycznie – 
zupełnie nieuzasadnione. Czy jest to przejaw wartoś-
ciowania, dyskryminacji, uznania „męskiego doświadcze-
nia” za powszechne, uniwersalne? 
 
Akurat kategoria doświadczenia, którą Pan wymienił, może 
być mocno związana z płcią. Francuska pisarka i filozofka, 
przyjaciółka Derridy, Helene Cixous, której manifest 
Śmiech Meduzy tłumaczyłam na polski, uczyniła z tego 
program. Według niej kobiecość to coś rewolucyjnego. 
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W jej ujęciu kobiece pisarstwo mogłoby doprowadzić do 
przezwyciężenia  dystansu między tekstem a elementar-
nym poziomem egzystencji, powinno dążyć do zgody 
między poziomem ciała, a więc wewnętrznym rytmem 
oddechu, odczuwaniem emocji i zapisem. Ale ma Pan 
rację, że to nie jest proste. Cixous dla tej awangardowej 
praktyki przywołuje przykłady – monolog Molly z Ulissesa 
Joyce'a, utwory Geneta… a więc napisane przez 
mężczyzn. Mnie się wydaje, że w mojej twórczości 
literackiej dotknęłam takich sfer doświadczenia, które 
mogły być poruszone tylko przez piszącą kobietę. Mam tu 
na myśli Czteroletnią filozofkę ale przede wszystkim 
Księgę początku (2002), utwór o pierwszych miesiącach 
bycia z nowonarodzonym dzieckiem. Jestem bardzo 
przywiązana do formuły, którą wobec mojej książki 
zastosowała nieżyjąca już poetka Małgorzata Baranowska. 
Napisała, że to utwór uniwersalny, bo każdy się przecież 
urodził....  Proste: jak jajko Kolumba. Żeby na to wpaść 
trzeba jednak uniezależnić się od stereotypu literackiego, 
który skazuje taki temat na marginalność, jeśli na 
nieistnienie.  
 
A.Sz.: Co dla Pani oznacza „kobiece”, co jest w litera-
turze kobiece, czym jest kobiecość w literaturze i czy 
w ogóle istnieje coś takiego jak literatura kobieca i jaki 
jest jej stosunek do literatury dla kobiet? 
 
W wydanej w 2014 roku Encyklopedii gender jest moje 
hasło „powieść kobieca”. Jest ono zapisem wahania: 
z jednej strony „powieść kobieca” to zwykłe czytadło, coś 
stereotypowego i komercyjnego, mało ambitny utwór o am-
bicjach bestselleru, z drugiej – tkwi tu bardzo interesujący 
potencjał do wykorzystania.  
 
J.O.: Czy to, co w literaturze „kobiece”, jest Pani 
zdaniem dla mężczyzn w pewien sposób niedostępne?  
 
O, można by wysnuć kilka ciekawych teorii. Na przykład 
wg Junga wewnętrzną postacią, która zapewnia napęd dla 
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twórczości mężczyzny jest jego Anima, a więc postać 
kobieca. To by się nawet zgadzało, zdumiewająco wielu 
pisarzy angażowało się w stworzenie pełnowymiarowych 
psychicznie postaci kobiecych… jak Pani Bovary czy Anna 
Karenina. Jednocześnie według Junga postacią, z której 
pośrednictwa musi korzystać kobieta – artystka,  jest jej 
Animus. I tu jest gorzej, bo on jest dużo gorszym 
pośrednikiem, nie daje łatwego  dostępu do głębokich, 
intuicyjnych warstw podświadomości. Teoria jest 
interesująca, ale czy prawdziwa? Nie dałabym za nią 
głowy. Tym bardziej, że jestem historykiem literatury. I sko-
ro ja jako ktoś odpowiedzialny za takie wielkie, 
uniwersalistyczne syntezy jestem w stanie poradzić sobie 
z ich tworzeniem, to nie sądzę, aby  „kobiece” było  
niedostępne dla mężczyzn. Literatura gejowska nie jest 
tylko dla gejów, prawda?  Literatura w ogóle jest taką 
otwartą przestrzenią znaczeń, ona zajmuje się „psuciem” 
różnych porządków dyskursu, w których na przykład to, co 
męskie i to co kobiece mogłoby być traktowane jako 
opozycja bez pola wspólnego.   
 
A.Sz.: W wywiadach zawsze wypada zapytać o ulu-
bionych autorów, ale pomińmy to na rzecz czegoś 
ciekawszego – jakich autorek Pani najbardziej nie 
lubi? Kto Panią literacko drażni i dlaczego? 
 
W tej chwili literaturę najnowszą czytam wyrywkowo, 
często wydaje mi się, że jak coś jest nagle wychwalane 
i nawet nagradzane z powodu jakiś mód i trendów – to nie 
ma powodu, żebym ja się na to rzucała, albo czytam 
i bywam rozczarowana. Poza takimi miejscami jak 
bydgoski „Kwartalnik Artystyczny”, który ma specyficzne 
oczekiwania, prawie już nie uprawiam krytyki literackiej, 
a jeśli pisze się mało, to poświęcanie czasu na 
„zjeżdżanie” czegoś, co jest niedobre, byłoby marno-
waniem wysiłku. Może tam jest coś ciekawego, a tylko ja 
tego nie widzę? Krytyk powinien nieustannie pracować nad 
swoją własną wrażliwością, nie poprzestawać na: „dobre”, 
albo „niedobre”, bo mi nie smakuje…  
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A.Sz: A co z literatury kobiecej Pani czyta? 
 
Ostatnio przeczytałam prawie wszystkie powieści Marii 
Rodziewiczówny. To spore poświęcenie, ona żyła dość 
długo, pisała najpierw po dwie powieści rocznie... Zebrała 
się długa półka. Dochody inwestowała w prowadzony 
przez nią majątek Hruszowa na Polesiu, potrzeby były 
duże, więc napisała całą półkę powieści. Uważam, że to 
było ciekawe doświadczenie lekturowe. Rodziewiczówna 
ma okropną opinię, uważa się, że to musi być jakiś 
straszny kicz, ona się zwykle myli z Mniszkówną. Miłosz 
jednak pisał o Rodziewiczównie z pewną dozą sympatii, 
jego babka czytała jej powieści, poza tym ona dobrze 
znała Litwę i Polesie. To było bardzo ciekawe z powodów 
poznawczych. Rodziewiczówna była solidną realistką, 
uprawiała dość schematyczną dydaktykę społeczną. Ale 
jak coś poznała z autopsji albo z drugiej ręki, to jej obraz 
jest interesujący. Oczywiście napisałam o Rodziewiczów-
nie szkic, który ukazał się w „Dekadzie Literackiej” 
i wejdzie w skład tomu o tradycji powstania styczniowego. 
Rodziewiczówna była poniekąd „pogrobowcem” pow-
stania, jej matka, będąc w ciąży, przenosiła broń, co 
zakończyło się zesłaniem rodziców na Syberię. W jej 
surowości moralnej i kulcie pracy odbija się  doświad-
czenie biedy, wynikającej utraty źródeł utrzymania. Hru-
szowa – to był nagły dar losu, umarł bogaty wuj… Pewnie 
przed przyswojeniem sobie pokaźnej dawki feminizmu 
byłabym mniej skłonna zainteresować się pisarką uważaną 
za  mało ambitną dostarczycielkę sentymentalnych historii 
dla mniej wykształconej kobiecej publiczności. Po 
pierwsze, ona nie jest sentymentalna, po drugie – takie 
poglądy warto sprawdzać. Mogą być krzywdzącą etykietką.  
 
J.O.: A co z bohaterkami literackimi? Darzy Pani 
szczególną sympatią niektóre postaci właśnie dlatego, 
że to kobiety? Ponieważ uosabiają bliskie Pani wzorce 
artystyczne, postawy życiowe itd. 
 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

91 
 

Jak się już jest zawodowcem, to nie można zdać się na 
„lubię” czy „utożsamiam się”. Czy Telimena da się lubić? 
Okazuje się, że tak, bo dobrze się o niej pisze. Zosia – to 
mniej ciekawa bohaterka. Wspominam o tym, gdyż 
Encyklopedia gender, owoc pięciu lat pracy sporego 
zespołu, w zamyśle miała mieć kontynuację w postaci 
przeglądu figur i bohaterek literackich i ja napisałam hasło 
poświęcone Telimenie. Kiedy nasz  projekt zostanie 
zamknięty – nie wiem, na razie zostały zebrane materiały 
i trzeba by jeszcze w to włożyć trochę pracy. 
 
Dziękujemy za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

[2015] 
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Rowerem dookoła życia. 
Z Jackiem Podsiadłą 

rozmawiają Tomasz Dalasiński, 
Aleksandra Szwagrzyk 

i Paweł Tański 
 
 
Tomasz Dalasiński: W jednym ze swoich wierszy na-
pisał Pan, że pracował w Toruniu przy odśnieżaniu 
miasta. Jesteśmy pismem toruńskim, więc niejako 
z obowiązku chcielibyśmy zapytać, jak to z tym było, 
kiedy to było, czy dobrze się odśnieżało, słowem – jak 
Pan to wspomina. 
 
Jacek Podsiadło: Odśnieżało się bardzo dobrze. To było 
w czasach, kiedy prowadziłem romantyczny żywot dzikie-
go włóczęgi, czyli osiemdziesiąty piąty lub osiemdziesiąty 
szósty rok. Tak, to była dokładnie ta zima. Ja wtedy 
podróżowałem bez celu po Polsce, często zatrzymując się 
u przyjaciół, znajomych i pracując dorywczo, żeby zarobić 
na tak zwane życie i kolejną jakąś tam podróż w siną dal. 
W Toruniu pracowałem u pewnego człowieka (nawiasem 
mówiąc, szwagra Kazika Staszewskiego – nie zdradzę tu 
chyba wielkiej tajemnicy). Odśnieżanie miasta było jednym 
z elementów sprzątania miasta, bardzo mi się to podobało, 
bo praca przy uprzątaniu śmieci jakoś tak wtedy nobili-
towała. Odkąd się naczytałem utopijnych socjalistów, 
którzy do prac przy gównie i śmieciach chcieli zapędzić 
dzieci, zawsze chciałem robić coś „brudnego”, czego więk-
szość ludzi nie chce robić, choć te śmieci toruńskie akurat 
takie brudne nie były. I do dzisiaj, jak widzę, że śmiecia-
reczka jedzie, to czuję takie ukłucie sympatii w sercu. 
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Paweł Tański: I długo Pan tak pracował? 
 
Do chwili, kiedy poczułem, że wystarczy i powiedziałem 
mojemu pracodawcy: „Słuchaj, dawaj kasę i spadam, bo 
mam dość tego Torunia”. A on wtedy, pamiętam, odpowie-
dział, że przecież mielibyśmy być związani na dobre i na 
złe. Skoro tak, to zapytałem, może nie bardzo grzecznie, 
ale na pewno dowcipnie, kiedy będzie dobre, bo złego było 
już pod dostatkiem? Co było może trochę przesadą, ale 
w sumie poczekałem jeszcze z miesiąc i jazda. Do Torunia 
zresztą i wcześniej, i później jeszcze przyjeżdżałem. 
Miałem w życiu szczęście do aniołów i skoro już używam 
Kazika jako słupka orientacyjnego w lesie mej młodości, to 
takim toruńskim aniołem jest dla mnie na przykład jego 
teściowa, pani Teresa. 
 
P.T.: Właśnie chciałem zapytać o inne przygody to-
ruńskie. Jak Pan w ogóle trafił do Torunia? 
 
T.D.: Właśnie; tym bardziej że Nie wiem ukazało się 
w Toruniu pod redakcją Jerzego Rochowiaka. 
No tak, ukazało się, i to niedługo później, w osiem-
dziesiątym siódmym chyba. Ja w osiemdziesiątym piątym 
roku wyfrunąłem z domu jako młody, choć metrykalnie 
dorosły, człowiek, dwudziestojednoletni, bo czegoś mi się 
chciało w życiu, a nie wiedziałem, czego. Jak każdy 
przyzwoity młody człowiek miałem samobójcze myśli, niez-
byt natrętne, ale miałem, nie chciałem służyć dwóch lat 
w wojsku, odczuwałem brak sensu życia i pomyślałem, że 
może włóczęga mi ten sens da – i właśnie ona dała mi go 
aż nadto. Do dziś myślę, że najmądrzejszą rzeczą, jaką 
zrobiłem poza spłodzeniem dzieci, było to, że jako ten 
młodzieniec wybrałem życie dzikiego włóczęgi. A do Toru-
nia trafiłem tak, że najpierw pojechałem na Mazury do 
takiego gościa, który zapraszał do siebie młodych ludzi, 
głównie studentów, z całej Polski, trochę do pracy, 
a trochę na wypoczynek. To było wtedy takie nietypowe 
działanie, bo to był schyłek komuny i mało kto robił takie 
rzeczy, tym bardziej prywatnie. I tam zaprzyjaźniłem się 
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z gościem ze Szczecina, który zaprosił mnie do siebie. 
Tam trochę pracowałem i wałęsałem się, w końcu poz-
nałem kolesia z ruchu Wolność i Pokój, który był też 
joginem zagorzałym, a mnie wtedy kręciły takie różne 
odmienne style życia, jakieś wspólnoty quasi-religijne. 
Z nim pojechałem pod Toruń, do gościa, który prowadził 
taką farmę ekologiczną z założeniem, że tam pracują 
ludzie, którzy sobie nie radzą w życiu – pracowali tam 
narkomani, kolesie, którzy wyszli z więzienia, różni 
wykolejeńcy. Myślałem, że to będzie super miejsce dla 
mnie, ale jak tam pojechaliśmy, to ta farma właśnie splaj-
towała. I z tej farmy wywoził sadzonki pomidorów człowiek 
z Torunia. Zgadałem się z nim, przyjechałem do Torunia 
i mieszkałem tam kilka miesięcy, a potem jeszcze tam 
wracałem. Ocierałem się w Toruniu o buddystów, jehow-
ców, ruchy Ananda Marga i Dzieci Boga (ten ostatni 
używał wtedy raczej nazwy Rewolucja Jezusa), więc były 
to przygody takie bardziej duchowe. Nie bardzo pamiętam, 
jak doszło do wydania tego tomiku wToruniu, który zresztą 
o tyle źle wspominam, że mi cenzura trzy wiersze wyrzu-
ciła, w ogóle o tym nie uprzedzając. 
 
A.Sz.: Mieliśmy okazję spotkać niedawno Pawła Mar-
cinkiewicza, był u nas w Toruniu i opowiadał, że po-
jechał Pan rowerem do Albanii. Czemu rowerem i cze-
mu do Albanii? 
 
A czemu gdzie indziej i czemu czym innym? Gdybym po-
jechał samochodem, to rozumiem, że by się Pani dziwiła. 
 
A.Sz.: No, to byłoby zbyt zwyczajne. Jechać tak daleko 
rowerem to bardziej niezwyczajne? Buntownicze? 
 
Dla mnie to jest zwyczajne. To znaczy, jeżeli mam gdzieś 
jechać nie „w celu”, jak teraz na spotkanie autorskie, jeżeli 
mam jechać po to, żeby odbyć podróż, na wakacje na 
przykład, to wybieram taką formę podróży, która jest 
przyjemna i znaczy coś więcej niż transport cielska. 
Generalnie siedzenie w samochodzie specjalnie przy-
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jemne nie jest, w pociągu tym bardziej, nuda i wiadomo. 
Samolotami lubiłem kiedyś latać, bo lubiłem patrzeć z góry 
na chmury, jest to fajne, ale też się nudzi, a jak gdzieś lecę 
samolotem, to czuję się jak paczka nadana pocztą; lecę 
gdzieś, do zupełnie innego świata, i nagle w nim ląduję, 
i generalnie nie kumam, co się dzieje, nie znam ludzi i ich 
mentalności, dokładnie jak turysta: trafiam gdzieś i mogę 
wytrzeszczyć gały, patrzeć, ale nie mogę zrozumieć. [Do 
przechodzącej z filiżankami z kawą organizatorki spot-
kania] Przepraszam, mogę poprosić kawę? Ja jestem 
kawoszem. [Wyjmuje z plecaka kartonik mleka sojowego] 
A teraz zaszpanuję jako koleś, który jeździ z własnym 
mlekiem. Mam nadzieję, że to się cały czas nagrywa. 
 
T.D.: Nagrywa. Wiedziałem, że to sojowe. 
 
A.Sz.: Sojowe, bo nie je Pan mięsa? 
 
Oczywiście. A Pani je? 
 
A.Sz.: Pewnie. 
 
O, no to nie ma wywiadu, koniec. 
 
T.D.: To wróćmy do roweru. 
 
Rower? Rower spodobał mi się bardzo. Odkryłem go jako 
wehikuł podróży dosyć późno, dokładnie nie pamiętam, ale 
jakoś po trzydziestce chyba. Bardzo mi się podoba 
w rowerze, po pierwsze, to, że odczuwam cieleśnie kilo-
metry, jakie pokonuję, bo pokonuję je siłą mięśni. Hm, jak 
byłem tym dzikim włóczęgą, także w Toruniu, to bardzo lu-
biłem chodzić. Z Torunia dokądś jest dwadzieścia kilo-
metrów. 
 
T.D.: Do wielu miejsc [śmiech]. 
 
No tak, ale to możliwe, że Inowrocław jest tak blisko? 
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A.Sz.: Trochę dalej. 
 
T.D.: Może Aleksandrów? 
 
O, może Aleksandrów. W każdym razie, dokądś tam wola-
łem pójść te dwadzieścia kilometrów, tym bardziej że 
droga wiodła przez las, niż jechać tam. 
 
T.D.: To na pewno Aleksandrów. 
 
A wracając do roweru, bo zapomnę – było po pierwsze, to 
teraz po drugie: gdy jadę do Albanii, to co chwila poznaję 
jakichś nowych ludzi. Jakbym tam przyjechał samochodem 
czy samolotem wylądował, to bym znowu był w innym 
świecie i nie wiedziałbym, o co tym tubylcom chodzi. A tak 
to widziałem, jak po drodze ludzie się zmieniali, jak po 
trochu coraz bardziej bałkańscy się stawali, i zaczynałem 
ich rozumieć, i kiedy już byłem w tej Albanii i z ludźmi 
rozmawiałem, to nie miałem wrażenia, że są bardzo inni. 
I krajobrazy się powoli zmieniały, więc jeśli jest coś takiego 
jak rozumienie pejzażu, to właśnie to rozumienie do mnie 
tak pomału przychodziło. Po prostu, podróż wymaga 
czasu. 
 
P.T.: A czy na styl Pana włóczęgi miała wpływ postać 
Włóczykija – jedna z najpiękniejszych postaci w lite-
raturze? 
 
Mamy na myśli tego z Muminków, tak? 
 
P.T.: Tak. 
 
Nie, ja go zawsze lubiłem ze względu na jego imię, nato-
miast jako dziecko na Muminki się za bardzo nie zała-
pałem, zresztą – Muminki są bardziej dla dorosłych tak 
naprawdę. I ja do dzisiaj Włóczykija bardzo lubię, ale to tak 
w dorosłym życiu. Pamiętam, jak mój syn był mały i byliś-
my w jakiejś sytuacji bez zabawek, w restauracji jakiejś 
chyba, i wymyśliłem Włóczykija, to znaczy robiłem tak pal-
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cami [gest] i on chodził pomiędzy nami, i to był mój Włó-
czykij. Imię wziąłem z Muminków, ale w czasach toruń-
skich, niestety, a może i na szczęście, ze wszystkich 
włóczykijów postacią najbardziej inspirującą był dla mnie 
Stachura. 
 
P.T.: Właśnie o to chciałem zapytać w związku z Alek-
sandrowem, Ciechocinkiem i Całą jaskrawością. 
 
No, ja do dzisiaj czytam o sobie, że wpływowi Stachury 
uległem, życiopisanie i te sprawy – i to w zasadzie jest 
prawda, tyle że nie w obrębie literatury. Bo kiedy byłem 
tym młodzieńcem, który nie wiedział, co zrobić z własnym 
życiem, to właśnie Stachura podsunął mi rozwiązanie, że 
można zostać włóczykijem, więc w tym sensie sporo mu 
zawdzięczam. Natomiast jako poecie nie zawdzięczam mu 
chyba niczego, bo jego poezja mi się nigdy nie podobała, 
te wszystkie piosenki i takie tam. Proza mi się podobała, 
ale ja jestem poetą, nie prozaikiem, więc literacko jego 
proza też mnie nie ukształtowała. Czyli on na młodego 
mnie wywarł duży wpływ, ale jako taki, powiedzmy, idol 
czy wzorzec, a nie jako poeta. 
 
P.T.: Ale w Ciechocinku Pan nie pracował, nie miał Pan 
okazji? Tak jak Stachura właśnie, który to opisał w Ca-
łej jaskrawości? 
 
Nie, ale odbyłem romantyczną podróż jego śladami, właś-
nie wroku 1985. Nawet – jak obiecacie, że nie będziecie 
jeść mięsa – dam Wam zdjęcia, jakie wtedy zrobiłem, 
których nigdy nigdzie nie opublikowałem. Deklaracja: obie-
cajcie, że nie będziecie jeść mięsa. 
 
P.T.: Obiecuję. 
 
A.Sz.: Obiecam. 
 
Nie „obiecam”, tylko „obiecuję”. 
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A.Sz.: Obiecuję. 
 
T.D.: No ja obiecać nie mogę. 
 
No to nie będzie zdjęć. Słabe ogniwo, przekonajcie kolegę. 
 
P.T.: Tomku, obiecaj. 
 
T.D.: No to obiecuję [śmiech]. 
 
O.K. [śmiech]. Toruń to dobre miasto do porzucania 
mięsożerstwa, ja właśnie w Toruniu wyzwoliłem się z tego 
wstydliwego nałogu ćwierć wieku temu. No, to witam Was 
w gronie normalnych ludzi i z wielką przyjemnością dam 
Wam te zdjęcia. Jakoś tak niedawno wpadły mi w ręce, 
nawet nie byłem pewny, że jeszcze je mam. Rzeczywiście 
byłem wtedy taki nawiedzony, że robiłem zdjęcia temu 
stawkowi, który Stachura kopał, w Nieszawie byłem, gdzie 
zrobiłem zdjęcie balustrady, którą on opisał, jak ją gryzł 
zębami. No, to może już dziś mieć wartość dokumentalną, 
bo nie wiem, czy ta balustrada przetrwała do dzisiaj, 
a przecież samo zdjęcie stalowej rury ze śladami zębów 
pisarza to już jest coś, co się nadaje do muzeum literatury. 
 
T.D.: A w piłkę Pan grywa jeszcze czasem? Zdarza się? 
 
Tak! Głównie z synem moim. Ostatnio odkryliśmy coś, co 
się nazywa siatkonoga, taka siatkówka nożna, bo w skle-
pie sportowym takie siatki akurat sprzedawali. A jak gdzieś 
jedziemy na wakacje, to lubimy grać w piłkę, a trudno 
jechać na wakacje i znaleźć tam dwudziestu dwóch 
chętnych do gry, więc lubimy takie formy piłki nożnej, które 
można uprawiać we dwóch. 
 
A.Sz.: A Pana dzieci zajmują się też jakoś literaturą, 
czy zupełnie się od tego odcinają? 
 
Ani się nie odcinają, ani się nie zajmują. Mój syn ma teraz 
osiemnaście lat i życzliwie mi kibicuje, to znaczy: jemu się 
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podoba to, że ja piszę, czyta to, co napisałem i chętnie 
wyraża swoje zdanie. A ponieważ napisałem też kilka 
książek dla dzieci, naturalną koleją rzeczy było to, że to on 
był ich pierwszym czytelnikiem i mówił, co mu się podoba, 
a co nie. A córka ma dopiero sześć lat i ułożyła tylko jeden 
wiersz: „Dupa, kupa, zupa”. Jest z niego tak zadowolona, 
że nie układa nowych, tylko ciągle delektuje się tamtym. 
 
P.T.: A córka dopomina się, żeby rodzice czytali Mu-
minki na głos? 
 
Dzieci z Bullerbyn ostatnio są na topie. 
 
P.T.: Bo ja mojemu synowi próbowałem czytać, ale tak 
nie bardzo to idzie. 
 
A ile syn ma lat? 
 
P.T.: Osiem. 
 
No właśnie, bo to dla nas starszych książka. 
 
T.D.: A czy syn czytał Czerwoną kartkę dla Sprężyny 
jeszcze przed drukiem i jakoś wpłynął na jej kształt? 
 
Był dokładnie pierwszym czytelnikiem, czytał przed dru-
kiem. Ja zresztą zawsze potrzebuję czytelnika próbnego, 
zwłaszcza, kiedy wydaję sobie coś sam, jak teraz Pod 
światło, albo nie ufam redaktorowi książki, że jego podpo-
wiedzi mogą być dla mnie wartościowe. Wtedy szukam 
kogoś, kto przed wydaniem książki przeczytałby ją i właś-
ciwie osądził. A jak Sprężynę pisałem, to mój syn miał 13-
14 lat, był idealnym czytelnikiem, więc po co miałem szu-
kać gdzie indziej? Zresztą, nie wiem, czy to wiecie, Czer-
woną kartkę… napisałem, inspirując się udziałem mojego 
syna w takiej drużynie piłkarskiej, tam trochę jest takich 
rzeczy z życia wziętych, bo jak zobaczyłem tych chłopa-
ków, jak oni tę piłkę przeżywają, to aż żal mi było niektóre 
sytuacje zmarnować. 
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P.T.: Za rok matura Pana syna. I co dalej, jeśli można 
spytać? 
 
Chyba pójdzie na studia dziennikarskie, ale to są takie 
plany, które jeszcze można zmienić bez wielkiego bólu. Ja 
też mam plany z tym związane, bo od dawien dawna 
mieszkam w Opolu tylko dlatego, że mój syn tam mieszka 
i jego mama. Więc jak mój syn się wyniesie na studia, to ja 
z mamą mojej córki – sytuacja jest skomplikowana, ale 
widzę, że nadążacie – wyniesiemy się do Pragi. 
 
P.T.: Czyli myśli Pan, żeby opuścić Opole? 
 
Tak, no i właśnie być może wyjedziemy do Pragi. Mnie 
wszystko jedno, gdzie mieszkam. Mieszkam w Opolu, 
miasto wydaje mi się nijakie, małe, brudne i prowincjo-
nalne (w złym tego słowa znaczeniu), ale ja tu się czuję 
dobrze, jak wszędzie. 
 
P.T.: A czemu Praga? 
 
Bo moja, nie bójmy się tego słowa, konkubina jest bohe-
mistką, a urodziła się w Opolu. Ona mnie uwiodła, a ja ją 
podrywałem, jak ona mieszkała w Pradze. Ale pochodzi 
z Opola, więc naturalną koleją rzeczy ją tu ściągnąłem, do 
tej wojewódzkiej wiochy. I tak jak Wy mi obiecaliście, że 
nie będziecie jeść mięsa, tak ja musiałem jej obiecać, że 
jak Dawid pójdzie na studia, to my – myk do Pragi. 
 
A.Sz.: Na koniec pytanie ważne dla mnie. Ma Pan psa? 
 
Nie, bo mieszkam w bloku. Ale mój syn ma psa. Pies nazy-
wa się Piątka, bo syn dostał go na piąte urodziny. 
 
P.T.: To ma już trzynaście lat. 
 
Tak. Imię psa świetnie nadaje się do tego, żeby obliczyć 
jego wiek. Jak nie wiem, ile Piątka ma lat, to odejmuję od 
wieku syna pięć. A właśnie niedawno opisałem losy Piątki 
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w prozie, bo szykuję drugą swoją książkę prozatorską 
właśnie. Jeśli chcecie, to dam Wam to opowiadanie, i nie 
musicie nawet zostawać weganami, wystarczy mi pew-
ność, że nie jecie psów. 
 
P.T.: A jak Piątka wygląda? 
 
Taki malutki, brązowy kundelek, pyszczek ciemny, 
„podpalany” chyba się mówi. Ja zresztą opiewałem kiedyś 
w swojej poezji psa Murkę, również jej śmierć, bo Murki już 
nie ma, ale nie opiewałem w swojej poezji tego, jak bardzo 
Murka była ufna. Po prostu wbrew naturze, znajomi mi 
o tym niedawno przypomnieli. Jak ją kładłem sobie na 
ręce, kiedy była malutka, i rzucałem z góry na poduchy, 
takie miękkie, to leciała sobie spokojnie, bo była pewna, że 
jej się nic nie stanie. Spadała na grzbiet, nawet się nie 
oglądając, gdzie leci – i to była jej ulubiona zabawa. 
 
P.T.: Mogła spać w łóżku? 
 
Mogła, gdzie chciała. My wtedy mieszkaliśmy na wsi, więc 
wylegiwała się, gdzie popadło. 
 
A.Sz.: Na poduchach mogła spać. 
 
Mogła, i spała. 
 
A.Sz.: To dobrze. 
 
T.D., A.Sz., P.T.: Dziękujemy za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

[2013]
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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 gdy-
by chcieć prześledzić przemiany tej prozy, to 
należałoby powiedzieć, że Stankiewicz. Powrót i Waru-
nek 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 powieś-
ci, 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 naj-
bardziej 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. 
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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 zachwy-
cać. I być może w Obok Julii najmocniej 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 szczę-
ściu, 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). Przyjem-
ności 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 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 – 
w latach męskich wpadłem w okres jakiejś mizantropii, 
zniechęcenia, nawet stanów depresyjnych, ale moje dzie-
ciństwo i młodość były wspaniałe. Próbowałem to jakoś 
w tej powieści oddać. 
 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

104 
 

Dodam może, że Obok Julii to Pana najdłuższa po-
wieść. 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 monochroma-
tyczna, 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 wyglą-
dają drzewa. To nie jest, oczywiście, powieść łatwej 
nadziei… 
 
Zgadzam się. Mówiąc o przyjemnościach w mojej powieś-
ci, mówię o tym, co jest  dostępne, o ile spełnimy kilka 
warunków. Niestety, bardzo twardych warunków: do tego 
rodzaju przyjemności potrzebne są młodość, zdrowie, uro-
da, 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. Jesteś-
my oczarowani życiem, jakie nam się przytrafiło. Czujemy, 
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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 zbilan-
sować. 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 przy-
jemności będących materią mej powieści, ale je koncesjo-
nuje.  
 
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 bez-
troscy? A kiedy ta beztroska znika, zaczynamy spodlą-
dać w grozę. 
 
Niestety, tak. Wie pan, wykpiłem się trochę swoim boha-
terem, 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, niejedno-
znaczność, konformizm, uległość wobec okoliczności itp. 
Wracając do Pańskiego pytania, mam wrażenie, że każda 
beztroska podszyta jest grozą. Że jej cień pada na każdą 
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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 pryz-
mat gry, którą chyba każdy autor prowadzi z czytel-
nikiem, 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 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 rozwi-
nął Pan wątku o drugiej wojnie, do czego choćby ze 
względu na biografię był Pan predystynowany. I właś-
nie: 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 pow-
staniu 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 – przyjemność i strach. A ja w swoich powieściach 
usiłuję ukrywać to tchórzostwo, które, niewątpliwie, ja też 
bym odczuwał. Poza tym – mój stosunek do Boga. Wszys-
cy zarzucają mi, że w moich książkach w ogóle nie ma 
Boga, co jest o tyle dziwne, że jestem człowiekiem 
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wierzącym, a ściślej, nim bywam. Mam jednak tyle preten-
sji do Boga, że pewnie Bóg wolałby, żebym był ateistą czy 
przynajmniej agnostykiem. Próbuję chyba trochę ukrywać 
swój manicheizm, bo kiedyś 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 wąt-
pię, 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 nieza-
leżność? 
 
Nic tu ode mnie nie zależało. 
 
Zapytam teraz o coś innego. Przypomnę tutaj zbiór 
Pańskich esejów Po śniadaniu, poświęconych litera-
turze. 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? 
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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 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 naj-
błyskotliwsze, jakie znam. Reszta jego rzeczy się zesta-
rzała. 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 pisa-
rzem bliskim życiu, ale jednocześnie pisarzem samot-
ności. Ale wracając do poprzedniego wątku: jest Pan 
dla siebie często bardzo surowy. W jednym z wywia-
dów powiedział Pan, że nie jest pisarzem, tylko auto-
rem. 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 auto-
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rem – 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, wo-
jen? A wyprowadzony ze swych nowel, powieści i drama-
tów 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 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, wizy-
tówkę, 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 „Wybor-
czej”, że w katastrofie smoleńskiej więcej jest Mrożka niż 
Szekspira. I to dotknęło prawicowców do tego stopnia, że 
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poddali mnie jakiemuś ostracyzmowi, przysyłali mi zużyte 
prezerwatywy na przykład, jakieś listy z szubienicami. „Ty 
chuju!” – to chyba najdelikatniejsze określenie mojej oso-
by, 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 trans-
misja do władzy. W Polsce? Wolne żarty. Przykro to przyz-
nać, ale jestem rozczarowany Platformą Obywatelską, jej 
kunktatorstwem, konformizmem, kompletną niedecyzyj-
nością. Jak długo, do cholery, można wymuszać na elekto-
racie akceptację tylko dlatego, że się jest mniejszym złem? 
Irytują mnie też opinię, że jesteśmy młodą demokracją 
i mamy prawo do niedojrzałości. To ciężka dysfunkcja na-
szego życia społecznego, mylona często z fantazją. Bo 
fantazja jest błyskotliwą zaletą, z którą jako naród się 
gruntownie mijamy, a niedojrzałość, choć brzmi lekko, po-
nurą 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, a zarazem bardzo wielko-
duszne dla silnych, od których to państwo może jakoś 
oberwać. Ja mieszkam pod Warszawą, w rejonie, w któ-
rym niegdyś działały dwa największe syndykaty przes-
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tępcze, Pruszków i Wołomin, i muszę powiedzieć, że ich 
bezkarność, granie na nosie państwu, zawsze mnie 
dziwiły, choć jednocześnie widziałem i widzę bezwzględ-
ność państwa wobec bezbronnych, starych, chorych, ta-
kich, 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 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. 
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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 schył-
ku życia – bo jestem już u schyłku życia – że ze wszyst-
kich doświadczeń, nie wiem: przyjaźni, podróży, miłości, 
romansów, doświadczenie pisania jest najbardziej emscy-
tujące. A przy tym najtrudniejsze. W ogóle – nie tylko pisa-
nie, 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. 
 
[Śmiech] Trochę smutne jest to, że nic nowego Pan nie 
pisze. 
 
Zależy jak na to patrzeć. [Śmiech] 
 
[Śmiech] Dziękuję bardzo. 
 
Dziękuję. 
 
 

[2014] 
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„Prowokować do myślenia”. 
Z Wojciechem Smarzowskim 

rozmawia Anna Dwojnych 

 
 
Anna Dwojnych: Chciałam zapytać o film Małżowina 
z Marcinem Świetlickim, ponieważ był to tytuł w zu-
pełnie innym klimacie niż Dom zły czy Drogówka. Czy 
chciałby Pan jeszcze kiedyś zrealizować tego typu ob-
raz? Powiedzmy – bardziej poetycki, może nawet bar-
dziej artystyczny niż ostatnie produkcje? 
 
Wojciech Smarzowski: Bardziej artystyczny? To leżę 
[śmiech]. Jest tak, że nakręciłem teraz Pod Mocnym Anio-
łem (film na podstawie powieści Jerzego Pilcha pod tym 
samym tytułem) i jest to wypadkowa filmów Małżowina 
i Kuracja, dwóch Teatrów Telewizji. Więc chyba zrobiłem 
to, co chciałem albo co może jest bardziej artystyczne, 
tego zresztą nie wiem. Dodam, że Małżowina to była 
szkoła filmowa, mój pierwszy film, więc też trzeba inaczej 
na to patrzeć.  
 
Czyli nie myśli już Pan, żeby do tego wrócić? 
 
Nie, bo już to nakręciłem. 
 
Ale można dalej iść w tym kierunku i robić filmy z in-
nymi poetami… 
 
O to chodzi… Nie, ale mam taki projekt Siedem barw głów-
nych i myślę, że tam mogłoby się to zderzyć. 
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Zastrzegł Pan przed rozmową, żeby nie zadawać pytań 
osobistych. Zadam więc pytanie na pograniczu: lubi 
Pan poezję Marcina Świetlickiego? 
 
Bardzo. 
 
Czy kiedy realizuje Pan filmy, ma Pan jakieś wyobra-
żenie o ich przyszłym widzu? Zastanawia się Pan, kto 
będzie odbiorcą tych filmów? 
 
Nie. Wierzę, że jest grupa widzów, która ma podobną do 
mojej wrażliwość i oni po prostu pójdą do kina. Jakbym 
robiąc film sobie projektował, że pójdą ci albo tamci, to 
byłoby ze mną niedobrze, więc nie myślę o tym. 
 
Podczas spotkania po projekcji Drogówki powiedział 
Pan, że lubi prowokować. Czy uważa się Pan za pro-
wokatora? 
 
Chcę prowokować emocjonalnie i intelektualnie, prowo-
kować do myślenia. W tym sensie tak, ale nie, że jestem 
rewolucjonistą, absolutnie. 
 
Inspiruje się Pan beletrystyką. A są jakieś lektury, nie-
koniecznie szkolne, które chciałby Pan zekranizować? 
 
Takim marzeniem jest zrobić Zamek Kafki w jakiejkolwiek 
formie. Natomiast teraz robię Klarę Izy Kuny i to jest dla 
mnie ok. Zrobiłem Pilcha, a teraz będzie Rzeź wołyńska, 
też oparta o literaturę, bo o opowiadania Stanisława Sro-
kowskiego. 
 
Dziękuję za rozmowę.  
 
Dziękuję. 
 
 

[2014]
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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 czy-
tanie 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 opo-
wiadać. Facet przez pół nocy opowiadał Hrabiego Monte 
Christo, na przykład. Siedzieliśmy w niego zasłuchani… 
Może tak to też działa. Czytelnictwo też temu służy. Powo-
dzenie u ludzi. Gdy opowiadasz historię, to cię słuchają. 
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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 pró-
bujemy 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 jeździliśmy na jakieś letnie 
wyprawy samochodem, to Monika brała sto maszyno-
pisów, bo nie miała czasu czytać w domu. Także to jest 
jakaś przyszłość, ale nie sądzę, żeby taką klasyczną książ-
kę zupełnie zniszczyła. Czymś innym jest klasyczna książ-
ka, 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. 
 
M.G.: No tak, książka funkcjonuje teraz trochę jak gad-
żet, coś do postawienia na półkę. 
 
Wiesz, kiedyś też tak było. Te piękne starodruki, te op-
rawy, 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 pa-
pierowej. Ważne, żeby ludzie chcieli historii słuchać. I bę-
dą 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? 
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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 
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 czyta-
łem, 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 wywia-
dy 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 
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gówien. Jest bardzo trudno. Już od czasów Kopernika wia-
domo, 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 kie-
runki związane z pisarstwem, prowadzi się warsztaty 
literackie… Jaki jest Pana stosunek do tego? 
 
Ależ kompletnie nie mam żadnego stosunku. Wydaw-
nictwo Czarne prowadzi dwa razy do roku własne war-
sztaty pisarskie i przyjeżdżają ludzie, nasi przyjaciele, 
pisarze. Spotykają się osoby, które są tym zaintere-
sowane, to jest dla nich ważne. Przebywają ze sobą, 
rozmawiają przez tydzień. A ja? Ja tam tylko jestem kie-
rowcą. 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, podej-
rzewam… 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? 
 
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 
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literacka, wybrać mądrych ludzi, którzy patrzą na litera-
turę… Komiks? No nie wiem. 
 
M.P.: Będziemy wypatrywać. Chciałbym zapytać, dla-
czego 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, 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. 
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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”, „Sta-
siuk widzi 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 samot-
ności. 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 
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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. 

 
 

[2014]
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„Oszczędzam dzieci i staruszki”. 
Z Martą Syrwid 

rozmawia Anna Dwojnych 
 
 
Anna Dwojnych: Na świeżo wydany Koktajlu z maku 
składa się zbiór Twoich felietonów publikowanych 
w „Lampie”, a więc recenzje najgorszych książek 
wydanych w Polsce. Czym dla Ciebie jest grafomania?  
 
Marta Syrwid: Tekstem, który nie posiada treści. 
 
Największe kuriozum związane ze środowiskiem poe-
tyckim, z jakim się spotkałaś? 
 
Choćby Krzysztof Cezary Buszman i jego, właściwie 
masowa, popularność. Myślę, że to jest kuriozum, że 
ludzie ustawiają się w kolejkę, aby kupić bilet na koncerty, 
gdzie śpiewa się jego piosenki, że tyle osób go czyta, przy 
zerowej jakości jego poezji. Kuriozum jest też hrabia 
Krzysztof Maria Szarszewski, który zasponsorował 
wydanie całej serii klasycznej poezji po to, żeby umieścić 
pomiędzy Norwidem i Staffem swój własny tomik. 
Kuriozum jest  więc to, że ktoś tylko dlatego, że ma 
pieniądze albo znajomych (lub to i to) może sobie 
zapewnić dobrze pozycjonowane miejsce, nawet na półce 
w Empiku, bo tam można znaleźć tomik Szarszewskiego. 
Krótko mówiąc, osobliwym wydaje mi się fakt, że rzeczy 
fatalne mają takie rzesze fanów. Być może to nie powinno 
dziwić,  wiadomo choćby jaką popularnością cieszy się 
muzyka disco polo, ale jednak jest to dla mnie 
wstrząsające. Literatura wydaje mi się rzeczą wymagającą 
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więcej zaangażowania intelektualnego, poza tym zawsze 
uważałam, że jeśli ktoś myśli, to nie podobają mu się 
rzeczy złe, a jednak kiepska literatura ma grono fanów. 
 
We wstępie do książki piszesz: „Zwykle jednak osoby 
polecające surowiec – niczym rozhulana publika 
pokazująca opuszczony kciuk – liczą li tylko na 
zabawę kosztem kiepskiego autora. Motywacją jest tu 
najczęściej, jak się zdaje, okrucieństwo”. Zdarza Ci się 
oszczędzić potencjalną „ofiarę”? Lub zastosować 
wobec niej taryfę ulgową? 
 
Tak, oszczędzam zazwyczaj dzieci i staruszki [śmiech]. 
Wydaje mi się, że dzieci nie wiedzą jeszcze, co piszą, a są 
pozycjonowane przez swoich wydawców jako gwiazdy, 
choć niekoniecznie ich literatura jest w stanie sprostać 
epitetom, którymi jest opisywana. W tym przypadku mam 
mniejsze pretensje do dzieci, większe do dorosłych. 
Mówiąc „dzieci”, mam na myśli pisarki, które produkują co 
pół roku nową powieść o jednorożcu, gnomach, kras-
nalach, księżniczkach itd. Co do osób starszych – jest taka 
grupa pisarzy, zresztą bardzo liczna, głównie emeryci, 
którzy pomyśleli, że teraz, kiedy już nie pracują, mogą 
zająć się jakimiś tam swoimi skrywanymi pasjami np. 
poezją, więc piszą rymowane wiersze o wiośnie, Bogu, 
miłości, także fizycznej. Dopóki widać, że ten tomik niesie 
za sobą radość, a niekoniecznie ma ambicję pociągnięcia 
tłumów, to nie stanowi to dla mnie czegoś, co należałoby 
potępiać, bo wierzę, że to sprawia jakąś przyjemność. 
Ponadto, co ważne, oddziaływanie tego jest ograniczone. 
Może jest to trochę śmieszne i żenujące, ale nie widzę 
w tym takiego „błysku szaleństwa”. A jak nie widzę błysku 
szaleństwa, to wtedy jestem łagodna. 
 
Czy dochodzą Cię sygnały, że bohaterowie „koktajli” 
je czytają? Jak reagują na to, że ich twórczość 
posłużyła Ci za „surowiec”? 
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Tak, dochodzą mnie sygnały. Rzadko, ale zdarza się. 
Zazwyczaj są to osoby oburzone, na przykład nigdy nie 
było kogoś, kto by powiedział „o rzeczywiście, to było 
śmieszne”. To zazwyczaj są ludzie oburzeni, którzy chcą 
dyskutować, przy czym zwykle ta dyskusja bywa 
prowadzona z pozycji oskarżenia mnie o brak rzetelności, 
ponieważ wycięłam określone cytaty tak, aby się śmiać. 
Argumentuję wtedy, że przecież do każdego koktajlu 
umieszczam przypisy, właśnie m.in. po to, by pokazać, że 
nie wycinam ich z kontekstu. Swoją drogą każdy cytat jest 
tak naprawdę wycięty z kontekstu, musiałabym zacytować 
pół książki, gdybym chciała dokładnie wytłumaczyć, o co 
chodzi. Tak więc zawsze są to dyskusje jałowe, związane 
z próbą przekonania mnie, że nie mam racji i jestem 
stronnicza, ale wiadomo, krytyk jest od tego, żeby być 
stronniczym. 
 
Jak brzmi Twój przepis na koktajl? 
 
Poza biografią autora, staram się znaleźć wszystkie jego 
publikacje. Jeżeli jest ich na tyle mało, że mogę je 
wszystkie przeczytać, to czytam, a jeżeli na przykład jest 
siedem powieści, to sobie daruję, ale na pewno skupię się 
na jednym dziele, od którego zaczęło się poszukiwanie 
autora i jego twórczości. Na pewno na koktajl składają się: 
autor, historia jego przygody z literaturą i streszczenie 
dzieła. Dochodzą też oczywiście cytaty, czasami wybieram 
trzy najgorsze, kiedy indziej na podstawie cytatów 
porządkuję tematy, o których autor pisze. Cytaty 
wyznaczają mi proces koktajlu, czy będę pisała koktajl 
ogólnie o powieściach, a podam trzy najgorsze cytaty, czy 
też tych cytatów jest tyle, że można nimi spokojnie 
przeplatać koktajl. Poza tym mam zwyczaj, że, czytając 
książkę, podkreślam najgorsze sformułowania. Jest ich 
zazwyczaj pięć-dziesięć. Potem wybieram najgorszy i ten 
staje się tytułem. Bardzo ważna jest też opinia 
grafomanów o samych sobie, uwielbiam słuchać, jak grafo-
mani mówią o sobie i swojej twórczości, to jest bardzo 
pouczające. 
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Zadebiutowałaś bardzo wcześnie – w wieku szesnastu 
lat zaczęłaś publikować w „Ha!arcie”, jako osiemnas-
tolatka wydałaś Czkawkę i zaistniałaś na mapie 
środowiska literackiego. Jak z perspektywy czasu 
oceniasz wczesne debiuty? Czy warto (zaczekać)? 
 
Mogę tylko powiedzieć, jak oceniam swój debiut. Nie wiem 
do końca, czy jestem zadowolona z tego debiutu, bo do 
wielu rzeczy, które wtedy napisałabym, wołałabym nie 
wracać, nie lubię ich. Nie wiem jednak, czy to nie jest 
cecha mojego charakteru, być może jak napiszę coś po 
czterdziestce, to po pięćdziesiątce także uznam, że to jest 
beznadziejne. Wydaje mi się, że kiedy miałam te 18 czy 20 
lat strasznie mnie nakręcało, kiedy mówili mi: „pisz dalej”, 
„będzie dobrze”, „masz talent”, „masz coś do powie-
dzenia”. Miałam takie wrażenie, że powinnam pisać 
i publikować, muszę się rozwijać w tym kierunku i to 
powinno być najważniejsze w moim życiu, ale 
niekoniecznie tak było. Uważam, że jak ma się trzynaście, 
dwadzieścia czy nawet dwadzieścia pięć lat, to pisanie 
literatury nie  powinno być najważniejsze w życiu, bo 
jeszcze nie ma o czym pisać. Czuję teraz, że powinnam 
sobie zrobić przerwę, żeby trochę pożyć, na chwilę 
przestać pisać albo pisać bardzo powoli, na przykład trzy 
eseje w ciągu roku. Bardzo mocno poświęcałam się 
pisaniu, potem pracy, aby pisać coraz bardziej 
perfekcyjnie, a to było po prostu obciążające. Biorąc pod 
uwagę, że zadebiutowałam w wieku osiemnastu lat, myślę, 
że nie miałabym nic przeciwko temu, żeby zadebiutować 
po czterdziestce. 
 
Jaki jest Twój stosunek do podziału na męską i kobie-
cą literaturę?  
 
Myślę, że to jest stary podział i stare pytanie. Pytanie a la 
z lat 90-tych i początku XXI wieku, kiedy wszystko u nas 
raczkowało po transformacji ustrojowej – wszedł wolny 
rynek, pojawiły się nowe trendy, kolejna fala feminizmu 
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i literatura kobieca stała się osobnym, ważnym głosem. 
Towarzyszyło temu takie poczucie, że należy o tym mówić, 
należy to czytać, należy to pisać. Wydaje mi się, że teraz 
jest trochę inaczej, nie ma w tym momencie czegoś 
takiego jak literatura kobieca i literatura męska. Podobnie, 
jak tak naprawdę nigdy nie było czegoś takiego jak kino 
kobiece. Owszem, istniało kino kobiece, takie jak w latach 
90-tych dotyczące głównie związków lesbijskich, nie wiem, 
czy to dalej funkcjonuje. Taki podział teraz jest raczej niszą 
niż czymś, co nadawałoby jakiś ton i było ważne i rzeczy-
wiście komuś potrzebne. To już było, ten podział na 
kobiecą i męską literaturę rozmywa się w najnowszej 
literaturze. Teraz to jest naturalne, że kobiety piszą i nie 
trzeba tego nazywać literatura kobiecą, tylko dlatego, że 
np. w książce jest rozdział o menstruacji.  
 
Wystąpiłaś kiedyś w programie Wydanie drugie 
poprawione prowadzonym przez Kazimirę Szczukę, 
jedną z czołowych polskich feministek. Środowiska 
feministyczne podkreślają, że kobietom w sferze pub-
licznej wiedzie się znacznie gorzej niż mężczyznom. 
Czy jako pisarka zgadzasz się z tym twierdzeniem 
w odniesieniu do środowiska literackiego? Czy uwa-
żasz, że pisarki w Polsce są dyskryminowane ze 
względu na płeć?  
 
Nie, nie uważam tak. Chyba też nigdy tak nie było w Pol-
sce, patrząc, ile mamy świetnych pisarek. 
 
Spotkałam się z opinią, że choć relatywnie więcej jest 
pisarek i poetek niż pisarzy i poetów, to mężczyźni są 
częściej nagradzani przez krytyków literackich i u-
mieszczani w antologiach… 
 
Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że tak nie jest, a jeśli 
nawet, to nie wynika to z tego, że są mężczyznami. 
 
Czy znajdujesz jakieś różnice między grafomanią 
kobiet i mężczyzn?  
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U kobiet w ogóle nie występują wątki historyczne czy 
narodowo-wyzwoleńcze, choć pojawiają się czasem wątki 
nawiązujące do polityki współczesnej, np. do Matki Bos-
kiej, takich bardziej PiS-owskich klimatów. Nie ma jednak 
w ogóle zachwytu nad polską historią, powstaniami, 
rozbiorami, to mężczyźni temu się bardzo poświęcają – 
kierują się pewnymi wielkimi ideami, które chcą wdrażać 
i łapać naród za serce. Kobiety znajdują się w erotykach, 
piszą bardzo dużo emocjonalnych, osobistych, wręcz 
intymnych wierszy, zwykle o miłości. To brzmi jak 
stereotyp, ale tak po prostu jest. Mężczyźni, gdy piszą 
o miłości, to zwykle o miłości straconej, którą przeżyli, 
żałują, że się skończyła i starają się to w jakiś sposób 
przepracować; kobiety zaś piszą raczej o miłości 
wyśnionej, której pragną, jakby przelewały swoje marzenia 
do Worda. Wydaje mi się też, że kobiety znacznie rzadziej 
eksperymentują. Co prawda jest Agnieszka Wypych, która 
napisała powieść małymi i wielkimi literami, ale to jest 
chyba jedyna taka pisarka. Rymują wszyscy, bez względu 
na płeć.  
 
Twoja pierwsza powieść, Zaplecze, porusza trudny 
problem anoreksji. Przyznam, że osobiście czytałam 
Zaplecze nie tylko jako książkę o anoreksji, ale też 
traktującą o problemach kobiet ze swoim ciałem, 
pragnieniu przystosowania go do narzucanych przez 
kulturę standardów. Z jakim oddźwiękiem spotkała się 
Twoja książka? Czy kobiety po lekturze Zaplecza 
pisały do Ciebie?  
 
Osobiście uważam, że ta książka nie jest jakimś moim 
najlepszym produktem, ale o dziwo spotkała się z dobrym 
oddźwiękiem, chyba nawet lepszym wśród czytelników niż 
krytyków. Bardzo dziwi mnie, że do tej pory wydawnictwo 
nie wrzuciło Zaplecza na promocję ani na tanią książkę, 
dalej można ją kupić wyłącznie w cenie regularnej, co jest 
dosyć dziwne, bo ta książka już ma parę lat. To chyba 
znaczy, że dalej jest na nią zapotrzebowanie i ludzie ją 
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kupują. Z tego, co wiem, jest to target ludzi koło 
dwudziestego roku życia albo młodszych. Czasami 
faktycznie czytelnicy piszą do mnie, ale to są raczej osoby, 
które mają problemy nie tylko takie, jak te opisane 
w książce. Tak naprawdę nie wiem wtedy, czego ode mnie 
oczekują – chyba chcą porozmawiać, myślą może, że ja 
ich zrozumiem. Nie tak dawno odezwała się do mnie 
kobieta, która ma różne psychiczne problemy i chciała mi 
opowiedzieć o swoim życiu po to, żebym zrobiła  z tego 
kolejną książkę. Jest więc jakiś oddźwięk, ale to raczej tak 
wygląda, jakby ci ludzie szukali kogoś, komu mogliby się 
wygadać - nawet nie pogadać, ale wygadać. Mój mail czy 
mój profil na Facebooku stają się trochę takim zlewem. 
Unikam wchodzenia w takie relacje, nie jest to coś, co by 
w jakiś sposób wzbogacało mnie lub ich. Wspomniane 
spotkanie z kobietą, która chciała bym opisała jej życie, to 
był wyjątek. Nie widziałam w tym materiału na książkę, 
poza tym mam wystarczająco dużo własnych pomysłów. 
 
W Bogactwie widoczny jest Twój warsztat scenario-
pisarski i wiedza filmoznawcza. Nie myślałaś o tym, 
żeby zamiast literatury tworzyć filmy? Mam wrażenie, 
że starasz się w swoich powieściach przekładać język 
literatury na język filmu. 
 
Myślę, że nie potrafiłabym napisać scenariusza. 
Próbowałam kiedyś napisać, ale wyszło to bardzo sucho. 
Scenariusz nie polega na tekście, ale na akcji, która ma 
wynikać z tego tekstu, a to mi bardzo przeszkadza, 
ponieważ ja nie jestem w stanie myśleć sekwencjami 
sytuacji. Jestem tak przywiązana do słowa i tego, że słowo 
samo w sobie jest już jakąś akcją, że nie potrafiłabym 
chyba skonstruować scenariusza. Zwłaszcza, że 
scenariusz, czy raczej film na jego podstawie, jest – moim 
zdaniem – tym lepszy, im mniej tam pada słów. Poza tym, 
ja tak naprawdę nie lubię dialogów. Gdy piszę książkę 
i wymyślam sobie jakieś sytuacje, zdaję sobie sprawę 
z tego, że moja wyobraźnia jest w dużej mierze stworzona 
z filmów, które obejrzałam, to raczej w ten sposób działa. 
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Nie jest tak, że byłabym w stanie sama wymyślić pewne 
skróty obrazowe. Po prostu widzę coś na filmie, a potem 
przerzucam to do literatury. Bardziej chcę czerpać pewne 
rozwiązania z filmu i umieszczać je w literaturze, niż 
literaturę przenieść na ekran. Zdecydowanie wolę słowo. 
 
Czy wyobrażasz sobie powstanie filmów na podstawie 
Bogactwa i Zaplecza? Kogo byś widziała w roli reży-
sera tych filmów? 
 
Jeśli już, to raczej na podstawie Bogactwa. Nie wiem, kogo 
bym sobie wyobrażała jako reżysera, a też mam takie 
wrażenie, że chciałabym cały czas być na planie. To na 
pewno by wszystkim przeszkadzało, gdybym próbowała 
w każdą scenę ingerować, więc pewnie taki film nigdy by 
nie powstał, nawet gdyby były na niego pieniądze. 
 
Jaka literatura Cię inspiruje? 
 
Taka, która opisuje codzienność. Najkrócej mówiąc: lubię 
książki o codziennym życiu zwykłych ludzi.  
 
Dziękuję za rozmowę. 
 

 
[2015]
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Waciki a sprawa polska. 
Z Kazimierą Szczuką 

rozmawiają (w biegu) Jakub Osiński 
i Aleksandra Szwagrzyk 

 
 
[Rozmowa odbywa się na korytarzu toruńskiego ACKiS 
„OdNowa” w trakcie XVI Majowego Buumu Poetyckiego, 
chwilę po opuszczeniu toalety przez Kazimierę Szczukę 
i Aleksandrę Szwagrzyk] 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Czy zawsze zapomina Pani 
wacików z łazienki? 
 
Kazimiera Szczuka: [śmiech] Nie, to mi się zdarzyło chyba 
pierwszy raz.  
 
Jakub Osiński: Czym jest według Pani kobiecość? 
 
To pytanie takie jak: „czym jest człowiek”?  
 
A.Sz.: To może inaczej: trzy synonimy kobiecości? 
 
Ciało – moc – duchowość. Chyba tak. 
 
J.O.: Romantycznie… 
 
Nie do końca. Na pewno też polityka. 
 
A.Sz.: Jako czwarta? 
 
Myślę, że wszystkie są równie ważne. 
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J.O.: Z „męskością” byłby ten sam problem? 
 
Oczywiście! Powstają kolejne tomy poświęcone tym 
właśnie zagadnieniom, tak z perspektywy historycznej, 
poniekąd zatem praktycznej, jak i antropologicznej, 
kulturoznawczej. Dystynkcja płci jest w tym kontekście dla 
mnie fundamentalna. Wszystko zaczyna się na ciele, 
a kończy na podziale władzy. 
 
A. Sz.: Jeśli już o opasłych tomiszczach i płci mowa: 
czy kanon, chociażby ten szkolny, dość – przyznajmy 
– sztampowy, wymaga Pani zdaniem rewizji? 
 
Jak najbardziej! 
 
J.O.: A co by Pani wyrzuciła z tego kanonu? 
 
Oj, dużo… jest w nim przecież pełno tekstów anachro-
nicznych, których chyba nie sposób tu wymienić. Kanon 
odzwierciedla zasadę: „historię piszą zwycięzcy”. Historię 
literatury też! Tymczasem potrzeba nam różnorodności. 
 
A.Sz.: Więcej kobiet do kanonu? 
 
Zdecydowanie! 
 
J.O.: Na zasadzie parytetu, czy raczej biorąc pod uwa-
gę wartość literacką? 
 
Wartość literacka też jest rzeczą względną! Potrzebne 
nam są nowe odczytania, takie jak chociażby prace 
Krystyny Kłosińskiej o Gabrieli  Zapolskiej. Kłosińska 
pokazała nową, inną Zapolską, Zapolską nowoczesną. To, 
moim zdaniem, najlepszy przykład tego, jak historia 
zmusza literaturę do udzielania nowych odpowiedzi. 
Czasami są to odpowiedzi wbrew utartemu rozumieniu 
poszczególnych dzieł, ale to właśnie aktualizuje kanon. 
Najgorsze, co może się zdarzyć, to sytuacja, w której nie 
mielibyśmy żadnych pytań do kanonu. W literaturze 
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fascynujące jest właśnie to, że można teksty wprowadzać 
w nowe konteksty. Rozumienie kanonu jako skansenu jest 
mi zupełnie obce. Ale zdaje się, że muszę już lecieć… 
Cześć! 
 
Do zobaczenia! 
 
 

[2015] 
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O muzyce, poezji, pracy, pieniądzach, 
paleniu, bimbrze i bokserce 
z Marcinem Świetlickim 
po koncercie Świetlików 

rozmawiają Anna Dwojnych 
i Aleksandra Szwagrzyk 

 
 
Anna Dwojnych: Nie znudziło się Panu tak długo grać 
i śpiewać? 
 
Marcin Świetlicki: Już się nudziło, w zeszłym roku już się 
bardzo nudziło, bo żadnej płyty nie wydaliśmy, niby tam 
były jakieś kompozycje, około pięćdziesięciu, ale ja do nich 
tekstów nie napisałem. Taki okres był w życiu, że nie 
pisałem prawie nic. A w zeszłym roku stuknęło, huknęło 
i napisałem bardzo dużo tekstów i wierszy. Teraz jest 
w drukarni książka, w której będzie 88 utworów. No, taki 
był zeszły rok, w tym roku znów nic nie napisałem, więc 
znowu będzie trochę posuchy [śmiech], oby nie lata 
posuchy. A i zrobiliśmy zmiany personalne, Zuzię dwa lata 
temu wzięliśmy do zespołu, Michała w zeszłym roku, no, 
jeszcze nie gra z nami rok, od lipca zeszłego roku z nami 
gra, jednego pana usunęliśmy, bo po prostu jakoś się tak 
nie rozwijaliśmy. Graliśmy stare piosenki, po prostu ja już 
nawet nie wiedziałem, co mówię tak naprawdę, tylko tak 
mechanicznie wykonywałem i już męczyło, już męczyło, 
i jakbyście mnie panie rok temu, może tam, powiedzmy, 
dwa lata temu zapytały, czy jeszcze mi się chce, to bym 
powiedział, że bardzo mi się nie chce, bo dużo myślałem 
o tych sprawach, pora powoli umierać i niech chłopcy so-
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bie biorą młodego wokalistę albo młodą wokalistkę. No nie 
miałem siły, a teraz znowu mam siłę, bo wykonujemy nowe 
piosenki, bardzo dobre. 
 
A.D.: A jakich twórców z polskiej sceny alternatywnej 
najbardziej Pan ceni? 
 
Aleksandra Szwagrzyk: A może żadnych Pan nie ceni? 
 
Nie, ja nie wierzę w żadną scenę alternatywną, to wszyst-
ko są ci sami kolesie. 
 
A.Sz.: A w ogóle istnieje w Polsce jakaś alternatywa? 
 
Nie wiem, alternatywą można nazwać zespoły, które nigdy 
nie zagrały koncertu [śmiech], a jak się zaczyna grać, to 
się wchodzi w to wszystko i albo traci się dziewictwo, albo 
próbuje jakoś zachować czystość. My przynajmniej pró-
bujemy zachować czystość, nie robimy takich rzeczy, jakie 
robią inni. Nie wierzę w żadną alternatywę tak naprawdę –
alternatywa to jest po prostu „nie grać”, jak się gra, to już 
się jest po jednej stronie. 
 
A.Sz.: Czy Pan już ma dość? Mówił Pan podczas 
koncertu, że zwymiotuje Pan, jak jeszcze raz będzie 
musiał zaśpiewać frazę „Nigdy nie będzie takiego 
lata”. Czego jeszcze ma Pan dość? 
 
W życiu? 
 
A.Sz.: W życiu i w twórczości. 
 
W życiu i w tym, co się robi… Mam przede wszystkim dość 
rzeczy, które robiłem wiele razy, lubię robić rzeczy, których 
jeszcze  nie robiłem. 
 
A.Sz.: A napisze Pan powieść? 
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Napiszę, no, piszę teraz powieść, ale narrator to jest 
dziewczynka, mała dziewczynka, i to jest wyzwanie, bo pi-
sać jak mała dziewczynka… Ale to szczególna dziew-
czynka, bo ona ma kilkaset lat, nie jest żadnym wampirem, 
ale ma kilkaset lat, mówi takim dorosłym językiem – nie 
umiałbym szczebiotu dziewczęcego naśladować, syna 
mam, a nie córkę [śmiech]. 
 
A.D.: Czytelnictwo, jak wiadomo, spada. Czy myśli 
Pan, że muzyka jest dobrym sposobem na popula-
ryzowanie literatury, zwłaszcza poezji? 
 
Nie wiem, czy moim celem jest popularyzowanie poezji, bo 
nie umiałbym takiego prostego tekstu „piosenkowego” 
napisać. Niczego nie chcę popularyzować, ja po prostu 
robię to, co umiem. A gdy stoję na scenie, to nie myślę, że 
jakąkolwiek poezję wykonuję, tylko wyrzucam z siebie 
jakieś teksty po prostu. 
 
A.D.: Występujecie dla bardzo różnej publiczności, i na 
takich kameralnych festiwalach jak ten, i dużych, jak 
na Openerze. Gdzie się lepiej gra? Czy to w ogóle ma 
znaczenie? 
 
Ja najbardziej lubię grać w zadymionych, niedużych –
znaczy: nie malutkich, ale do których wchodzi 100-200 
osób – lokalach, w których się pije, przewraca się szkło, 
w których można bez żadnych ograniczeń robić to, co się 
chce, można się obrazić i zejść na pół godziny ze sceny, 
a później wrócić. 
 
A.Sz.: A naprawdę rzucił Pan palenie? [na początku 
koncertu Świetlicki ogłosił, że rzucił palenie]. 
 
Nie [śmiech]. 
 
A.Sz.: Szkoda. 
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Nie, prosili o to, bo jakieś czujniki są, straż ma przy-
jeżdżać. 
 
A.Sz.: I cały urok koncertowi odebrali. 
 
Nie, nie, tu takie podwóreczko jest i można było jarać. 
 
A.Sz.: A co Pan popijał w tym kubeczku dzisiaj na 
scenie? 
 
Bimber, bo tutaj jeden z panów pracowników malusieńką 
buteleczkę bimbru z Wielkopolski podarował, malusieńką. 
I Tomek większość wypił, bo on to zabrał do hotelu. On 
jest drugi w kolejności starszeństwa. 
 
A.Sz.: To miał prawo. 
 
No miał prawo, miał. Ja jestem najstarszy, Tomek, później 
Grześ, później Marek, później Zuzia, później Michał. 
 
A.D.: Gracie już dwadzieścia lat. Jak Pan myśli, czemu 
Świetliki zawdzięczają tak długoletni sukces, to, że 
zespołu słuchają ludzie o dużej rozpiętości wiekowej? 
 
No bo gramy rzadko… [śmiech] Jak byśmy grali codzien-
nie, to byśmy się już dawno rozpadli, bo byśmy się zaczęli 
wykłócać.Nie zarabiamy dużych pieniędzy, bo jak byśmy 
zarabiali, to byśmy się zaczęli kłócić o pieniądze i takie 
różne. [Grzegorz Dyduch: Panie szofer gazu, Panie szofer 
gazu!] To już? No ale gramy, w dodatku każdy ma jakąś 
inną robotę, nie żyjemy z tego, nie zarzynamy się jakoś 
szczególnie. 
 
A.Sz.: To na koniec pytanie: da się żyć w Polsce z po-
ezji? 
 
Ja żyję wyłącznie z poezji, ale nie podejrzewam, żeby było 
zbyt wiele takich osób. Ja jestem w tej jakieś grupie, nie 
wiem, dwudziestu osób. Od dziesięciu lat już nie chodzę 
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do żadnej roboty i właściwie wszystkie pieniądze, jakie 
zarabiam, zarabiam dzięki temu, że piszę. Ale do tej pory 
pewnie tylko Szymborska żyła z tego, Miłosz i ja [śmiech]. 
Nie, żartuję, ale na pewno nie ma wielu takich osób. Ja 
jakoś przestałem lubić chodzenie do pracy. I teraz żyję 
lepiej niż wtedy, kiedy chodziłem do pracy [śmiech]. 
 
A.Sz.: Jak się Panu mieszka z bokserką? 
 
Świetnie. To jedyna kobieta w moim życiu. 
 
A.D., A.Sz.: Dziękujemy bardzo. 
 
Dziękuję.  
 
 

[2013]
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„Jestem pogrobowcem 
postmodernizmu”. 

Z Adamem Wiedemannem 
rozmawia Tomasz Dalasiński  

 
 
Tomasz Dalasiński:„Adam Wiedemann nie jest poetą 
wybitnym” – takim stwierdzeniem rozpoczyna swój 
szkic o Twojej poezji Maciej Topolski, redaktor wyda-
nych w 2012 roku pt. Domy schadzek Twoich wierszy 
wybranych. Ty z kolei, odbierając w roku 2008 Nag-
rodę Literacką Gdynia, zadałeś (tyle, myślę, innym, ile 
sobie) arcyciekawe pytanie: „Czy trzeba być wybitnym 
poetą, żeby dostać nagrodę, czy też trzeba dostać nag-
rodę, żeby zostać wybitnym poetą?”. Jak to jest z tą 
wybitnością? Czy Adam Wiedemann w oczach Adama 
Wiedemanna jest wybitnym poetą? I na czym ta wybit-
ność (albo jej brak) polega? 
 
Adam Wiedemann: Poruszasz zagadnienie z teorii odbioru 
i nie wiem, czy to ja akurat powinienem na nie odpo-
wiadać, chyba nie powinienem. Kiedy Maciek tak a nie ina-
czej zaczął (i skończył) swoje Posłowie, od razu wiedzia-
łem, że będzie się to za mną ciągnąć, no i proszę, oto 
ciągnie się. A nie wypadało mu powiedzieć „zacznij, pro-
szę, jakoś inaczej”, bo zresztą pewnie by wymyślił wtedy 
coś jeszcze bardziej złośliwego. Być może powinienem 
o tym pomyśleć, kiedy angażowałem Maćka do napisania 
Posłowia, ale wtedy byłem tak absolutnie zainteresowany 
tym, co on też napisze, że prawie nie brałem pod uwagę 
innych możliwości (a teraz wręcz przeciwnie, interesujące 
wydają się te posłowia, które nie powstały). Albo też powi-
nienem o tym pomyśleć już w chwili odbierania nagrody, 
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no ale są to takie chwile, kiedy się nie myśli. To pytanie 
przyszło mi do głowy tam na schodkach, w drodze na sce-
nę, bo nie przewidywałem, że będę musiał przemawiać, 
i jest to fajne pytanie, ale też skoro jest takie fajne, nieko-
niecznie oczekuje odpowiedzi (czy też wyczerpuje całko-
wicie odpowiedź), a już zwłaszcza głupawą rzeczą wydaje 
mi się odpowiadanie na własne pytania, stąd też czuję się 
usprawiedliwiony, nie odpowiadając. Chyba że powiem to, 
co powtarzam ludziom na warsztatach: Nie warto zosta-
wać poetą, jeśli się nie chce być najlepszym poetą na 
świecie. 
 
W takim razie – co oznacza bycie najlepszym poetą na 
świecie? Czy chodzi tu o bycie poetą najbardziej ory-
ginalnym? A jeśli tak – jak definiować oryginalność? 
Twoje teksty poetyckie przesycone są przecież sło-
wem cudzym; jest to jednak za każdym razem słowo 
przez Ciebie zaanektowane i zaadaptowane na pot-
rzeby wiersza – wiersz porusza się jakimś indywidu-
alnym, idiomatycznym torem, choć jednocześnie ma 
się wrażenie, że tę idiomatyczność buduje przede 
wszystkim zakorzenienie w cudzości. Jak te dwie sfery 
względem siebie funkcjonują? Nie pytam tutaj o jawną 
intertekstualność i o słynne samples from, bo to 
rzeczy dość oczywiste i niejednokrotnie w odniesieniu 
do Twoich wierszy omawiane. Chodzi mi bardziej o to, 
czy sądzisz, że kultura jako taka jest siecią wza-
jemnych zależności i że oryginalność we współczesnej 
literaturze (a może i sztuce w ogóle) nie może się 
realizować inaczej niż poprzez cudzość. Wiesz – czy 
źródło, od którego się ucieka, by samemu stać się 
Źródłem, jest jednak nadal Źródłem, od którego uciec 
się nie da, mimo że jednocześnie pozostaje ono tym 
pierwszym. 
 
Oryginalność nie jest możliwa bez zależności i wręcz przy-
należności, podaj mi proszę przykład kogoś, kto byłby 
„całkowicie oryginalny”. Nawiązując do sampli, do których  
jednak nawiązujesz, w okresie Rozrusznika byłem rzeczy-
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wiście „na rozruchu” i te rozliczne słowa cudze trak-
towałem jako dogodne trampoliny, ale też i ukłony w stronę 
konwencji, w jakiej się wówczas pisało. Ja wcale nie 
doprowadzam tego do ekstremum, zważ zresztą, jak różne 
są to słowa (a także nie-słowa), to był czas bardzo 
żywiołowego korzystania z kultury, pławienia się w niej 
jako w czymś tyle co odkrytym. Teraz już tak nie robię albo 
robię z rzadka i dla żartu, co zresztą wcale nie znaczy, że 
tak doskonale wiem, o co mi chodzi, ale mam już te swoje 
rezerwy, robię się coraz bardziej samowystarczalny. Jeśli 
chodzi o sprawę „źródła”, zawsze cytuję dwa zdania 
Mieczysława Piotrowskiego: „Nic tak nie pociąga człowieka 
jak pochód do źródła. Idą i topią się we własnym źródle”. 
Te zdania mają charakter opisowy, tak po prostu jest. Coś 
podobnego zresztą napisał Karol Wojtyła w swoim 
ostatnim utworze, ale jego akurat nie mam tu pod ręką.  
 
Pozostając wobec tego przy źródłach: do kogo Ci naj-
bliżej pod względem literackim? Z jednej strony pozos-
tajesz worbicie Gombrowiczowskiej dezynwoltury i tra-
dycji Wirpszowskiej, z drugiej strony – widać w Twoich 
wierszach inspiracje np. Miłoszem. 
 
W moim przypadku słowo „inspiracja” jest chyba zawsze 
źle użyte, chodzi raczej o impuls pobudzający do twór-
czości własnej, podobnie jak np. w Wariacjach op. 120 
Beethovena, gdzie walczyk Diabellego na początku co 
prawda rozbrzmiewa ipotem jego obecność wciąż się 
czuje, ale nie można powiedzieć, że był inspiracją, a jeśli 
już, to inspiracją negatywną, podlegającą specyficznemu 
niszczeniu. Na umieszczanie mnie w tej czy innej tradycji 
nic nie poradzę, natomiast tak naprawdę ważne są dla 
mnie właśnie te impulsy, którymi niekoniecznie się 
zachwycam, jak wspomniany przez ciebie Miłosz czy 
Tomek Różycki w Gładkim morzu, niekiedy ma to wymiar 
wręcz masochistyczny, bo lubię korzystać ze źródeł brzyd-
kich, zanieczyszczonych albo całkiem już wyschłych. Pisa-
rzom, których uwielbiam, składam mikroskopijne hołdy, np. 
w ostatnim wierszu (który ci wysłałem) jest mały cytat 
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z Gertrudy Stein, właściwie niezauważalny, bo to jedynie 
zbitka słowna, użyta zresztą w sposób daleki od jej 
pierwotnego sensu. Stein jest dla mnie niezwykle ważna, 
ale nie przyszłoby mi do głowy, by ją naśladować 
(wyjąwszy okazjonalny wykładzik po angielsku, który 
wygłosiłem w Iowa), podobnie jak Piotrowskiego, Biało-
szewskiego, Wirpszę, Nałkowską, Leśmiana albo Ważyka. 
(Wymieniam tylko autorów polskich, literatura w przek-
ładzie to temat na osobną rozmowę). Wielcy pisarze są 
w gruncie rzeczy bezużyteczni, nie sposób z nich „ko-
rzystać”, służą wyłącznie przyjemności.  
 
Tradycja jest więc dla Ciebie rzeczą nie tylko niezby-
walną, ale i taką, której „zbywanie” mija się z celem 
czy nawet nie jest możliwe do myślowego przedsta-
wienia. Dla przykładu: grasz formami, i to formami 
zajmującymi poczesne miejsce w tradycji literackiej 
(by wymienić tylko sonet i epigramat). Czy wobec tego 
w jakimś sensie jesteś awangardyzującym klasycystą, 
takim, hmm, modernistą „po przejściach”? Z Twoich 
wierszy wyłania się przecież obraz takiego „ja”, które 
jest starym, dojrzałym i rozrabiającym chłopcem albo 
bardzo chłopięcym, dojrzałym (starym) facetem (a mo-
że i jedno, i drugie). Trochę to zresztą Gombrowi-
czowskie. 
 
Skoro już tak się bawimy, to jestem (jak mi się zdaje) 
pogrobowcem postmodernizmu, postmodernizm pojawił 
się (jako prąd umysłowy) w Polsce akurat kiedy kończyłem 
studia i był to najdogodniejszy moment „zapłodnienia”, 
choć oczywiście artystycznie wyczerpał się już w latach 
70., a potem poza naszym wesołym samplowaniem nie 
miał znaczniejszych reperkusji. Tak czy owak do dzisiaj 
czuję się poetą postmodernistycznym, aczkolwiek w moim 
myśleniu o literaturze cały czas pokutuje strukturalizm 
i w tym sensie istotnie jestem zjawiskiem staromodnym.  
 
Staro- i nowomodność to na pewno dobre określenia. 
To widać choćby w warstwie organizacji tekstu. Wiesz 
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na pewno, że w odniesieniu do poezji Józefa Czecho-
wicza zwykło się mówić o tzw. „nieśpiewnej muzycz-
ności”; u Ciebie muzyka jest ważna jako źródło inspi-
racji (sam zresztą, jeśli się nie mylę, grasz na pianinie. 
A może raczej chodzi tu o fortepian?), ale nie w tym 
rzecz – zmierzam do tego, że muzyczność frazy Two-
jego wiersza też można by określić podobnym mia-
nem, bo jest to muzyczność wiersza nieregularnego 
zdążającego ku imitacji regularności. Zaprzątasz sobie 
w ogóle głowę tym problemem podczas pisania? I dru-
gie pytanie w tym kontekście: czy zdarzyło się komuś 
wykonywać Twoje wiersze w formie, powiedzmy, pio-
senek? 
 
Ładnie to ująłeś, imitacja regularności, aczkolwiek jest to 
zjawisko raczej z dziedziny wersologii i na tym polu po-
winno być rozpatrywane. Słowo „muzyczność” w odnie-
sieniu do wiersza zawsze brzmi podejrzanie, rytm wiersza 
jest czymś najzupełniej swoistym i wszelkie porównania do 
muzyki wiodą na manowce dowolności. W moich wier-
szach rytm jest dość silny, aczkolwiek właśnie rozchwie-
rutany i zawsze jakby kontrapunktycznie przesunięty 
względem rytmu zdania, stąd też chyba nikt się nie kwapi, 
żeby te wiersze śpiewać, z czego się dosyć cieszę. Co do 
pianina – istotnie grywam na nim, jak mam okazję; ostatnio 
nawet z Kuczokiem urządziliśmy koncercik na 4 ręce 
w knajpie Literatka i było przez moment „jak za dawnych 
lat”, niestety, usunięto już stamtąd ten instrument i znowu 
już tak nie będzie. 
 
Inspirujesz się nie tylko literaturą, ale – jak mi się zdaje 
– i filozofią. 
 
Filozofię traktuję najzupełniej dowolnie, lubię ją czasem 
czytać, ale na pewno nie w celu ułożenia sobie czegoś 
w głowie. Oczywiście, lubię też filozofować, choć też z co-
raz mniejszą nadzieją na jakikolwiek efekt. W ogóle, 
w dziełach filozoficznych interesuje mnie autokreacja auto-
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ra, jego maniery językowe, a nie jakikolwiek system. Chy-
ba szwankuje we mnie zmysł uogólnienia.  
 
Ale mimo tego do najważniejszych problemów, było 
nie było filozoficznych, w swoich wierszach się odno-
sisz; więcej nawet – budujesz jakiś system oparty na 
metafizyczności, która jest fikcjonalna (i odwrotnie – 
na fikcjonalności, która jest metafizyczna). 
 
A co by to miało znaczyć? Owszem, każda metafizyka jest 
rodzajem fikcji, niekiedy wciągającej, bo czujesz się pełno-
rawnym uczestnikiem akcji. Niestety, całą jej przygo-
dowość mamy już chyba za sobą, zostało żmudne dziele-
nie włosa na czworo. („Miarą geniuszu każdej filozofii są 
przede wszystkim nowe podziały, jakie wprowadza ona 
w obrębie bytów i pojęć”, napisał całkiem słusznie pewien 
filozof). A czyj to włos?  
 
A jednak się asekurujesz. Dobra, „zejdźmy” z meta-
fizyki. Twoje wiersze – to chyba jedno z najważ-
niejszych odczuć towarzyszących ich lekturze – są, by 
tak rzec, „kameleonowe”. „Kameleonowe” jest zresztą 
także, co da się wyczytać z przeprowadzonych z Tobą 
wywiadów, Twoje podejście do literatury. Skąd u Cie-
bie taka postawa polegająca na nawarstwianiu 
sprzeczności i grach wieloznacznością, która często 
prowadzi do nierozstrzygalności?  
 
Staram się zawsze podkładać nogę samemu sobie, może 
dlatego, że nie umiem podkładać jej innym. Moje naj-
większe osiągnięcia to jakby potknięcia na prostej drodze, 
nierozstrzygalność nie musi być Derridiańska, ona jest 
najzupełniej potocznym doświadczeniem „każdego z nas”, 
choć ja oczywiście wytwarzam ją na nowo, niejako artys-
tycznie, być może jest to moje rozstrzygnięcie zagadnienia 
mimesis.  
 
„Kameleonowość” to po części także „przypadko-
wość”. Napisałeś kiedyś, że w Twoich wierszach 
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wszystko dzieje się przypadkiem, jednak ta przypadko-
wość – która zresztą mogłaby stać się słowem-
kluczem przy interpretacji Twoich tekstów – wcale nie 
jest tak przypadkowa, jak to z pozoru mogłoby się 
wydawać. Sprawia ona raczej wrażenie rezultatu 
jakiejś zamierzonej strategii. Czy da się wliteraturze 
(i poprzez nią) zaplanować przypadek? Czy tak właśnie 
postępujesz? 
 
Może to oklepane porównanie, ale wiersz jest jakby na-
czyniem z wodą, do którego wkapujesz kropelkę atra-
mentu. No i wtedy zobaczmy, co tam się dzieje. Tego się 
nie da przewidzieć, acz oczywiście naczynie ma ten swój 
kształt i nawet jeśli da się je rozciągnąć lub ścisnąć, to 
tylko w ograniczonym zakresie. Użyłem staromodnego 
słowa „atrament”, choć są też substancje, które w zetknię-
ciu z wodązmieniają barwę, krzepną itd. Tak działa każdy 
impuls, z którego ma powstać wiersz. Samo pisanie jest 
procesem prostackim, niezróżnicowanym, wygląda zawsze 
tak samo, dopiero efekty są nieprzewidywalne. Ostatnio 
widziałem film o Gerhadzie Richterze, który niekiedy tak 
długo miesza barwniki, aż powstaje „obraz szary”. Ja, 
kiedy widzę, że wiersz zmierza w stronę „szarości”, po 
prostu przestaję go pisać. Czasami jest wtedy jeszcze 
dobry, ale zazwyczaj do wyrzucenia. Bo jednak chodzi mi 
o wyrazistość, nie lubię robić wciąż tego samego, stąd 
pewnie kameleonowatość.  
 
Wydaje mi się, że Twoje wiersze mają za zadanie 
podpuszczanie czytelnika: często jest tak, że jesteśmy 
pewni, że coś tam z nich złapaliśmy, a tu nagle okazuje 
się, że jest zupełnie inaczej albo, w najlepszym wy-
padku, że wiele z tego, co zostało zrozumiane (albo co 
zrozumianym się wydawało) ma mnóstwo dodatko-
wych odcieni, na które jak dotąd nie zwróciło się 
uwagi. To trochę komunikowanie poprzez niekomu-
nikowalność całości w prostym odbiorze, coś jak 
u Sosnowskiego – spójność oparta na niespójności 
(choć u Ciebie język jest bardziej „uładzony”). Mógł-
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byś zgodzić się na taką parafrazę sformułowania 
Piotra Śliwińskiego: „Sosnowski i Wiedemann w jed-
nym stali domku”? 
 
A język Sosnowskiego jest „nieuładzony”? E tam… Myślę, 
że chodzi tu o nasze „wtórne alfabety”, alfabet Andrzeja 
mamy już nieźle opanowany, prawda? Wiemy, gdzie szu-
kać, kiedy nie wiemy, o co chodzi. Ja może w większym 
stopniu posługuję się kodami osobistymi, ale też ich 
znajomość nie jest aż tak potrzebna, wiersz daje się 
„chwycić” także i bez nich. Tak wogóle to z poetów 
warszawskich bliżej mi było zawsze do Tadeusza Pióry, 
Andrzej jest bardziej śpiewny, pięknościowy, rozmetafo-
ryzowany, no i zazwyczaj śmiertelnie poważny. Ale poza 
tym, oczywiście, stoimy w jednym domku, choć dla mnie 
Jacek Podsiadło jest równie ważnym kolegą, i Zbyszek 
Machej, o którym się ostatnio tak nieładnie zapomina. 
A także Michał Sobol, skoro już tak wymieniam.  
 
Czy Twoje wiersze są w jakiś sposób tendencyjne? Nie 
mówię tuo oczywistym założeniu jakiejś nadrzędnej 
idei czy tezy realizowanej przez temat tekstu, ale 
o pewnych perseweracyjnych wątkach (choćby o wąt-
ku homoseksualizmu w Filtrach), których „upartość” 
można odczytywać jako dowód na tendencyjność 
wierszy. 
 
Prawdę mówiąc, tendencyjne jest raczej pytanie, bo poza 
homoseksualizmem nie wymieniasz żadnych innych 
perseweracyjnych wątków, a te by mnie bardzo intereso-
wały. Homoseksualizm pojawia się, owszem, w Filtrach 
i Szambach, ale to cykle o miłości, więc trudno, żeby nie 
było tam homoseksualizmu – poza tym jeszcze w paru 
dosłownie wierszach, wcale nie aż tak wielu, jeśli porów-
nać z wierszami innych kolegów, którzy są homoseksua-
listami. Częstszy już chyba u mnie jest motyw psa, 
a przecież nie chcę pouczać nikogo na temat psów. Nie 
chodzi nawet o to, że unikam publicystyki, po prostu nie 
mam do niej naturalnego zapału (choć te nieliczne swoje 
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wiersze „publicystyczne”, pisane dla gazet, bardzo lubię), 
może dlatego, że zaczynałem pisać w czasach, gdy termin 
„poezja zaangażowana” budził raczej negatywne emocje.  
 
Jaki jest Twój stosunek do już ukończonych książek? 
Lubisz swoje tomiki wierszy i książki prozatorskie? 
Pytam o to, bo jest jedna Twoja książka margina-
lizowana nie tylko przez krytykę, ale i przez Ciebie 
samego (nie włączyłeś jej przecież do Czystych 
czynów). Mam na myśli, oczywiście, Bajki zwierzęce. 
Czy ta książeczka to tylko rodzaj zabawy, wprawki 
poetyckiej, czy może coś więcej?  
 
Swojej prozy nie czytam, ale tomiki wierszy owszem –
można powiedzieć, że podtrzymują mnie na duchu, są to 
najlepsze rzeczy, jakie w życiu zrobiłem, bez nich nie 
miałbym sensu. A Bajki… to taka książunia, co nawet sam 
jej nie pamiętam (choć jak mi każą znienacka powiedzieć 
jakiś swój wiersz, to zawsze mówię Nie sądziła sikorka…). 
 
Bajki…to książeczka zabawna (zabawowa), operująca 
różnymi odmianami humoru. Humor zresztą jest 
w Twoich wierszach wszechobecny. Ale człowiekiem 
„rozrywkowym” nie jesteś. 
 
No istotnie. Nie znoszę opowiadania dowcipów, bardzo 
mnie męczą komedie i zwłaszcza kabarety. Nadmiar 
śmieszności jest czymś przeokropnym, podobnie jak 
nadmiar nieszczęść. A co do śmieszności w wierszach, 
ostatnio popłakałem się ze śmiechu, czytając drugi Wiersz 
dla Brigitte Bardot w Klubie Księgarza, z tym wierszem 
wiąże się zresztą historia, chciałem koniecznie wydać go 
w Paryżu, a mianowicie w tamtejszej „Kulturze”, i prawie 
już do tego doszło, ale niestety umarł Giedroyć. Nie lubię 
wierszy zbyt poważnych i pewnie też z tego względu 
uchodzę za nieszkodliwego wesołka, zabawność uchodzi 
za przeciwieństwo głębi, a przecież już Irzykowski dowiódł, 
że żart ma tę samą strukturę, co metafora. Trudne to są 
problemy, lepiej o nich nie myśleć.  
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Co sądzisz na temat tekstów krytycznych o swoich 
wierszach? Czy żaba, bądź co bądź będąca (przy-
najmniej bywająca) Linneuszem, dowiaduje się czegoś 
nowego o sobie (jako żaba i jako Linneusz jedno-
cześnie) od innych Linneuszy (także może czasem 
bywających żabami – ale to już zostawmy)? 
 
Nie powiem tu nic nowego, najpierw jestem bardzo zacie-
kawiony, a potem zwykle znudzony, nie tak łatwo dowie-
dzieć się czegoś o sobie. Tak mówię w ogólności, choć 
parę takich tekstów wspominam z czułością, Kuczoka 
o Samczyku, Kędera o Rozruszniku, Morawca o Wszędo-
bylstwie…, Czaplińskiego o Scenach łóżkowych, Koron-
kiewicza o Dywanie czy Mościckiego o Odpowiadaniach. 
A jeszcze Asi Orskiej i Andrzeja Skrendy, takie bardziej 
ogólne. Tak więc nie mogę narzekać, a jeśli narzekam, to 
tylko z poczucia niedosytu, które nie opuszcza nas przecie 
nigdy. 
 
Czytasz młodą i najmłodszą polską poezję? 
 
Czytam, bo jestem z tymi ludźmi powiązany towarzysko, 
spotykam ich na festiwalach, na konkursach i potem trzeba 
sprawdzić, co też napisali, czasami są to miłe zasko-
czenia. Nie czytam, bo jest tego dużo, a człowiek z wie-
kiem robi się leniwy, nie mówię, że za dużo, acz ilość lite-
ratury, jej nieustanne narastanie trochę już mnie przeraża. 
W dodatku staram się też śledzić nową poezję słoweńską, 
a to wymaga jeszcze więcej czasu i skupienia.  
 
Czy lubisz (literacko) przywiązywać się do miejsc i o-
sób? Ze swoimi książkami skaczesz po wydaw-
nictwach (choć ostatnio chyba zakotwiczyłeś w Poz-
naniu). Nie lubisz żadnego z wydawnictw na tyle, by 
być mu wiernym, czy po prostu cenisz swobodę? 
 
Czy lubisz słowo „lubisz”? Nie wiem, czy lubię, na pewno 
się przywiązuję, ale raczej do osób niż do miejsc, nie czuję 
się związany z żadnym miejscem, przez 20 lat byłem 
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poetą krakowskim (ale nie z Krakowa), teraz jestem 
warszawskim (ale nie z Warszawy), może na starość 
zostanę znowu wielkopolskim? Z ludźmi jest w gruncie 
rzeczy znacznie trudniej niż z miejscami (choć to od nich 
w zasadzie zależą miejsca), ale nie ma to jak długa, 
porządna przyjaźń, ze wszystkimi perturbacjami, jakie po 
drodze następują. Często umieszczam przyjaciół w swoich 
utworach i fajnie jest, kiedy czytelnicy, nie znając ich 
osobiście, jakoś ich jednak lubią, rozpoznają. Do wydaw-
nictw nie mam stosunku zbyt czołobitnego, każda książka 
prędzej czy później znajdzie swojego wydawcę, więc 
niespecjalnie się tym martwię. 
 
Zakończmy tę rozmowę powrotem do jej początku: 
„Adam Wiedemann jest poetą niestandar-dowym” – 
tak wspomniany szkic o Twoich wierszach kończy 
Topolski. Czujesz, że zaprzeczasz standardom (a jeśli 
tak – jakie to standardy?). 
 
O to już pytaj Maćka. Mnie się wydaje, że niestan-
dardowość w przypadku poezji musi być pewnym stan-
dardem, bo co za korzyść z poety, który pisze tak, jak się 
pisze? Z drugiej strony – myślę, że wpisałem się już jakoś 
w swój czas, a zatem współstworzyłem pewien standard. 
Na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. 
 
Dzięki za rozmowę. 
 
Dzięki. 
 
 

[2013] 
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Wypić, poruchać, radia posłuchać. 
Z Radkiem Wiśniewskim 

O prozie życia literackiego rozmawia 
Tomasz Dalasiński 

 
 
Tomasz Dalasiński: Radku, ta rozmowa dotyczyć bę-
dzie prozy życia – literackiego i kulturalnego. Zacznę 
od nawiązania do Twojego zasłużonego „Red.a”; w je-
go opolskim numerze (z roku 2012) umieściłeś szkic 
poświęcony „zabobonnej regionalności” i „fałszywej 
lokalności” – problemom, które zaprzątają uwagę 
dużej liczby nie tylko twórców i osób związanych 
z sektorem kultury, ale też zwykłych zjadaczy chleba. 
Ten szkic diagnozuje pewne mechanizmy lokalnego 
życia literackiego i kulturalnego, mechanizmy – po-
wiem to wprost – prowadzące do deprecjacji regio-
nalności, która przecież sama w sobie jest bez wątpie-
nia istotną wartością współtworzącą współczesną 
polską kulturę. Spróbujemy sobie o nich krótko 
porozmawiać? 
 
Radek Wiśniewski: Jasne. 
 
Ok. Wystartujmy wobec tego ze sprawą najjaskrawszą, 
jaką jest absurdalność niektórych zjawisk w lokalnym 
życiu kulturalnym wynikająca z gettowości tego 
ostatniego; Michał Igor (zgodnie z jego wolą posłużę 
się pseudonimem) opisał niedawno w „Fabulariach” 
przypadek poety, pisarza, tłumacza, badacza i krytyka 
literatury z Bydgoszczy, który najpierw opublikował 
pełen błędów przekład wierszy Roberta M. Gianettiego, 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

150 
 

a potem za ten przekład, już nie jako tłumacz, 
a przewodniczący jury, przyznał sobie lokalną nagrodę 
literacką. Jak to się stało, że tak niegdyś pożądana 
decentralizacja literatury i kultury doprowadziła do 
koteryjności i gettowości rodzącej fakty tak śmieszne 
i żenujące zarazem? 
 
Myślę, że to jest kwestia w znacznej mierze tego, że 
brakuje w Polsce ludzi z wizją globalną. Wiem, zaczynam 
z grubej rury. Myślę nad tym sporo, bowiem są to kwestie, 
które mocno mnie osobiście dotyczą. Od dwudziestu 
ponad lat tworzę wspólnie z innymi ludźmi stowarzyszenie 
w małym miasteczku i czuję te rozliczne bariery 
organicznie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że decen-
tralizacja, która pewnie w wielu obszarach była bardzo 
cenna i sensowna, powiązała mocno ludzi z ich 
miejscowością, powiatem, gminą, w innych obszarach 
zepchnęła zaściankowe ośrodki w jeszcze większy 
zaścianek. Te procesy zostały już jakoś opisane. Najpierw 
głoszono śmierć centrali, a potem jej powrót. Kłopot w tym, 
że ta centrala, co umarła, to nie była ta sama, której 
powrót ogłoszono kilka lat później. Ta centrala, która 
upadła u progu lat 90. ubiegłego wieku, miała idealistyczną 
wizję polityki kulturalnej, która się nie podobała wielu, 
i miała swoje ciemne strony, jak każda polityka 
prowadzona z pozycji idealistycznych – np. obłożenie 
zakazem publikacji niewygodnych autorów, centralne 
sterowanie przydziałami papieru i tak dalej. Ale jakaś była 
to polityka i nie ulegało wątpliwości, że państwo ma jakiś 
pomysł na kulturalną rzecz pospolitą. Pewnie też trochę 
dlatego, że państwowy ateizm tęsknił jednak za rodzajem 
pompatyczności, odświętności. Kultura przeciwstawiona 
kościołowi, religii, do pewnego stopnia to się mogło 
udawać, ale nie wytrzymało konfrontacji z chwilowo 
otwartym katolicyzmem w Polsce. Ale wróćmy do centrali – 
wiadomo było, że nie może tak być, że kto ma wiele, ten 
bierze wszystko, bo mamy socjalizm, towarzysze, a jak go 
mamy, to coś musimy z tego mieć. I koślawo, nieudolnie, 
czasem trochę potwornie to państwo próbowało 
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równoważyć wpływy i jakoś społeczeństwo kształtować. 
Dlatego chyba wysoką rangę nadawano – centralnie – 
imprezom w prowincjonalnych ośrodkach takich jak 
Łańcut, Kołobrzeg, Zielona Góra, Świnoujście. W tak 
zwanym terenie też bywało, że finały ważnych imprez na 
poziomie wojewódzkim wędrowały po lokalnych ośrod-
kach, zmuszając lokalnych władyków do wysiłku, często 
iście potiomkinowskiego. Żeby było jasne, nie jestem 
członkiem redakcji „Krytyki Politycznej”, nie tęsknię za 
PRL-em i bardzo się cieszę, że zdechł, ale wizję 
nieudolną, koślawą i miejscami, jako się rzekło, spot-
worniałą zastąpił na ćwierć wieku całkowity brak wizji. 
A ściślej – telewizja. Im głupsza, tym lepsza. Bo większość 
ludzi jest głupia (nie na każdym polu, ale na jakimś 
zawsze), a lepszość telewizji określały słupki oglądalności 
i koronny argument „z powszechności” – bo ludzie tego 
chcą. No cóż – ludzie chcą też pić wódkę i rzygać po 
kątach i nie chcą po sobie sprzątać. Mam nieustające 
wrażenie, że na tym polu nie powstała spójna wizja tego, 
co powinno robić państwo w dziedzinie polityki kulturalnej 
– od przedszkola do Opola. No a skoro nie ma jakiejś 
formy zachęty, nacisku, promocji – to prym zaczyna wieść 
to, co naturalne, co oddolne z krwi, kości i swojskiego 
gumna na klepichu. Myślę, że wszyscy ulegli w latach 80. 
złudzeniu, że Polacy w swojej masie są jakimś innym 
społeczeństwem, lepszą zbiorowością niż są w istocie. Co 
więcej, uznano, że jak ludziom czegoś zabraknie, to sami 
sobie to zorganizują. 
 
A nie organizują? 
 
Nie. Polacy, mieszkańcy kraju, w którym place, ulice 
i skwery nazywa się imionami poetów i to wcale licznych, 
kompletnie przestali czytać poezję i nie czują z tego 
powodu żadnego braku. Nawet kiedy Fundacja Wisławy 
Szymborskiej produkuje spot, w którym celebryci próbują 
przekonać innych do czytania poezji, to pokazują okładkę 
z napisem „wybór poezji”. Czyjej? Z jakiego okresu? 
W czyim wyborze? Nikt w to nie wierzy, bo czyta się 
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poezję dla konkretnego wiersza czasem, a nie po prostu 
jakiś „wybór poezji”. To już przez pamięć dla Noblistki 
mogliby sobie chociaż wziąć do ręki Jej tomik, no ale tak – 
zaraz potem ktoś mógłby zapytać w dociekliwym śledztwie 
dziennikarskim, jaki to wiersz Szymborskiej Anna Maria 
Jopek, Tomasz Majewski, Wojciech Waglewski czy Anna 
Komorowska ceni sobie najbardziej i dlaczego. Paris Hilton 
wpadła, kiedy wyznała, że, siedząc w więzieniu za 
posiadanie narkotyków, czytała Biblię i to odmieniło jej 
życie, a Larry King zapytał w nocnym show, który 
konkretnie fragment Biblii miała na myśli. Przecież my 
rozmawiamy o kraju, w którym tak zwana inteligencja bez 
żenady pląsa do disco polo na weselach. Ile razy pytałem 
się znajomych, którzy na co dzień słuchają Porcupine Tree 
czy przynajmniej jakichś Strachów na Lachy albo Depeche 
Mode, dlaczego zamówili tzw. zespół jako oprawę 
muzyczną swojego najszczęśliwszego dnia w życiu, odpo-
wiadają: żeby rodzina nie narzekała. Czyli jest presja 
prostactwa i ogromna część ludzi temu prostactwu ulega – 
na weselu, na ulicy, w towarzyskiej rozmowie, przy piwie, 
winie i kiełbasie z grilla. I wniosek jest taki, że Polacy 
prawdopodobnie zawsze w swojej masie prostakami byli 
i nimi zostali, tyle że przesiedli się z Żuków do Infinity, 
koniecznie z kratką za tylną kanapą, ale w tym Inifinity 
słuchają sobie Eweliny Lisowskiej – jak im palma z ambicji 
odbije. Przed 1989 rokiem były dwa kanały telewizji i było 
pasmo na program o operze, balecie, muzyce klasycznej, 
dyskusjach o filozofii, literaturze, podobnie było w radio. 
W PR3 z tego, co pamiętam, około 13. było ponadgo-
dzinne pasmo na poły edukacyjne o muzyce klasycznej! 
Jak się szło na wagary albo zostawało na symulacji 
przeziębienia w domu, to mimo woli wpadała w ucho 
klasyka, takie było skojarzenie słuchowe – wagary-
klasyka! Dzisiejszy nastolatek nie ma na to najmniejszej 
szansy, no chyba że go szkoła zawiezie do filharmonii 
i tam posadzi na krześle i każe napisać trzy zdania na ten 
temat na zaliczenie. Państwo postanowiło, że już nie 
będzie się mądrzyć, oddało pole obywatelom, a obywatele 
zrobili sobie misia na miarę swoich ambicji i aspiracji. To 
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uproszczenie potrzeb widać na każdym kroku. Nawet pro-
jekty domów i mieszkań, zwróć na to uwagę, ja zwracałem, 
bośmy z żoną dwa lata temu się zakopali w kredyt na cel 
mieszkaniowy, nie przewidują przestrzeni dla spożywania 
kultury. Przykładowe projekty obejmują kuchnię łączoną 
z salonem, koniecznie z plazmą na ścianie, bywa w pro-
jekcie przewidziana garderoba, garaż, pomieszczenie 
gospodarcze, ale nie ma miejsca na biblioteczkę, miejsce 
do uprawiania czynnego muzyki, czytania, spędzenia 
czasu na czymś innym niż jedzenie, spanie, mycie się, 
ubieranie. A z drugiej strony po chwili, u progu lat 90., po 
rządach ludzi reprezentujących jakiś poziom i kulturę 
intelektualną, wśród których tak zwana afera taśmowa 
byłaby nie do pomyślenia, bo używali innego języka 
polskiego, przyszła do władzy i innych miejsc społecznie 
i medialnie eksponowanych fala ludzi nazywanych „Tera 
Kurwa My”. I została do dzisiaj. To ich aspiracje stały się 
aspiracjami większości społeczeństwa, bo już można sobie 
odpuścić, nie trzeba się spinać. Mam podejrzenie, że ta 
prymitywizacja, której towarzyszyła abdykacja państwa – 
na wszystkich poziomach – jest jednak specjalnością 
wybitnie polską. U nas czytelnictwo wynosi 44%, w tym 
tylko 11% osób przeczytało w ciągu roku więcej niż 5 
książek, a statystyczny Polak kupuje półtorej książki 
rocznie. U Czechów, z których Polacy lubią sobie dworo-
wać i śmiać się z brzmienia ich języka, ten wynik to 83% 
czytających i 14 książek kupowanych w ciągu roku przez 
przeciętnego obywatela. Ja tych Panów i Panie ze wszyst-
kich partii od prawa do lewa rządzących Polską od 25 lat 
nawet jakoś rozumiem, oni dbają ponad podziałami 
o swoje posady. Solidarne wspieranie debilizacji Polski 
i Polaków ułatwia im utrzymywanie się i tasowanie 
u władzy – obywatel myślący to trudny partner do rozmo-
wy. Obywatel, któremu wystarcza triada wymyślona przez 
mojego kumpla w liceum – wypić, poruchać, radia pos-
łuchać – to wyśmienity obiekt wszelkiej manipulacji, dawca 
upragnionej kartki wyborczej co cztery lata legitymizującej 
udzielnych książąt na włościach. 
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I właśnie przez to cierpi kultura? 
 
Tak, bo przez to doszło do kompletnego pomieszania 
pojęć. Kultura jest zrównana z rozrywką na każdym planie 
i daje to tak komiczne efekty, jak ten, że komercyjne twory, 
takie jak Golec Uorkiestra, najwięcej pieniędzy dostają bez 
konkursu, bez lęku o sprzedaż biletów, bez ryzyka edycji 
płyty. Lokalne władze angażują mianowicie takich muzy-
ków, wykonawców za pieniądze gminy do kolejnych edycji 
Dni Piździdołów Górnych. I tak pieniądze, które idą na 
godzinne dyganie komercyjnej kapelki w wyżej wzmian-
kowanych Piździdołach Górnych, mogłyby wystarczyć na 
roczną działalność nawet nie kwartalnika, ale miesięcznika 
literackiego o poezji, jakiego w Polsce od lat nie ma. 
I mówi się ludziom, że „o mata kulturwę”. A ludzie to biorą 
i jedzą z tego wszyscy. 
 
Wniosek z tego taki: lokalne władze debilizują Polskę. 
A czy nie jest trochę tak, że ta, jak się wyraziłeś, 
debilizacja służy określonym celom? Regionalni decy-
denci spłycają rzeczywistość kulturalną, traktując kul-
turę tak jak wiele innych rzeczy: jako element kształ-
towania PR. Prosty przykład: który z burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów itp. nie lubi fotogra-
fować się w otoczeniu artystów, szczególnie młodych, 
szczególnie tych, którym wcześniej przyznał (nb., 
zwykle bardzo niskie) stypendia na działalność artys-
tyczną, i szczególnie przed wyborami, traktując to jako 
czynnik podnoszący własne notowania? 
 
Gdyby było tak, jak mówisz, nie byłoby źle, bo przyz-
nawanie stypendiów to szlachetne zajęcie i nigdy go za 
wiele. Nie widzę też nic złego, by Marszałek, Starosta, 
Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt nie miał się fotogra-
fować w otoczeniu stypendystów – byle potem nie 
ograniczał konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do 
dowolnych poszukiwań artystycznych stypendystów. 
Z tego, co ja widzę na przykładzie mojego zadupia, to 
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jednak nie kultura jest elementem PR, ale tani entertain-
ment. Gala Disco Polo – jasne. Festiwal Literacki – raczej 
nie. I nie mówię – dla jasności – o meandrach organizo-
wania literatury w małym mieście Brzeg nad Odrą, gdzie 
wiele udało się wydeptać przez lata. Tak ogólnie. Zresztą 
wystarczy zajrzeć do statutów lokalnych instytucji kultury – 
w wielu jest zapis, że oprócz wszystkiego centrum czy 
ośrodek kultury ma integrować lokalną społeczność 
i organizować mieszkańcom miasta czy gminy czas wolny. 
To znakomity hak na zbyt ambitnych dyrektorów, bo jak to 
niby robić, aby było widać, że się dyrektor stara i nie straci 
pracy? No właśnie: trzeba zrobić masówkę, żeby Pani 
Wójt mogła się cmoknąć na wizji ze Steczkowską Justyną 
czy Krzysiem Cugowskim. Nikt tego wprost nie powie, ale 
uczestnicy wernisażu malarstwa abstrakcyjnego nie są 
żadnym elektoratem. A o prestiż nikt nie walczy, bo – jak 
wspomniałem wyżej – przy zrównaniu rozrywki i kultury na 
każdym polu, przy prymitywizacji życia społecznego 
i abdykacji państwa z polityki kulturalnej – nie ma już cze-
goś takiego jak prestiż, nie ma rzeczy, które wypada 
wiedzieć, książek, co do których nie wypada nawet się 
przyznawać, że się ich nie przeczytało. A co do stypen-
diów – moja obserwacja jest jednak taka, że generalnie 
stypendiów się nie przyznaje, a jeżeli już, to dzieciom 
z biednych rodzin, względnie wybijającej się młodzieży 
szkół wszelkich do studiów – bo to jest medialne, dobrze 
wychodzi na zdjęciach. Trochę tak samo darowiznę 1% 
podatku skojarzono z wielkimi oczyma osieroconych dzieci 
lub skrzywdzonych szczeniąt. I teraz już nie ma Orga-
nizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz kultury, 
odbudowy zabytków, wywalczenia ścieżek rowerowych – 
wszystko spod znaku 1% (albo prawie wszystko) przejęli 
spece od chorych dzieci, bezdomnych zwierząt i Caritas 
z Radiem Maryja.  
 
No i to wszystko szkodzi nie tylko artystom, ale i od-
biorcom kultury. Prosty przykład – zanurzanie hiera-
rchii: w lokalnych hierarchiach literackich wyżej jest 
nie ten, kto tworzy coś wartościowego, a ten, kto 
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otrzymuje dotacje i zalewa rynek swoimi produkcjami. 
Jak wobec tego przeciętny „użytkownik kultury” może 
rozpoznać to, co jest naprawdę dobre pod względem 
artystycznym? 
 
Akurat ten problem widzę raczej w ogólnie niskim poziomie 
czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Myślę, że gusta, 
popularność – o ile ona naprawdę istnieje i coś znaczy – to 
by się jakoś ułożyło w warstwy stratygraficzne, 
spolaryzowało, gdyby ten plaster kultury był grubszy. Bywa 
też i tak – to przykład opolski – że środowisko samo nie 
potrafi nic stworzyć, nie ma potencjału, by zalać 
kogokolwiek czymkolwiek i nie tyle zagarnia całą pulę dla 
siebie, ile pilnuje, by nikt nic nie dostał, skoro oni nie 
dostają. Jeden taki przypadek opisuję w tekście Przewozy 
Regionalne w „Red.” 2/2012 (który zresztą mimo wyso-
kiego poziomu merytorycznego i chyba fajnej okładki był 
najgorzej się sprzedającym numerem w dziejach tego 
pisma). Czytelnik – ten, który jeszcze został na placu boju 
– w części czyta Daniel Steel czy Zmierzch, ale jednak 
przeważająca grupa ludzi czytających ma, śmiem 
twierdzić, jakie takie wyczucie literackie i na lokalny 
humbug nie da się nabrać. Rzecz w tym, że czytelników 
jest mało, są rozproszeni i nie mają siły nacisku. 
 
Czy wobec tego to wszystko nie prowadzi do jednego 
wielkiego oszustwa, które polega na tym, że szeroko 
komentowana aktywność lokalnych wspólnot nie 
istnieje, że jest tylko sztucznie podtrzymywana i imito-
wana? Inaczej: czy nie mamy do czynienia z jakimś 
rodzajem zdecentrowanej centralności, centralności 
regionalnej? 
 
Ależ ta aktywność na pewno istnieje, ale natrafia na 
bariery, albo, by być ścisłym – na brak mądrego wsparcia. 
Pytanie, które sobie zadaję, brzmi tak: jak wyglądałoby 
moje życie w Brzegu, gdybyśmy nie musieli w ciągu 20 lat 
istnienia Stowarzyszenia zmieniać z siedem razy lokalu 
i urządzać się na nowo. To wypada, tak średnio, co trzy 
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lata. Dla organizacji, która nikogo na etacie nie zatrudnia – 
to spore wyzwanie organizacyjne. Zastanawiam się, jak 
wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie musieli pisać 
piątych, szóstych korekt, pism z wyjaśnieniami na 
interpelacje radnych powiatu, którzy nie odróżniają terminu 
złożenia pisma od jego ewentualnej korekty formalnej 
(rudymenty procedury administracyjnej, panowie radni, do 
szkoły, uczyć się albo kury szczać prowadzić, jak mawiał 
Marszałek Piłsudski). No ale jak najwyższą instancją w 
ocenie sprawozdania z realizacji projektu jest Pani 
Księgowa Fisia, to nie może być inaczej. Któregoś razu 
taka Pani domagała się wpisania do rubryki „zrealizowane 
cele” dokładnych parafraz gramatycznych sformułowań 
z wniosku! Ta Pani, mając napisane dokładnie to samo 
innymi słowami niż we wniosku, wracała nam sprawoz-
danie kilka razy (bo nie była w stanie napisać wszystkich 
uwag – za każdym razem, gdy zajrzała, znajdowała co 
innego) i trwało to od listopada do lipca roku następnego. 
Chodziło, dla jasności, o 1400 złotych (słownie tysiąc 
czterysta) na zwroty kosztów podróży i noclegi gości 
niewielkiej imprezy. I tak to wygląda od dołu. A do tego 
wredny partykularyzm, o którym wiele razy pisałem, mó-
wiłem i powiem jeszcze raz. Taki na przykład Juliusz 
Gabryel, poeta z Kluczborka, gdyby miał wydać książkę 
w Namysłowie – może nie mieć szans, bo niby dlaczego, 
powie burmistrz Kluczborka, mam dać pieniądze jakiejś 
organizacji z Namysłowa? Dam swoim. A to, że ci swoi nie 
potrafią wydać poprawnie gazetki ściennej, to jakby inna 
sprawa. Jak się taki Gabryel zwróci do władz Namysłowa, 
to one chętnie dadzą organizacji z Namysłowa, ale nie na 
tomik poety z Kluczborka, bo on nie nasz. To nie 
abstrakcja – chcemy wydać od lat wiersze Leny Jedlickiej, 
która była prezesem naszego Stowarzyszenia przez kilka lat, 
ale mieszka obecnie w Kędzierzynie-Koźlu; i nie wiadomo, 
jak się do tego zabrać. Pisaliśmy wniosek do ministerstwa – 
ale tam dostaliśmy czarną polewkę, no bo pewnie za bardzo 
lokalny projekt… Zatem – ta aktywność nie jest imitowana, 
moim zdaniem przynajmniej, ona jest hamowana. 
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No i w efekcie pojawia się jakaś taka „fałszywa 
lokalność”, którą trudno zdefiniować i oswoić. Coś 
jest albo nazbyt, albo nie dość lokalne, aby otrzymać 
dotację. To gdzie właściwie siedzi ta cała „lokalność”? 
Załóżmy, że siedzi w tym, co geograficznie „nasze”. 
Co wtedy? Ano: trudno jest wychylić się ku temu, co 
ponadlokalne. Bo jeśli usiłujemy coś w kulturze zrobić, 
coś zorganizować, i pozyskać na to fundusze lokalne, 
to warunkiem otrzymania dotacji jest regionalność 
projektu – co prowadzi zresztą do kuriozalnej sytuacji, 
w której władza usiłująca promować się na arenie 
ogólnopolskiej w rzeczywistości sama sobie do takiej 
promocji zamyka drogę, no bo kogo poza przysło-
wiowym Pcimiem Dolnym obchodzi festiwal literacki 
w Pcimiu Dolnym, na którym prezentują się pcimscy 
poeci i prozaicy? Czy tu chodzi o strach przed 
konfrontacją (gdyż w pewnym momencie może okazać 
się, że hołubieni przez nas twórcy nie wytrzymują 
konkurencji z autorami spoza lokalnego podwórka), 
czy o coś jeszcze innego? 
 
Na dobry początek – zostawmy Pcim, bo chyba nie ma 
Pcimia Dolnego, a Pcim jako taki jest.  
 
Ok [śmiech]. Może być i Ośniszczewko, wieś też 
istnieje naprawdę, a w moim regionie pełni rolę 
Pcimia. Mieszkańców z całego serca przepraszam za 
przywołanie nazw obydwu miejscowości w tym a nie 
innym kontekście. 
 
Jak już wspomniałem – całkiem niezły numer „Red.a” 
z niezłymi nazwiskami na okładce sprzedał się najgorzej 
w dziejach. Bo regionalność, osobliwie regionalność opol-
ska, nikogo nie obchodzi w Sopocie ani Gdyni. Ta regio-
nalność może obchodzić czytelnika, odbiorcę regional-
nego, ale ten odbiorca regionalny nie będzie jechał do 
stolicy województwa czy zamawiał sobie pisma regio-
nalnego w salonie empiku! On je musi dostać trochę pod 
nos. W ośrodku kultury, bibliotece, szkole, urzędzie. To 
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wszystko, o czym sobie tak rozmawiamy luźno, wytworzyło 
jeszcze jedną uwierającą jakość; żyjemy w takich 
współczesnych zaściankach ery Internetu. Analogia, jaka 
mi przychodzi na myśl, to rozpad dzielnicowy państwa 
Piastów. Strach przed konfrontacją pewnie odgrywa jakąś 
rolę, ale większą odgrywa taki swoisty cyfrowy nawrót do 
epoki feudalnej, kiedy chłop żył w okolicy swojej wsi całe 
życie i może raz na jakiś czas pojechał do sąsiedniej wsi 
albo do miasta wieprza sprzedać czy tam bydło zgonić na 
targ. Brak jest łączności na wielu poziomach pomiędzy 
ośrodkami, instytucjami i przez to nie wytwarza się 
wspólna przestrzeń – albo wytwarza się raczej przestrzeń 
multilokalna, jakieś mniej lub bardziej przypadkowe związki 
zaścianków, nisz. Tyle że to nie jest żadna wspólna 
przestrzeń, bo jest często nieprzepuszczalna na zewnątrz. 
Na przykład sponsorowane związki miast/gmin partner-
skich – ja nie do końca wiem, co z nich wynika sensow-
nego dla kultury? No pojadą tancerze z Międliszewa do 
takiego francuskiego Międliszewa, mogą być nawet 
utalentowani – i co dalej? Lokalni notable i zgoniona siłą 
młodzież poklaszczą, a oni wrócą do siebie, bo przecież 
zatańczenie we francuskim czy niemieckim Międliszewie 
nic nie zmieni w ich karierze. Ale wracając do władzy 
lokalnej – ona nie ma żadnego interesu w promowaniu się 
ogólnopolskim, bo wyborca i dawca posady jest tutaj, 
lokalnie, obok, i to do jego aspiracji władza musi równać. 
Bądźmy też sprawiedliwi – w demokracji władza jest tylko 
na tyle głupia, na ile pozwala jej wyborca. U nas pozwala 
jej na wiele. Nie wyobrażam sobie, żeby np. władze 
mojego miasta czy powiatu, czy nawet województwa, 
zachwiały się tylko z tego powodu, że w pustej głuszy 
próśb do urzędników zdechły u początku 2012 wysoko 
notowane w środowiskach akademickich „Strony” Jana 
Feusetta, a w połowie 2013 po wyjściu ostatniego numeru 
ze sprzedaży – hibernacja dopadła ogólnopolski tabloid 
literacki „Red.”. Gwoli sprawiedliwości dodam, że władze 
miasta akurat próbowały nam pomóc, ale 30-to tysięczne 
miasto nie podtrzyma samo ogólnopolskiego kwartalnika, 
podziękowałem więc za pomoc miastu Brzeg i oddałem 
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pieniądze, bo nie było szansy wydać za nie nawet jednego 
numeru, to niech ktoś inny je weźmie w konkursie i coś 
z nimi sensownego zrobi – pomyślałem. Po latach 
współpracy mogę powiedzieć, że pewnie sam burmistrz 
niewiele wie o literaturze w swoim mieście, ale za to 
zastępca burmistrza w Brzegu to bardzo porządny, 
uczynny, czujący kulturę i życzliwy człowiek. Ale to tak 
trochę na marginesie. 
 
A czy mimo wszystko lokalności jednak w jakiś 
sposób konkurują między sobą? A jeśli tak, to jak? 
Wydaje mi się, że nie mamy już, albo mamy bardzo 
rzadko, do czynienia z konfrontacją jakościową, 
z konfrontacją poziomu artystycznego, ale z konfron-
tacją ilościową – ważniejszym ośrodkiem na kultu-
ralnej mapie kraju okazuje się ten, który, powiedzmy, 
wyda więcej książek, nieważne, że te książki są miałkie 
i przeciętne. Czy to nie zbyt pesymistyczna diagnoza? 
 
Ja mam wrażenie, że właśnie nie ma konkurencji pod tym 
względem. Może jest między dwoma-trzema ośrodkami 
władzy medialnej i finansowej – Wrocław, Kraków, 
Warszawa, do których próbują dobić raz na jakiś czas a to 
Katowice, a to Gdynia, a to Łódź – ale chyba nikt więcej. 
Gdyby te ośrodki różne – te regionalne i te lokalne – 
realnie myślały o konkurencji w dziedzinie turystyki i po 
trosze kultury (nic tak nie ożywia zabytkowego pałacu, 
dworku jak jakiś festiwal czy przegląd młodych talentów) – 
to nie mielibyśmy takiej dramatycznej homogenizacji kultur 
lokalnych. Wszędzie w Polsce nacisk kładzie się mniej 
więcej na to samo i po równo na wszystko, czyli na nic. 
Tam, gdzie jest blisko do mediów i pieniędzy, taki 
wszystkoizm ma sens (być może). We Wrocławiu zawsze 
jest jakiś festiwal, nie ma miesiąca luzu, total pacjent atak 
na wszystkich frontach. Ale przenoszenie tego wzorca na 
mniejsze ośrodki grozi (i staje się często!) karykaturą 
pierwowzoru. Gdyby te ośrodki, te lokalności, konkurowały, 
to myślę, że dostrzeglibyśmy być może więcej śmiałości, 
oryginalności, aby nie być takimi samymi jak ten czy inny, 
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aby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Ale tak nie jest – 
gdy przychodzi majówka, jak Polska długa i szeroka 
otwierają się festyny pod hasłem „Dni Dowolnej Gminy 
Podobne jak Dni Miasta za miedzą i Dni Powiatu opodal”. 
Ciekawy jestem, który dyrektor miejskiego czy wiejskiego 
ośrodka kultury zaryzykowałby powiedzenie organowi 
prowadzącemu: pocałujcie się w dupę z tymi Dniami Gminy, 
w jeden dzień wywalacie pieniądze, za które mógłbym pro-
wadzić świetlicę w każdej wsi, dać ludziom podwyżki, Wyre-
montować dach ośrodka, kupić przewoźną scenę, nagłośnie-
nie i organizować co miesiąc konkurs w innej dziedzinie. 
Myślę, że w Domu Kultury może się nic nie dziać, ale jak bę-
dą dożynki, festyn gminny, dni miasta – dyrektorowi nic się 
nie stanie. Może w ogóle zamienić dom kultury w agencję 
impresaryjną i zburzyć do podstaw, a ziemię sprzedać dewe-
loperowi, jeszcze jakiś zysk dla gminy będzie. Why not? 
 
No to na koniec pytanie o przyszłość: czy jest jakiś 
sposób, jakaś metoda, jakiś rodzaj działań, które 
można by podjąć, aby zmienić obecną sytuację? 
 
Wiesz, mam taką chochlikową myśl, żeby pogadać o tym, 
co my sami możemy zrobić na własnym podwórku. Bo 
narzekanie – rzecz słuszna i chwalebna dla Polaka, ale 
skoro rozmawiamy o kulturze, w tym bliskiej nam 
literaturze, poezji, książce, pogadajmy nie o tym, co nam 
samorząd, ministerstwo, jakiś sejmik województwa da, ale 
co sami możemy zrobić dla siebie, swoimi rękami. Myślę 
sobie na przykład o czasopismach literackich. Czy ktoś 
kiedykolwiek zamknął redakcję dlatego, że połączył się 
z inną redakcją? Nie. Redakcje walczą do upadłego i giną 
w ciszy, bo wszyscy chcą się łączyć, kiedy upadają i jest 
zazwyczaj za późno. Zanim powstał „Red.”, próbowaliśmy 
dołączyć z siłami Stowarzyszenia Żywych Poetów z Brze-
gu do różnych innych projektów, pomysłów, ale jakoś nie 
było woli, coś ciągle się ślimaczyło. O tyle mam czyste 
sumienie, że pismo powstało jako ostateczność, a nie jako 
pierwsza idea i przez cały czas chcieliśmy, staraliśmy się 
czynić je otwartym – na przykład zrąb numeru „Gwieź-
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dzistego” przygotowywał Piotr Siwecki i Piotrek Makowski, 
obaj z Olsztyna, i to był bardzo dobry numer. No, ale 
trudno być otwartym w pustym pokoju. Myślę na przykład 
nad porozumieniem małych wydawców – wiem, że takie 
pomału powstają – które pomogłoby negocjować z hurtow-
niami, wspomagałoby udostępnianie sobie nawzajem swo-
ich sieci upowszechniania książek, zinów, pism, płyt. Prze-
cież każde stowarzyszenie, klub ma jakiś swój niewielki 
światek, gdzie jest w stanie rozprowadzić chociażby kilka-
kilkanaście książek, ze dwie zaprzyjaźnione księgarnie, 
czy – o zgrozo – podpisaną umowę komisową z jakąś 
większą firmą, niekoniecznie Empikiem. Ale oczywiście sa-
mi z siebie za mali jesteśmy, by zagospodarować, po-
wiedzmy, 700 czy 1000 egzemplarzy książki. No ale gdyby 
tak się dogadało z pięć grup/klubów/stowarzyszeń – to już 
by było bardziej realne. I to by się musiało dziać niezależ-
nie od ocen merytorycznych czy stricte estetycznych. To 
dwie płaszczyzny – jedną jest to, że powinniśmy sobie 
ułatwiać upowszechnianie tego, co robimy, solidarnie się 
nawzajem dystrybuować, a drugą – że możemy sobie sa-
dzić ostre słowa między oczy na temat jakości w recenzjach, 
ale niechże sobie czytelnik kupi, przeczyta zjadliwą recenzję 
i sam oceni. Bo teraz jest tak, że udajemy poklepywanie, 
(czasem) obrażamy się całkowicie na gruncie estetycznym 
i przenosimy to na grunt organizacyjny, a czytelnik nic o nas 
nie wie, bo tam gdzie on jest – to nas nie ma. To, czy lubię 
wiersze Maćka Meleckiego czy Krzysztofa Siwczyka, nie 
powinno mieć (i dla mnie nie ma) znaczenia w kontekście 
tego, że chętnie bym posprzedawał książki Instytutu 
Mikołowskiego i wstawił je do tych sześciu zaprzyjaźnionych 
księgarń, jakie mamy w okolicy i do kilku internetowych sieci, 
z jakimi mamy umowy. I chciałbym, aby Maciek Melecki 
i Krzysztof Siwczyk zrobili podobnie (muszę do nich napisać 
w tej sprawie, jeszcze tego nie zrobiłem). 
 
Dzięki za rozmowę. 
 
 

[2014] 
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„Ufam językowi”. 
Z Maciejem Woźniakiem 

rozmawia Anna Dwojnych 

 
 
Anna Dwojnych: Niedawno promowałeś w rodzinnym 
Płocku książkę Ulica Szczupacza z fotografiami Ceza-
rego Dzięcielskiego. O waszej współpracy mówisz: 
„Łączy nas podobny sposób przeżywania tych nadwiś-
lańskich miejsc, nadwiślański patriotyzm”. W jaki spo-
sób okolice Płocka, Twoja mała ojczyzna, inspirują Cię 
jako poetę? Lub inaczej: czemu warto pisać o Płocku? 
 
Maciej Woźniak: To kwestia, by tak ładnie rzec, niezawis-
łości Wisły. Czyli tego, co stoi za biurokratycznym słowem 
„nieuregulowanie”. Niewątpliwa groza i brutalność wielkiej 
rzeki (mieszkam w domu po dziadkach 400 metrów od 
wału, więc każdej wiosny doświadczam mrocznej rozkoszy 
zagrożenia powodziowego, a ostatnio także brzęczenia 
śmigłowców TVN-u) to spora cena za bycie obywatelem 
wiślanej pradoliny, ale przywileje i naturalne bogactwa są 
warte, by tę cenę płacić. W czasie słynnej powodzi i słyn-
nego stanu wojennego żołnierze pilnujący wałów – niby ci 
sami, których zły generał wysłał na dobrych Polaków – byli 
trochę wyjęci poza polityczny nawias, a jurajskie cielska 
amfibii i skotów zmieniały się w sojusznicze smoki jak ze 
Shreka. Podobnie teraz, kiedy szerzy się chrześcijańska 
wiara w promocję miasta i przewodnią rolę dyrektyw unij-
nych, wystarczy pójść na spacer skarpą w stronę Brwilna 
albo przepłynąć łódką na Kępę Ośnicką, by wróciło pogań-
skie poczucie wolności i braterstwa ze światem. Nasz foto-
poetycki album okazał się, ku zaskoczeniu autorów, przed-
sięwzięciem nieco partyzanckim, wydanym wbrew opinii 
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niektórych urzędników, bo zdjęcia Cezarego są tak spos-
trzegawcze i sugestywnie metaforyczne, że na bakier z tu-
rystyczną laurkowością czy folderową miałkością. I tak oto, 
pisząc wiersze o Wiśle, stałem się poetą moralnego niepo-
koju. O, straszne zmieszczanienie, które chce wszystko 
zapromować i zakonsumować na śmierć. Kiedy zdarza mi 
się wędrować przez toruńskie Rybaki, koło Zimowego 
Portu i dalej łąkami między starorzeczem Wisły a obecnym 
korytem, mam poczucie, że i o Toruniu warto pisać z tych 
powodów, co o Płocku. Nie wszystko jeszcze spierniczało 
w atrakcję turystyczną, odrobina żywego miasta nad Wisłą 
nadal stoi.  
 
Oprócz rodzinnych stron, gdzie i w czym jeszcze szu-
kasz tematów na wiersz? 
 
Ho, ho, nie pamiętam, czy kiedykolwiek szukałem tematu 
na wiersz. Mając rower, parę książek na półce, co i rusz 
przechodząc głównym deptakiem w mieście, samemu 
bywa się na celowniku wiersza. W ogóle taka  para „temat” 
i „wiersz” to niekoniecznie bywa szczęśliwy związek. 
O czym, w klasycznej skądinąd frazie, przypomina Archi-
bald MacLeish: „A poem should not mean but be”. Zresztą, 
czy jeśli ktoś nie znajdzie wszystkich spraw świata w ro-
dzinnych stronach, to znajdzie je gdziekolwiek indziej? Czy 
skoro, dajmy na to, czasem pisuję wiersze o znajomych 
wędkarzach, którzy już nie żyją, tak trochę się bawiąc 
w podpłockiego Edgara Lee Mastersa, to „tematem” są 
rodzinne strony? Dogadywanie się ze śmiercią? Wędko-
wanie jako sposób na bardziej bezpośrednie istnienie? 
Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. 
 
Jeśli masz swoich literackich patronów, kogo do nich 
byś zaliczył? 
 
U mnie to chyba działa inaczej, na zasadzie zderzeń, 
przeskoku iskry między elektrodami. Im dalszymi od sie-
bie, tym lepiej. Oczywiście, oprócz debiutanckiego 
Srebrnego ołówka, gdzie Szymborska z Herbertem szli 
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pod rękę. Mniej więcej na wysokości czwartej książki, a już 
na pewno w okolicach Iluzjonu, poczułem, że głosu 
domaga się jakaś taka rozpiętość, rozpostartość we mnie, 
sympatia dla sposobów poezjowania tak mocno rozma-
itych, że aż kuszących sprzecznościami, wzajemnym 
wykluczaniem się. I stąd chęć na zderzenie w wierszu 
Larkina z Leśmianem, Gałczyńskiego z Wirpszą, Broniew-
skiego z Karpowiczem. Trochę, żeby za bardzo nie popaść 
w dykcję, zanim całkiem nie osiwieję, a trochę, bo rzeczy 
widzę jako uciekające od pojęć, więc trzeba je – jak 
powiada zacna Noblistka – oglądać z sześciu stron naraz. 
I słuchać też.  
 
Twoją pasją jest także muzyka. Jesteś krytykiem mu-
zycznym,  zaś tematem zbioru Iluminacje Zaćmienia 
Szarość była przede wszystkim muzyka i osoby z nią 
związane. Myślałeś kiedyś o tym, by swoją poezję po-
łączyć z muzyką? 
 
Michał Zawadzki, płocki pianista i kompozytor, zrobił ostat-
nio całkiem dobrą piosenkę z jednej mojej wilanelli, co 
prawda mało pasterską, chyba żeby jakiś werteryczny 
romantyk wziął zastępstwo przy owcach, ale nic to. Taki 
stan rzeczy na razie mnie satysfakcjonuje, tym bardziej, że 
w roli tekściarzy świetnie odnajdują się Kochanowski czy 
Mickiewicz, więc żaden wstyd być w tym gronie. Moja 
druga książka, skoro już o niej napomykasz, to był w zasa-
dzie taki poetycki blog słuchacza, a kiedy wysłałem go na 
konkurs „Dać świadectwo” i okazało się, że wygrałem 
(swoją drogą, miałem szczęście trafić nadobre czasy dla 
krakowskiego konkursu: Melecki, Baczewski, ech…), to 
w sercu zakwitła mi naiwna nadzieja, że mityczni redak-
torzy z Krakowa cokolwiek, cokolwieczek z tym zrobią. 
Tymczasem mój maszynopis po prostu, bez żadnych 
zmian czy mocowania się z redaktorem, trafił do druku. 
Brrr… Jest tam chyba z 50 wierszy, a spokojnie wystar-
czyłaby połowa. 
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Według Schopenhauera muzyka była na szczycie 
w hierarchii sztuk, za nią poezja. Ty, jak rozumiem, 
odwracasz tę hierarchię – bardziej cenisz poezję od 
muzyki? 
 
Skąd przypuszczenie, że odwracam? Zresztą, jak już brać 
problem filozoficznie, to nie sądzę, żeby poezja, czy 
w ogóle język, nie były muzyką. Może nawet są przede 
wszystkim nią. Antoni Kępiński zauważył kiedyś przy-
tomnie, że „Mówienie jest formą aktywności ruchowej”, 
i można przyjąć, że muzykowanie także. Szczególnie, 
kiedy pomyśleć o muzyce sfer, ale nasze deprofundisy też 
się łapią. 
 
Jaka muzyka, jeśli w ogóle, towarzyszy Ci podczas 
pisania? 
 
Mnóstwo muzyki mnie do pisania uskrzydla, natycha i mo-
lestuje, ale kiedy piszę, to w ciszy. Tyle że dość mało 
czasu spędzam na pisaniu wiersza, w zasadzie kiedy mam 
go pisać, on już gdzieś tam, w mojej podświadomości czy 
innej piwnicy, sobie jest. Całą tę mityczną pracę nad 
wierszem odbywam, kiedy nic się jeszcze widzialnego na 
kartce czy monitorze nie dzieje. Ot, chodzę sobie, coś tam 
robię, trochę rozmyślam, trochę pogwizduję, nawet nie 
wiedząc, czy cokolwiek z tego będzie, i czy będzie chcący, 
czy nie. Trochę jak z robieniem dziecka. Ale wracając do 
pytania, wychodzi na to, że przy poczynaniu wiersza 
towarzyszy mi własne gwizdanie. Co za nagły zwrot 
w sprawie zwrotu „gwizdać na coś”.  
 
Jesteś laureatem nagród poetyckich, ale także sam 
jurorujesz w wielu konkursach, m.in. w organizo-
wanym w Toruniu konkursie „O liść konwalii” im. Zbig-
niewa Herberta. To trudne zadanie? 
 
Kiedy przychodzi 300 zestawów po 5 wierszy, to owszem, 
zadanie bywa piekielnie trudne, bo zazwyczaj trzy czwarte 
to jest regularna grafomania. Ale dla tych dziesięciu czy 



 
 
 
 

 
Zapis czasu/czas zapisu. Rozmowy (nie tylko) o książkach 

167 
 

dwudziestu zestawów, o które się potem walczy na ob.-
radach – warto swoje przecierpieć. Podobnie z byciem 
laureatem: ileś tam nagród i pieniędzy warto przecierpieć, 
żeby po latach odnaleźć swoje nazwisko np. w antologii 
laureatów „Liścia konwalii” z minionych 15 czy 20 lat, bo 
jest się tam w całkiem wybornym towarzystwie. 
 
Czego oczekujesz  od wiersza? 
 
Chyba żaden ze mnie oczekiwacz. Nie umiem czuć się 
klientem/petentem przy jakichś okienkach (wiersza, świata, 
własnego życia). Natomiast ufam wierszowi. Ufam języ-
kowi. Że zrobi to, czego nikt inny zamiast niego nie zrobi. 
Zresztą to zaufanie warto także stosować także na odwrót: 
ufać, że wiersz, czy w ogóle język, nie będzie robił tego, 
czym się zajmują inne instancje. Ocalał narodów i ludzi, 
oddawał rzeczy w skali 1:1, i takie tam. 
 
Czym dla Ciebie była nominacja do nagrody literackiej 
Gdynia? 
 
Wraca temat wybornego towarzystwa, jurorów i współ-
nominowanych. Dla towarzystwa przysłowiowy Cygan dał 
się powiesić. No a kimże innym, będąc poetą, jest się?  
 
Zadebiutowałeś 15 lat temu tomem Srebrny ołówek 
wydanym przez Dom Kultury w Płocku. Wielu poetów 
po latach żałuje swoich debiutów, wybranych tekstów 
czy wydawnictwa, w którym zdecydowali się na 
publikację. A Ty? Gdybyś mógł jeszcze raz wybierać, 
wolałbyś zadebiutowałbyś w innym wydawnictwie, 
z innymi tekstami? 
 
Pewna znana francuska piosenkarka w znanej piosence 
śpiewa o tym, że niczego nie żałuje. Bardzo przekonująco 
śpiewa. Dlatego chociaż za kulisami dowiedziałem się, że 
Srebrny ołówek o włos przegrał nagrodę im. Jacka Biere-
zina, i to w trzeciej edycji, zaraz po Krzyśku Siwczyku 
i Marcie Podgórnik (ponoć spierali się oniego Krzysztof 
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Karasek z Tomaszem Burkiem), to macierzyńska czułość 
Marka Grali, który mnie jako poetę urodził, a Ołówkowi… 
redakcyjnie i wydawniczo asystował, zupełnie wyklucza 
jakieś w tej sprawie melancholie. Owszem, przez parę lat 
byłem głupi i nie lubiłem swojego debiutu za szymborsko-
herbertowską wtórność dykcyjną, o której już mówiliśmy, 
ale już mi przeszło. Niedawno rozmawialiśmy o Srebrnym 
ołówku (który jest – pora po15 latach to powiedzieć –
ołówkiem Stefana Themersona, bardzo konkretnym, żad-
nym tam metaforycznym) z Adamem Wiedemannem, tro-
piąc paradoks wtórnej spontaniczności tych tekstów. Jakby 
przywróconego dziewictwa. Co wynikało poniekąd z dyle-
tanctwa tudzież intelektualnej prowincjonalności autora, 
ale przecież nie tylko. 
 
Znasz środowisko literackie największych ośrodków 
w Polsce: Warszawy, Krakowa, Gdańska. Płock, choć 
jest miastem Władysława Broniewskiego i Stefana 
Themersona, nie działa chyba tak prężnie w sferze 
literackiej jak tamte miasta. Nie kusi Cię, by analo-
gicznie do pewnego popularnego programu przepro-
wadzić w Płocku „Literacką rewolucję”? 
 
Odpowiem ci pytaniami. Czy aby na pewno Płock jest 
miastem Broniewskiego i Themersona? Owszem, był ich 
miastem, bo tu się urodzili i wychowali, ale co ma świad-
czyć o tym, że nadal nim jest? Co żywego, nie instytucjo-
nalnego, ma to sprawiać? Przejdź się po Tumskiej – czy to 
jest ulica w jakiś sposób Themersonowska? Wyjdź na 
niedawno zbudowane molo – czy ma w sobie coś 
z nadwiślańskiego ducha Broniewskiego? A pytam prze-
cież nie tylko o Płock, pytam o każde miasto w Polsce. 
Gdzie, poza uniwersytetami, szukać „mięsa armatniego” 
dla rewolucji, gdzie ci naiwni, którzy zechcą dla literatury 
zaryzykować stabilne życie w klasie średniej. Ho, ho, klasa 
średnia, to ci dopiero forma społecznego zbawienia, 
kryptoteologiczna antybarykada, arcyssawa, przed którą 
dokąd nam, kurzom i trocinom, zmykać? Nie mam żad-
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nych marksistowsko-leninowskich pokus w związku z tą 
akurat klasą. 
 
Dobry wiersz to… 
 
Równie dobrze, ba!, równie doskonale, Bagnet na broń 
Broniewskiego i Autoportret w wypukłym lustrze Ashbe-
ry’ego. 
 
O czym będzie Twoja następna książka? 
 
Oho, wraca kwestia tematu. Jeśli przyjąć, że w książce 
będą wiersze, to pewnie będzie o wierszach. O tym, jak 
sobie radzą ze sobą, ze swoim autorem i z resztą świata. 
Taka trójca im pisana. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dzięki. 
 
 

[2013] 
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O komiksie, macierzyństwie i innych 
mniej lub bardziej ważnych sprawach 

z Olgą Wróbel rozmawiają 
Aleksandra Szwagrzyk 

i Jacek Seweryn Podgórski 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk, Jacek Seweryn Podgórski: Pa-
ni blog nazywa się Odmiany masochizmu. Czym jest 
codzienny masochizm i dlaczego szczęśliwi ludzie nie 
znają ciekawych historii (motto bloga: „Happy people 
have no stories”)? 
 
Motto zaczerpnęłam z piosenki Therapy?, a wyjaśnienie 
jest proste – o zwykłej, toczącej się bez problemu egzys-
tencji nie lubimy słuchać ani opowiadać. Co jest ciekawego 
w tym, że ktoś wstaje rano, całuje dzieci i idzie do dobrze 
płatnej, lubianej pracy? Bardziej interesują nas historie nie-
powodzeń, bo może okazać się, że inni mają tak samo 
kiepsko, a czasem nawet – o cudzie – gorzej niż my. 
Z drugiej strony, odbiera nam to trochę poczucie wyjątko-
wości, bo przekonujemy się, że nasze frustracje nie są 
unikatowe. Odkryłam to, lecząc się z depresji – nagle oka-
zało się, że ból istnienia wynika z zaburzeń równowagi 
chemicznej w mózgu, a nie z tego, że jestem tak cudownie 
wrażliwa i głęboko przeżywająca kruchość ludzkiej trzciny 
oraz tym podobne wzruszające kwestie. Odpowiednio 
dobrane tabletki zrobiły ze mnie z powrotem osobę dość 
odporną na vanitas vanitatum. Trwało to trzy lata, ale cóż. 
Świadomość, że nie ma się co nad sobą tak rozczulać, 
była tego warta. Codziennym masochizmem jest natomiast 
siadanie do biurka po dniu w biurze i po dniu z niemow-
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lęciem, żeby sobie jeszcze porysować, zanim stracę 
przytomność.  
 
Komiks Ciemna strona księżyca opowiada o najbar-
dziej kobiecym doświadczeniu – macierzyństwie. Mówi 
Pani o nim na podstawie własnych doświadczeń. „Cią-
żowy pamiętnik” może być formą oswojenia z nowym? 
Skąd w ogóle taki pomysł? 
 
Pamiętnik był przede wszystkim formą radzenia sobie 
z nadmiarem czasu na myślenie, czyli w moim wypadku 
martwienie się wszystkim, co może pójść źle. A w ciąży 
ma się w tej dziedzinie ogromne pole do popisu. Druga 
sprawa to pragnienie wydania wreszcie komiksu na pa-
pierze. Poprzedni, także autobiograficzny projekt zatytuło-
wany Silva Rerum, rozlał się niemożebnie i nie byłam 
w stanie go skończyć (dwa rozdziały można przeczytać na 
moim blogu). Ciąża jest taką zgrabną, zamkniętą cząstką 
czasu z nieuniknioną konkluzją. Idealny materiał do 
opanowania i przedstawienia w zwięzłej formie, łatwy do 
podzielenia – na trymestry, miesiące, tygodnie, jak kto 
sobie życzy. 
 
Macierzyństwo zostaje „odbrązowione”, to już nie cu-
kierkowy czas – Pani też jest Matką Polką Radykalną, 
jak np. Sylwia Chutnik? 
 
Po prawie roku od urodzenia córki nie czuję się 
zdefiniowana przez macierzyństwo – jest to jedna z moich 
społecznych ról, ale nie najważniejsza. Jestem więc 
pewnie równie radykalną matką, co żoną, sekretarką, 
córką czy klientką warzywniaka. W każdą z tych odsłon 
staram się angażować swój sprawdzony zestaw wartości. 
Oczywiście, potrzeba umieszczania początkującej matki 
w znajomym, ciepłym kontekście jest bardzo silna, z czym 
mam okazję zmierzyć się teraz, po powrocie do pracy. 
Wszyscy pytają mnie z dobrotliwym uśmiechem, czy 
bardzo trudno było zostawić córkę w domu. Kiedy mówię, 
że nie, że chciałam wrócić do biura, te uśmiechy nie 
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znikają. Komunikat po prostu nie dociera, wiele osób 
traktuje to jako taki żarcik na otarcie łez. Cukierkowy obraz 
mamy jest nie do rozbicia. Informacja, że to mój mąż tkwi 
na wychowawczym, pozbawiony pensji, a wyposażony w 
blender i pieluchy, ewokuje natomiast swojski stereotyp: 
„Ach, bo to córka, córeczka tatusia”. I wszyscy są zado-
woleni. Tradycyjna rodzina nieco nadgryziona, ale jest, 
wyrwa poznawcza szybciutko zalepiona. 
 
Tekst i rysunek to elementy Pani świata. Pisanie 
i rysowanie to styl życia? 
 
Tak, lubię coś tam tworzyć na boku i projektować mentalne 
wizytówki:„Olga Wróbel, autorka komiksów”, „Olga Wróbel, 
twórczyni niezwykłych książek dla dzieci” i inne, równie 
pretensjonalne, do których się już nie przyznam. 
Najwyraźniej tkwi to we mnie dość głęboko, o czym może 
zaświadczyć młodsza siostra, w dzieciństwie zmuszona 
bawić się ze mną w wycieczkę szkolną (ona) wizytującą 
sławną malarkę w jej pracowni (ja).  
 
Proszę zdradzić trochę tajemnic na temat swojego 
warsztatu, metod pracy nad kolejnymi planszami 
komiksowymi (stroną wizualną), planowaniem narracji. 
 
Zazwyczaj oddaję się ponurym refleksjom pod wieczornym 
prysznicem, obracam w głowie pewne kwestie, aż klaruje 
się pomysł na planszę. Zapisuję go jako hasło w pa-
miętniku, a w wolnej chwili robię miniszkic na karteczce 
makulaturowej (robię notesy z każdego kawałka papieru, 
który wpadnie mi wręce). Pokazuję mężowi, jeżeli mu się 
nie podoba, to się kłócimy. I tu kończy się zabawa. Potem 
trzeba to w miarę ładnie narysować. Kiedy oryginał jest 
gotowy, wyrzucam wszystkie szkice i notatki. Nie jestem 
zbyt przywiązana do prac jako artefaktów, obecnie 
najchętniej sprzedawałabym/wymieniała na frytki każdy 
z moich komiksów.  
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Harvey Pekar był specjalistą od swego rodzaju 
wojeryzmu komiksowego, przemycał w zasadzie 
wszystko ze swoich obserwacji rzeczywistości do 
komiksu. Pani czyni podobnie; proszę powiedzieć 
trochę o tej formie. 
 
Przerabiam swoje życie na komiks od pięciu lat i powoli 
zaczynam czuć zmęczenie tą formą, zrobiła się łatwa 
i przezroczysta. Ćwiczę na niej rysunek i odejście od 
sztywnego kadrowania na rzecz rozwiązań bardziej 
ilustracyjnych. Męczy mnie też sposób, w jaki odczytują 
autobiografizm czytelnicy – nie jako pewną stylizację, ale 
jako obraz rzeczywistości w skali 1:1. A przecież wszyscy 
uczyliśmy się w szkole, że jest autor wiersza i osoba 
mówiąca w wierszu. W rzucie złośliwości postanowiłam, że 
następny album wyposażę w standardową bohaterkę –
mnie, ale opowieść będzie taką mieszanką prawdy, fikcji 
i prawdy innych ludzi, że nikt już nie pozbędzie się 
wrażenia, że jestem osobą dziwną i odrażającą.   
 
Od czasu publikacji Ciemnej strony… minęło sporo 
czasu, nakład sprzedał się bardzo szybko, komiks 
doczeka się niedługo nowego wcielenia – cyfrowego. 
Komiks kobiecy uzyskał trwały status w Polsce; 
proszę powiedzieć, jak zmieniło się Pani życie w związ-
ku z tym medium, jak postrzega Pani komiks swój 
i pozostałych twórców? Ewoluuje on w jakimś konkret-
nym kierunku? 
 
Życie zmieniło się przede wszystkim w tym kierunku, że 
nie mam już czasu przejmować się losami komiksu, 
komiksu kobiecego i przyszłością tego gatunku. Mam 31 
lat, pracę i rodzinę, a rysowanie traktuję jako drogie, bo 
pochłaniające większość wolnego czasu, hobby. Po 
wydaniu albumu, który sprzedał się dobrze i zebrał kilka 
pozytywnych recenzji, nic się nie zmieniło w moim 
położeniu jako twórczyni, nie zapukał żaden reżyser, nie 
zaproponowano mi reklamowania kremu ujędrniającego 
biust (a szkoda). Po latach zaangażowania w środowisko 
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komiksowe (towarzyskiego i nie tylko), uznałam, że szkoda 
nerwów, w tym skrawku wolnego czasu trzeba robić to, co 
się chce. Ja chcę rysować. Działanie pozostawiam 
działaczom, zbawianie zbawcom, a analizy medium 
krytykom i dziennikarzom.  
 
Blogi, tweety, komiksy internetowe – to wszystko 
wpływa na wzrost znaczenia sztuki komiksu. Jaka 
właściwie jest rola komiksu dzisiaj, kto dzisiaj czyta 
komiksy? 
 
Nie wydaje mi się, żeby znaczenie sztuki komiksu rosło. 
Mamy pewne grono odbiorców, do którego oczywiście 
znacznie łatwiej dotrzeć za pomocą internetowych form 
publikowania (tym bardziej że są bezpłatne dla obu stron), 
ale dopóki DUŻY nakład komiksu polskiego twórcy wynosi 
1000 egzemplarzy (nie, nie zgubiłam żadnego zera, 
przeciętny nakład to 500 sztuk), a sprzedaż takiej liczy 
albumów jest sukcesem, nie ma co mówić o znaczeniu 
tego medium ani tworzyć profilu odbiorcy komiksów. 
Mówię o rodzimym rynku, na dystrybucji komiksów 
zagranicznych się nie znam. 
 
Powszechnie nadal w Polsce komiks uważany jest za 
coś niedojrzałego artystycznie – taka pozostałość po 
propagandzie komunistycznej. Czy spotkała się Pani 
z negatywnym odzewem w stosunku do swojego 
komiksu albo kobiecego komiksu w ogóle? 
 
Oczywiście, zebrałam za Ciemną stronę księżyca srogie 
baty, ale od razu zaznaczę, że nie chodziło tu o to, że to 
komiks. To nikomu nie przeszkadzało. W środowisku 
komiksowym dostało mi się za brzydkie kolory, brzydkie 
rysunki i za to, że w ogóle ośmielam się robić komiksy, 
skoro nie potrafię rysować (zostało to bardzo arbitralnie 
stwierdzone w komentarzach pod pozytywną recenzją na 
portalu Ziniol). Po publikacji negatywnej recenzji na portalu 
Komiksomania należącym do Wirtualnej Polski zostałam 
napiętnowana w komentarzach użytkowników jako zła 
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matka i kobieta, sugerowano, że nie powinnam się urodzić, 
a skoro już jestem, to mogłabym sobie usunąć macicę. 
Najciekawsze, że recenzja pojawiła się w weekend 
premiery, a komentarze natychmiast po niej, więc samego 
komiksu nikt z wypowiadających się prawdopodobnie nie 
czytał. Zresztą nie starczyłoby nakładu. Co ciekawe, nikt 
nie przejął się planszą o pełnym poparciu aborcji na 
życzenie dla każdej kobiety. Może znów zadziałało 
wyparcie i oczy czytelników odmówiły rejestracji tak 
haniebnego pomysłu.  
 
Jakie są obecnie plany na przyszłość twórczą? Czy 
Pani następne komiksy znów będą tak intymne? 
 
Teraz zbieram materiały do komiksu, który roboczo 
nazwałam Sommet. Pieśń o ciele. O ile Ciemna strona… 
została okrzyknięta najbardziej szczerym i fizjologicznym 
komiksem polskim, to Sommet… z łatwością przeskoczy ją 
o kilka poziomów. Żeby jednak trochę odpocząć od roli 
środowiskowej dziewczyny do bicia, rysuję książeczkę dla 
dzieci z feministycznym przesłaniem. Jak wiadomo, wszys-
cy kochają feministki.  
 
 

[2013]  
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NOTA BIBLIOGRAFICZNA 
 

Wszystkie rozmowy stanowią przedruki 
wywiadów publikowanych w czasopiśmie 

„Inter-” w latach 2013-2016. 
 

Poszczególne rozmowy ukazały się 
w następujących numerach: 

 
„Inter-” 2013, nr 1(1) 

 
Kryzys w literaturze, literatura w kryzysie. 

Z SYLWIĄ CHUTNIK rozmawia Aleksandra Szwagrzyk 
 

Raz, dwa, trzy… aż do setki. O grach i granicach, uciecz-
ce od banału oraz poezji z redaktorami antologii Poeci 

i poetki przekraczają granice. Sto wierszy, 
KONRADEM CEZARYM KĘDEREM i ELIZĄ KĄCKĄ, 

rozmawiają Adrianna Biedrowska i Sabina Kwak 
 

Podręcznik do współczesności. 
Z PIOTREM MACIERZYŃSKIM rozmawia Anna Dwojnych 

 
„Inter-” 2013, nr 2(2) 

 
Nieszkodliwe dziwactwa. O ulubionych książkach 

z ALEKSANDREM MADYDĄ rozmawia Grzegorz Giedrys 
 

Rowerem dookoła życia. Z JACKIEM PODSIADŁĄ 
rozmawiają Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk 

i Paweł Tański 
 

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

Świetlików rozmawiają Anna Dwojnych 
i Aleksandra Szwagrzyk 
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„Ufam językowi”. Z MACIEJEM WOŹNIAKIEM rozmawia 
Anna Dwojnych 

 
O komiksie, macierzyństwie i innych mniej lub bardziej 

ważnych sprawach z OLGĄ WRÓBEL rozmawiają 
Aleksandra Szwagrzyk i Jacek Seweryn Podgórski 

 
„Inter-” 2014, nr 1(3) 

 
„Prowokować do myślenia”. 

Z WOJCIECHEM SMARZOWSKIM 
rozmawia Anna Dwojnych 

 
„Jestem pogrobowcem postmodernizmu”. 

Z ADAMEM WIEDEMANNEM 
rozmawia Tomasz Dalasiński 

 
„Inter-” 2014, nr 2(4) 

 
Polska-Anglia (nie tylko) literacko. 

Z MARKIEM KAZMIERSKIM rozmawia Anna Dwojnych 
 

„Pisanie to rodzaj pychy”. Z EUSTACHYM RYLSKIM 
rozmawia Radosław Sioma 

 
Osiem razy o książkach i raz o zimie. 

Z ANDRZEJEM STASIUKIEM rozmawiają Magda Górska 
i Michał Pranke 

 
„Inter-” 2015, nr 1(5) 

 
„Nie cenię fałszywego bezpieczeństwa”. 

Z MARIUSZEM GRZEBALSKIM 
rozmawia Tomasz Dalasiński 
Poezja, proza, performance. 

Z ADAMEM KACZANOWSKIM rozmawia Anna Dwojnych 
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„Wypić, poruchać, radia posłuchać”. 
Z RADKIEM WIŚNIEWSKIM o prozie życia literackiego 

rozmawia Tomasz Dalasiński 
 

„Inter-” 2015, nr 2(6) 
 

O historycznej już, XVI edycji Majowego BUUM-u Poe-
tyckiego, świeżo wydanym tomiku i dołączonej do niego 
płycie, a także o tym, co najbardziej pociąga go w płci 

przeciwnej, z WOJCIECHEM BRZOSKĄ 
rozmawia Przemysław Kuliński 

 
Kobiecość zza katedry. O „kobiecym” (i nie tylko) w litera-

turze z ANNĄ NASIŁOWSKĄ rozmawiają 
Aleksandra Szwagrzyk i Jakub Osiński 

 
 „Oszczędzam dzieci i staruszki”. Z MARTĄ SYRWID 

rozmawia Anna Dwojnych 
 

Waciki a sprawa polska. Z KAZIMIERĄ SZCZUKĄ rozma-
wiają (w biegu) Jakub Osiński i Aleksandra Szwagrzyk 

 
 

„Inter-” 2016, nr 1(7) 
 

„Z książkami jak z dziećmi – nie wiadomo, co z nich wy-
rośnie”. Z JACKIEM DEHNELEM 

rozmawia Anna Dwojnych 
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W BIBLIOTECE „INTER-” 
dotychczas ukazały się: 

 
 

Seria poetycka 
 

Młody Toruń poetycki. Antologia, 
red. i wstęp Tomasz Dalasiński i Radosław Sobotka, posł. Radosław 

Sioma, Toruń/Nowa Ruda 2013. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, Toruń 2015. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, edycja kolekcjonerska, 
Toruń 2015. 

 
Petr Štengl, Jak gdyby nigdy nic. Wybór wierszy, przeł. Anna Zajacová, 

Toruń 2016. 
 

Michał Ambrożkiewicz, cukiereczki i misie, Toruń 2016. 

 
Seria poetycka JEDEN 

 
Adam Wiedemann, Karpie, Toruń 2015. 

 
Seria krytyczna 

 
Poezja polska po roku 2000. Diagnozy-problemy-interpretacje, 

red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, Toruń 2015.  
 

Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 
red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, Toruń 2015. 

 
Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90., 

red. Tomasz Cieślak i Tomasz Dalasiński, Toruń 2015. 
 

Dekada kultury 1989-1999, 
red. Tomasz Dalasiński, Artur Jabłoński i Aleksandra Szwagrzyk, 

wyd. II, Toruń 2015. 
 

Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej, 
red. Tomasz Dalasiński i Rafał Różewicz, Toruń 2015. 
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1. 
Jak rozmawiać o książkach, by mówić o książkach, 
a przy okazji: by mówić nie tylko o nich? 

 
2. 

Rozmowa to sztuka panowania nad materią, 
która z samej swojej natury ma charakter 

tymczasowy i ulotny. 
 

3. 
Rozmowa to sztuka chwytania aktualności, 

które już po chwili zastępowane są 
przez inne aktualności. 

 
4. 

Rozmowa to sztuka zadawania pytań 
i sztuka udzielania takich odpowiedzi, 

które przewyższają same pytania. 
 

5. 
Rozmowa to sztuka obcowania z człowiekiem, 

który, chcąc pokazać siebie, w konfrontacji z Innym 
musi się z siebie wyzwolić. 

 
6. 
Jak rozmawiać o książkach, by mówić o książkach, 
a przy okazji: by mówić nie tylko o nich? 

 
7. 
Zobaczcie. 
 


